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ÖZ 
KD-GB doğrultulu fay sistemi, Doğu Pontidlerin jeolojisindeki en önemli yapısal elementlerden birisidir. Bu 

faylardan bazıları, bölgede yaygın olarak görülen Ayder, Ilıca ve Andon kaplıcaları gibi güncel sıcak su 
kaynaklarıyla birlik oluştururken, aynı zamanda bazı genç volkanik ve volkano-klastik püskürüklerle de birlik 
oluşturmaktadır. Rize-İkizdere ilçesine bağlı Çağırankaya Yayla yöresindeki obsidiyen ve volkanik lav akıntıları, 
KD-GB doğrultulu faylara bağlı olarak gelişen kırık dolgusu püskürükler şeklinde yüzeylenmektedir. Çağırankaya 
obsidiyeni, arazide, yaklaşık olarak 50-100 m arasında değişen kalınlıklarda olmak üzere altı ayrı çıkma şeklinde 
gözlenmektedir. Bu obsidiyen çıkmaları, sistematik olarak DKD-BGB ve KB-GD doğrultulu bir çizgisellik 
sunmakta olup, volkanik püskürme nedeniyle bu çizgisellikleri oluşturan fayların örtüldüğü-kapandığı 
düşünülmektedir. Petrografik ve tüm-kayaç jeokimyası verileri, Çağırankaya obsidiyeninin oldukça diferansiye 
olmuş magmatik eriyiklerden itibaren çok kısa bir zaman aralığında katılaştığını göstermektedir. Fission-Track 
yöntemiyle elde edilen plato yaşları 1.73 + 0.15 den 1.93 + 0.15 My’a kadar değişen oldukça dar bir aralık ile Üst 
Pliyosen – Pleyistosen zaman aralığını (Pliyo-Kuvaterner) göstermektedir. Fission-Track plato yaşı ile elde edilen 
böyle dar bir zaman aralığı, petrografik ve jeokimyasal incelemelerle ulaşılan sonucu desteklemektedir. Sonuç 
olarak, Çağırankaya obsidiyeninin Üst Pliyosen – Pleyistosen Fission-Track plato yaşı,  Doğu Pontidlerin en 
azından Çağırankaya (Rize-İkizdere) bölgesindeki KD-GB doğrultulu bazı fayların, Pliyo-Kuvaterner döneminde 
magmatik eriyiklerin yeryüzüne ulaşabilmek için kanal olarak kullanıldıklarını göstermektedir. 

ABSTRACT 
NE-SW trending fault system seems to be one of the most important structural elements in the geology of the 

eastern Pontide region. Some of these faults are also well-associated with some recent hot springs, i.e. the Ayder, 
Andon and Ilıca hot springs, and some young volcanics and volcano-clastics accompanied with the fracture in-filling 
obsidian flows in the Cagirankaya yayla of the Ikizdere-Rize district of the eastern Pontide region. The Cagirankaya 
obsidian crops out in six discrete bodies, with an observable thickness of somewhat between 50 and 100 m, 
determining the ENE-WSW and NW-SE lienaments in the field which are inferred to be faults that concealed by the 
volcanic eruptions. Petrographic and wholerock geochemical studies reveal a very homogenous character for these 
rocks which may have been produced during a very short eruption time span of a highly evolved silicic melt. The 
plateau fission-track ages, ranging from 1.73 + 0.15 to 1.93 + 0.15 Ma represent a very short time interval, 
Uppermost Pliocene-Pleistocene, and corroborate the interpretation given for such a homogeneity of petrographic 
and geochemical features. Thus, the determination of an Uppermost Pliocene – Pleistocene plateau fission-track age 
for the Cagirankaya obsidian represents that some of these NE-SW trending faults have been used as channels by 
volcanic activity to reach to earth surface in Plio-Quaternary, at least those of the Cagirankaya (Ikizdere-Rize) 
district in the eastern Pontide region of Turkey.  

Giriş 
Doğu Pontidlerde yürütülen jeolojik haritalama çalışmalarında KD-GB doğrultulu bir fay 

sisteminin varlığı yaygın bir şekilde ortaya konulmakta olup (Boztuğ ve diğ., 2005a), hatta bu faylardan 
bazılarının, kompozit Kaçkar batolitinin Ardeşen (Rize) – İspir (Erzurum) arası kesiminin yaklaşık 20 My 
önce tektonik yükselme şeklinde hızlı bir şekilde yüzeylenmesine neden olduğu da ileri sürülmektedir 
(Boztuğ ve diğ., 2005b). Diğer taraftan, Doğu Pontidlerde Türkiye-Gürcistan sınırı boyunca yürütülen 
çalışmalarda, neotektonik dönemin Alt Pliyosende başladığı ileri sürülmüştür (Yılmaz ve diğ., 1997, 
1998, 2000). Bu araştırıcıların belirttiğine göre Doğu Pontidlerdeki neotektonik yapılar başlıca (1) KD-
GB doğrultulu sol yanal atımlı faylar, (2) KB-GD doğrultulu sağ yanal atımlı faylar, (3) tektonik nedenli 
yer kaymaları, (4) Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlarda gelişen dilatasyon kırıkları ve (5) iyi 
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gelişmiş Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkan konilerinden oluşmaktadır (Yılmaz ve diğ., 1997, 1998, 2000). 
Doğu Pontidlerdeki bu neotektonik yapıların, aynı zamanda, Doğu Anadolu’da çeşitli araştırmacılar 
(Şengör ve Kidd, 1979; Barka, 1984; Şaroğlu ve Yılmaz, 1984; Koçyiğit, 1985; Yılmaz ve diğ. 1988) 
tarafından tanımlananlara benzer şekilde K-G yönlü sıkışma tektoniği rejiminden kaynaklandığı da ileri 
sürülmüştür (Yılmaz ve diğ., 1988, 1997, 1998, 2000). Doğu Anadolu’daki Nemrut, Süphan, Ağrı ve 
Kösedağ gibi bazı sönmüş volkanları da kapsayan Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanik aktivitenin, 
neotektonik dönemdeki K-G yönlü sıkışmayla meydana gelen K-G doğrultulu bazı kırık düzlemleri 
boyunca meydana geldiği (Bozkurt, 2001) ve bunlardan Nemrut volkanının ayrıca obsidiyen içerdiği de 
bilinmektedir (Şaroğlu ve Yılmaz, 1984). Tüm bu verilerden anlaşılacağı gibi, Doğu ve Kuzeydoğu 
Anadolu’daki neotektonik dönemde meydana gelen kırıklanma ile ilgili bilgiler başlıca stratigrafik, 
tektono-stratigrafik ve biyo-stratigrafik verilere dayanmakta olup, bu faylarla birlik oluşturan volkanik 
kayaçların radyometrik yaş tayini pek fazla bulunmamaktadır. Bu konudaki tek literatür bilgisi, inceleme 
alanındaki obsidiyenlerden alınan sadece bir adet örnekten elde edilen  2.10 + 0.003 My ‘lık K/Ar 
radyomerik yaş verisidir (Taner, 1977).  

Doğu Pontidlerdeki neotektonik yapılardan KD-GB doğrultulu fayların bazıları Rize iline bağlı 
İkizdere ilçesinin Çağırankaya Yaylası bölgesinde de bulunmaktadır (Şekil 1). Çağırankaya’daki fay 
düzlemleri boyunca meydana gelen yer değiştirmenin karakteri, bu faylar boyunca yeryüzüne ulaşan ve 
yüzeyde kırık dolgusu şeklinde obsidiyen, trakit ve traki-andezit bileşimli ve ilk bakışta sedimanter 
tabakalanma yapısı ile karıştırılabilecek derecede mükemmel gelişmiş soğuma düzlemleri içeren lav 
akıntılarından dolayı tanınamamaktadır. Şekil 1 de görülen bu faylar, aynı zamanda Ayder, Andon ve 
Ilıca kaplıcaları ile de birlik oluşturmaktadır (Şekil 1). Tüm bu verilerin ışığında, Çağırankaya Yaylası 
yöresinde güncel sıcak su kaynakları çıkışı ile birlik oluşturan KD-GB doğrultulu faylar boyunca kırık 
dolgusu olarak yüzeylenen obsidiyen, trakit ve trakit-andezitler, Doğu Pontidlerdeki neotektonik dönemi 
karakterize eden KD-GB doğrultulu faylar boyunca meydana gelmiş volkanik püskürmeler olarak 
değerlendirilmişlerdir (Yeğingil ve diğ, 2002). Böylece, neotektonik dönemde oluşmuş faylar içerisinde 
kırık dolgusu şeklinde yüzeylenen bu volkanik akıntıdaki obsidiyenlerin Fission-Track plato yaşının, aynı 
zamanda bu lavların yeryüzüne ulaşmalarını sağlayan kırıklanmanın da yaşını vereceği düşüncesiyle bu 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, İkizdere ilçesinin yaklaşık 15 km KD kesimlerinde bulunan 
Çağırankaya Yayla ve Büyük Yayla (Veşo Yayla) yörelerinde bağımsız çıkmalar şeklinde çıkma veren 
obsidiyenlerin 1/25.000 ölçekli jeolojik haritalaması yapılarak (Şekil 1) bunlardan toplam dokuz adet 
obsidiyen örneği alınmış ve bu örnekler mineraloji-petrografi, tümkayaç jeokimyası (Tablo 1) ve Fission-
Track radyometrik yaş tayini (Tablo 2) yöntemleriyle incelenmişlerdir. 

Jeolojik Konum 
Doğu Pontidlerin jeolojisinde magmatik kayaçlar oldukça önemli bir yer tuttuğundan, Boztuğ ve 

diğ. (2004) tarafından Doğu Pontid Magmatik Bölgesi (EPIT, Eastern Pontide Igneous Terrain) olarak 
tanımlanan kesim batıda Samsun, doğuda ise Gürcistan sınırına kadar uzanmaktadır. EPIT içerisinde en 
fazla yayılım gösteren birim başlıca denizaltı andezitik ve bazaltik lav akıntılarının yanı sıra 
piroklastiklerden oluşan Üst Kretase yaşlı Çatak Formasyonudur (Güven, 1993). Çatak Formasyonu, 
Neo-Tetisin kuzey koluna ait Izmir-Ankara-Erzincan okyanusunun (Bozkurt ve Mittwede, 2001) 
kuzeydeki Avrasya levhasının altına dalması sonucu oluşan yay magmatizmasının (Şengör ve Yılmaz, 
1981; Yılmaz ve diğ., 1997; Okay ve Şahintürk, 1997; Boztuğ ve diğ., 2003) bir ürünüdür. Çatak 
Formasyonu kompozit Kaçkar batolitine ait Üst Kretase-Alt Tersiyer yaşlı granitoyidler (Boztuğ ve diğ., 
2005a) tarafından kesilmektedir. İnceleme alanında Çatak Formasyonu ile Kaçkar batolitinin her ikisi de 
obsidiyen-trakit ve traki-andezit bileşimli bir volkanik lav akıntısı tarafından uyumsuz olarak 
örtülmektedir (Şekil 2). Özellikle trakit ve traki-andezitlerde, arazi çalışmasında sedimanter tabakalanma 
ile karıştırılabilecek derecede mükemmel gelişmiş soğuma düzlemleri görülmektedir. Çatak Formasyonu 
ile Kaçkar batolitinden oluşan temel kayaçları ile trakitik lav akıntısı arasında bileşenleri tamamen bu 
temel kayaçlarından türemiş bir taban konglomerası bulunmaktadır. Bu konglomera seviyesinde her hangi 
bir fosil bulunmamasına rağmen, Güven (1993), özellikle trakitik lav akıntısı ile olan ilişkisini de göz 
önüne alarak Doğu Pontidler ve Doğu Anadolu’daki birimlerle bölgesel deneştirme sonucu, bunların 
Pliyosen (?) yaşlı olabileceğini ileri sürmüştür.  

Analitik Teknikler 
Obsidiyen örneklerinden hazırlanan ince kesitler üzerinde yürütülen mineralojik-petrografik 

çalışmalar, Nikon-Labophot-Pol tipi binoküler mikroskop yardımıyla Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji 
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Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Obsidiyen örneklerinin tüm-kayaç jeokimyasal analizleri, 
University of Pavia (Italy) Rayokimyasal Analiz Laboratuvarında Oddone ve diğ. (1997) tarafından 
geliştirilen INAA yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 1. (a) Çalışma alanı ve yakın çevresinin LANDSAT-TM görüntüsüyle hazırlanan ana kırık haritası. 
KD-GB doğrultulu faylar boyunca görülen Ayder, Andon ve Ilıca sıcak su çıkışları içi dolu üçgenlerle 
gösterilmiştir. (b) Çağırankaya obsidiyeni ve çevresinin jeoloji haritası. 

Çağırankaya obsidiyeni, arazide birbirinden bağımsız şekilde altı değişik çıkma şeklinde 
yüzeylenmektedir (Şekil 1). Bunların içerisinde, IO-1 ve IO-2 numaralı obsidiyen örneklerinin alındığı 
mostralarda ~ 1 mm den ~ 1 dm’ye kadar değişen kalınlıklarda olmak üzere kırmızı ve siyah renkli 
obsidiyen tabakalarının ardalanması gözlenmektedir. Diğer obsidiyen çıkmaları ise tipik olarak siyah 
renkli obsidiyenlerden oluşmaktadır. Çağırankaya obsidiyeninde belirgin bir şekilde akma dokusu 
gözlenmektedir. Bunların bazıları ince taneli kuvars kristalleri ve gaz boşlukları içermektedir. 
Obsidiyenleri oluşturan magmatik eriyiğin trakit ve traki-andezitlerde bulunan kırıkları kanal olarak 
kullanarak yeryüzüne ulaştıkları mostralardaki yarmalarda açık bir şekilde gözlenebilmektedir. 
Çağırankaya obsidiyeninin arazideki kalınlığı 50 – 100 m arasında değişmektedir. Doğu Karadeniz 
bölgesinde yaygın şekilde görülen KD-GB doğrultulu faylar boyunca kırık dolgusu şeklinde 
yüzeylenmektedirler (Şekil 1). Kompozit Kaçkar batolitinde Ardeşen (Rize) – İspir (Erzurum) arası 
kesimde apatit Fision-Track jeotermokronolojisi yöntemiyle yürütülen çalışmalarda, batolitin yaklaşık 20 
My önce KD-GB doğrultulu faylar boyunca hızlı tektonik yükselme tipinde bir yüzeylenme tarihçesine 
sahip olduğu belirlenmiştir (Boztuğ ve diğ., 2005b). İkizdere-Çağırankaya yöresinde aynı doğrultulu 
faylar boyunca kırık dolgusu şeklinde yüzeylenen Pliyo-Kuvaterner yaşlı Çağırankaya obsidiyeni, en 
azından İkizdere-Çağırankaya yöresindeki bu fayların Pliyo-Kuvaterner döneminde reaktive olduğunu ve 
bu re-aktivasyon sonucu bu obsidiyen çıkmalarının yerleştiği düşünülmektedir. Benzer şekilde, kompozit 
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kaçkar batolitinin Ardeşen-İspir arası kesiminde KD-GB doğrultulu faylardan birisi boyunca kırık 
dolgusu şeklinde yüzeylenen Guvant andezitik tüf biriminin (Boztuğ ve diğ., 2005a) de yine Pliyo-
Kuvaterner dönemdeki re-aktivasyon ile meydana geldiği düşünülmektedir. İncelenecek olan elementin 
özelliğine göre, her bir obsidiyen örneğinden dört paralel çözelti hazırlanmıştır. Referans malzemeler 
olarak NIST-SRM 278 (National Bureau of Standard, 1981) obsidiyen tüm-kayaç standartı, analiz 
edilmesi istenen elementleri içeren nitrik asit çözeltisi ve yüksek saflıkta yarı iletken derecesinde Al ve Si 
dedektörler kullanılmıştır. 
 
Tablo 1. Çağırankaya obsidiyeninin tüm-kayaç jeokimyasal analiz sonuçları. 
___________________________________________________________________ 

 IO-1A IO-2A IO-3 IO-4 IO-5 IO-7 
SiO2 73.59 73.65 73.53 73.57 73.53 73.63 
Al2O3 14.03 14.05 14.03 14.05 14.01 14.03 
TiO2 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 
tFe2O3 1.25 1.27 1.27 1.27 1.25 1.27 
MnO 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
MgO 0.23 0.24 0.25 0.23 0.23 0.24 
CaO 1.47 1.47 1.41 1.42 1.43 1.42 
Na2O 3.18 3.17 3.15 3.17 3.19 3.18 
K2O 3.58 3.57 3.58 3.57 3.57 3.58 
Total 97.50 97.60 97.39 97.46 97.38 97.53 
       
Sc 2.20 2.11 1.99 1.88 1.93 1.98 
Cr 1.13 1.19 1.18 1.87 1.68 1.72 
Co 0.75 0.76 0.75 0.75 0.75 0.76 
Ni 1.09 0.99 0.98 0.97 0.97 0.96 
Zn 76 69 71 70 69 70 
As 5.7 5.5 5.8 5.6 5.5 4.8 
Se 2.3 2.6 1.96 1.95 1.93 1.88 
Rb 142 136 135 127 128 136 
Sr 113 114 114 114 114 115 
Zr 185 185 187 188 182 185 
Nb 16 15.8 16.1 16.2 16.1 15.9 
Sb 0.47 0.41 0.48 0.43 0.43 0.43 
Cs 5.05 4.56 4.22 4.16 4.46 4.06 
Ba 944 939 876 853 858 873 
La 60.6 59.4 57.7 52.3 55 56.9 
Ce 79.6 79.7 69.2 68.2 70.6 78.4 
Nd 36.7 31.3 28.7 26.7 28.3 28.8 
Sm 3.7 3.8 3.97 3.92 3.98 3.84 
Eu 0.587 0.515 0.527 0.537 0.535 0.562 
Gd 9.6 9.1 7.85 7.31 7.78 7.76 
Tb 1.15 1.35 1.35 1.3 1.2 0.74 
Dy 6.74 6.79 6.73 6.72 6.77 6.73 
Ho 1.47 1.45 1.54 1.46 1.47 1.47 
Tm 0.554 0.575 0.569 0.573 0.569 0.572 
Yb 1.92 1.66 1.57 1.55 1.45 1.37 
Lu 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.24 
Hf 4.98 4.72 4.45 4.05 4.46 4.38 
Ta 2.06 1.99 2.02 1.83 1.84 1.65 
Th 19.9 19 18.57 16.5 17.5 17.85 
U 6.17 5.82 5.61 4.86 5.33 5.25 

_________________________________________________________________________________ 
tFe2O3 ferrik demir cinsinden toplam demir oksit değerini gösterir; ana ve eser elementler sırasıyla (% ağırlık) ve 
(ppm) cinsinden verilmiştir.  
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Şekil 2. Çağırankaya obsidyeni ve çevre kayaçlarının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti.  

Nötron aktivasyon işlemi Pavia Triga-Mark II reaktöründe gerçekleştirilmiştir. İrradiyasyon sonucu 
meydana gelen radyoaktivite hiper saflıkta Ge dedektöre sahip DSPEC ve kişisel bilgisayar destekli 
gama-ışınları spektrometresinde ölçülmüştür. Elde edilen ölçüm sonuçları spektral analizler için 
kullanılan Gamma Vision 5.2 bilgisayar programı ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Na, 
Mg, Si, Al, K, Ca, Sc, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, 
Gd, Tb, Dy, Ho, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Th ve U elementlerinin jeokimyasal analiz sonuçları elde edilmiştir 
(Tablo 1). 

Fission-Track jeotermokoronoloji yaş tayini çalışmaları CNR (Pisa-Italy) İzotop Jeokimyası ve 
Jeokronoloji Enstitüsü ile Çukurova Üniversitesi (Adana) Fizik Bölümü laboratuvarlarında Bigazzi ve 
diğ.. (1990, 1992 ve 1993) tarafından tanımlanan yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Her bir obsidiyen tüm-
kayaç örneğinden elde edilen bir dilim University Pavia (Italy) LENA Triga Mark II reaktörünün Au ve 
Co için Cd oranlarının sırasıyla 6.4 ve 48 olduğu Lazy Susan kanalında irradiye edilmiştir. İrradiyasyon 
sonrası, her bir örnekten, birisi fosil parçalanma izlerinin (fosil fission-tracks), diğeri ise irradiyasyon 
sonucu meydana gelen parçalanma izlerinin (induced fission-tracks) ölçümünde kullanılmak üzere iki 
adet ince dilim kesilerek epoksi reçineye gömülmüş ve daha sonra iç yüzeyi ortaya çıkarmak için 
aşındırma ve parlatma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Parlatma sonrası her bir örnek 40 oC sıcaklıkta 120 
saniye süreyle  % 20’lik HF asidinde kimyasal dağlama (chemical etching) işlemine alınmıştır. 
Parçalanma izlerinin sayımı, Jena Jenaval mikroskopta geçirimli ışık altında 500 büyütme; parçalanma izi 
boyu ölçümleri ise mikroskopa monte edilen Leica Microvid ekipmanı ile 1000 büyütme koşullarında 
gerçekleştirilmiştir. 

Petrografi ve tüm-kayaç jeokimyası 
Yukarıda da bahsedildiği gibi, Çağırankaya obsidiyeni arazide ve el örneği düzeyinde farklı renk ve 

yapısal özellikleri bakımından iki tür obsidiyen içermektedir. Siyah renkli ve masif yapılı obsidiyenler, 
volkan camı ve submikroskopik opak minerallerden oluşan bir hamur içerisinde dağılmış ender olarak 
bulunan plajiyoklaz ve biyotit fenokristalleri içermektedir. Bu fenokristallerden plajiyoklazlar, kristal 
kenarları boyunca korozyon etkisiyle meydana gelmiş pirinç-tanesi biçimli bir görünüm sunmaktadır. Bu 
tür korozyon etkisi gösteren prizmatik plajiyoklaz fenokristallerinin boyutları 1.20 mm X 0.40 mm’ den 
0.50 mm X 0.40 mm’ ye kadar değişmektedir. Biyotit fenokristalleri ise başlıca kahverengimsi-kırmızı 
renkli ve 1.10 mm X 0.25 mm boyutlarına kadar ulaşabilen levhamsı-prizmatik biçimli bileşenler halinde 
bulunmaktadır. Plajiyoklaz ve biyotitin dışında optik mineralojik özelliklerine göre tanımlanabilecek bir 
diğer bileşen ise zirkon kristalleri olup, bunlar da 0.075 X 0.025 mm boyutlarına kadar ulaşabilmektedir. 
Optik mineralojik özelliklerine göre tanınabilen bu bileşenlerin dışında, oldukça bol miktarda mikrolitik 
biçimli bileşenler de bulunmaktadır ki bunların özşekilli ve iğnemsi-prizmatik biçimlerinin (uzun 
eksenleri 0.025 mm’ye kadar çıkabilmektedir) yanı sıra çift kırma ve optik engebe özelliklerine 
dayanılarak apatit olabileceği düşünülmektedir. Apatite benzeyen bu mikrolitlerin uzun eksenleri 
mükemmel bir paralellik sunmakla birlikte, aynı zamanda, camsı hamurda bulunan opak mineral 
tabakalanmalarına da paralellik göstermektedir. Bu opak mineral tabakalanmalarının kalınlıkları 0.01 
mm’den 1.5 mm’ye kadar ve iki opak mineral tabakası arasındaki uzaklık ise 0.01 mm’den 1.25 mm’ye 
kadar değişebilmektedir.    

Arazide el örneği ve mostra düzeyinde kırmızı renkli olan ve aynı zamanda tabakalı yapı gösteren 
obsidiyenler ise mikroskop altında opak mineral içermemeleriyle siyah obsidiyenlerden ayrılmaktadır. 
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Bunun dışında dokusal ve mineralojik bileşim bakımından siyah renkli obsidiyenlere büyük benzerlik 
göstermektedir. 

Çağırankaya obsidiyeni tüm-kayaç analiz verilerinden REE içerikleri (Tablo 1), kondrit (Evensen 
ve diğ., 1978) ve primitif manto (McDonough ve Frey, 1989) değerlerine göre normalize edilerek 
örümcek diyagramlarda değerlendirildiğinde, Eu içeriğinde belirgin negatif ve Y içeriğinde ise belirgin 
pozitif anomali görülen oldukça homojen bir bileşim aralığı göze çarpmaktadır (Şekil 3a, b). REE 
jeokimyasında görülen bu özellikler, aşırı derecede fraksiyonlanmış silisli bir eriyik ile uyumlu 
görülmektedir. Bu homojen jeokimyasal karakteristik, Taylor ve McLennan (1985) tarafından tanımlanan 
primitif manto değerine göre normalleştirilmiş LILE (K, Rb, Cs, Ba, Sr), HFSE (Th, U, Nb, Zr), TME 
(Ti, Sc, Zn, Ni, Cr) ve REE örümcek diyagramlarında da görülmektedir (Şekil 3c). Bu diyagramda 
özellikle Ni ve Cr içeriklerindeki aşırı tüketilmişliğin yanı sıra Nb, Sr, Eu, Ti ve Sc içeriklerinde 
karakteristik olarak görülen negatif anomali değerleri aşırı derecede fraksiyonlanmış silisli eriyik 
bileşimini yansıtmaktadır (Şekil 3c). Çağırankaya obsidiyeninde eser element ve REE jeokimyası 
bileşiminde gözlenen böyle bir homojenite, bu obsidiyenlerin çok kısa bir zaman aralığında meydana 
gelen kırık dolgusu şeklindeki ani soğuma ile uyumlu görülmektedir. Bu değerlendirme aynı zamanda 
Fission-Track yaş tayinleri ile de desteklenmektedir.  
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Şekil 3. Çağırankaya obsidiyeninin (a) kondrit (Evensen ve diğ., 1978) ve (b) primitif manto (McDonough 
ve Frey, 1989) değerlerine göre normalize edilmiş REE örümcek diyagramları; (c) primitif manto (Taylor 
ve McLennan, 1985) değerine göre normalize edilmiş LILE, HFS, TME ve REE örümcek diyagramı. 

Fission-Track yaşlandırması 
Çağırankaya obsidiyeninin Fission-Track jeotermokronoloji yöntemiyle yaşlandırılması daha önce 

de belirtildiği gibi Bigazzi ve diğ. (1990, 1992, 1993) tarafından tanımlanan tekniklerle gerçekleştirilmiş 
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olup sonuçlar Tablo 2 de verilmiştir. Camsı malzemedeki fosil parçalanma izlerinin stabilitesi bağıl 
olarak fakir olup, bunlardan bir kısmının oda sıcaklığındaki sıcaklıklarda dahi kısmen kapanabileceği 
(partial annealing) bilinmektedir (Wagner ve van den Haute, 1992; Wagner, 1998). Bu nedenle, volkanik 
cam örneklerinde kısmen kapanmaya uğramış (partially annealed) fosil parçalanma izleri, irradiyasyon 
sonucu oluşturulmuş taze parçalanma izlerine göre bağıl olarak daha az bir verimle analiz 
edilebilmektedir. Bu yüzden, herhangi bir volkanik cam örneğinin fission-track yaşı genel olarak 
minimum bir yaş (görünür yaş) olarak değerlendirilir. Storzer ve Wagner (1969), camsı kayaçlardaki 
parçalanma izlerinde meydana gelen kısmi kapanmanın parçalanma izi boyu (kimyasal dağlama sonucu 
meydana gelen açılmanın ana ekseninin uzunluğu) ölçümü yöntemiyle tanımlanabileceğini ileri 
sürmüşlerdir. Tablo 2 de verilen tüm örneklere ait fosil parçalanma izi boyunun irradiyasyon sonucu 
oluşturulmuş ve bu nedenle herhangi bir kısmi kapanmaya uğramamış taze parçalanma izinin boyuna 
oranının 1’den küçük olduğu görülmektedir (DS/DI < 1). Bu durum, tanımlanmış fission-track yaşlarının 
belli oranlarda (1.28 + 0.10 ve 1.65 + 0.12 My arasında) gençleşmeye uğramış yaşlar olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışmada,  termal olarak gençleştirilmiş fission-track yaşlarını düzeltmek için Storzer 
ve Poupeau (1973) tarafından önerilen plato metodu kullanılmıştır. Bu yöntem, eşit koşullarda kimyasal 
dağlama işlemine tutulmuş fosil ve oluşturulmuş parçalanma izlerine laboratuvarda termal işlemler 
uygulanarak cam örneğinin oluşum yaşının güvenilir bir şekilde elde edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu 
tekniğin uygulanmasında, fosil parçalanma izlerinde en azından çevredeki ısı koşullarından kaynaklanan 
orta dereceli bir kısmi kapanmanın meydana gelmiş olabileceği varsayımı kabul edilmektedir (bkz. 
Wagner ve Van den haute, 1992, ve kaynakçasında verilen referanslar). Bu tekniğin yaygın olarak 
kullanılması sonucu elde edilen pratiklere dayanarak, bu çalışmada sadece bir evreli ısıtma kullanılmıştır 
(Bigazzi ve diğ., 1981; Westgate, 1989; Sandhu ve diğ., 1993). 

DS/DI oranının yaklaşık 1 olduğu durumda, plato koşuluna yaklaşıldığı bilinmekte ve bu durumdaki 
fission-track yaşı da plato yaşı olarak kabul edilmektedir (Tablo 2, Şekil 4).  

Isıtma, plato yaşını elde etmek için uygulanan termal işlem; ρS, fosil (spontaneous) parçalanma izi 
yoğunluğu; NS, sayılan fosil parçalanma izi sayısı; ρI, oluşmuş parçalanma izi yoğunluğu; NI, sayılan 
oluşmuş parçalanma izi sayısı; p(χ2),Poisson dağılımlarına karşı oluşmuş parçalanma izi sayılarının 
kullanıldığı χ2 olasılık değeri analizi; DS/DI, fosil/oluşmuş parçalanma izi oranı. Örnekler 2.11 x 1015 cm-2 
(IRMM 540 cam standartı için) değerinde bir nötron akısı altında irradiye edilmiştir. Yaş hesaplaması için 
kullanılan parametreler: λ = 1.55125 x 10-10 a-1; λF = 8.46 x 10-17 a-1; σ = 5.802 x 10-22 cm2; 238U/235U = 
137.88. Yaşlardaki hata Poisson sayım hatasının uzantısını içermektedir. Tüm örnekler 1/25.000 ölçekli 
Tortum G-45 a3 paftasından alınmıştır.  

IO-1’den IO-7’ye kadar olan örneklerin plato yaşları 1.73 + 0.15 ve 1.93 + 0.15 My arasında 
oldukça dar bir zaman aralığını kapsamakta olup, bunların deneysel hata payları da göz önüne 
alındığında, neredeyse birbirlerinden ayrılamayacak kadar yakın oldukları görülmektedir. Elde edilen bu 
yaşların, Taner (1977) tarafından sadece bir adet örnek üzerinde gerçekleştirilen K/Ar yaşından biraz 
daha genç olduğu görülmektedir. 

Tartışma ve Sonuçlar  
Doğu Pontidlerde Rize iline bağlı İkizdere ilçesinin Çağırankaya yöresinde, KD-GB doğrultulu 

faylar boyunca kırık dolgusu olarak küçük ve birbirlerinden ayrı çıkmalar şeklinde yüzeylenen 
obsidiyenler, bu çalışmada Çağırankaya obsidiyeni olarak tanımlanmıştır. Doğu Pontidlerde yaygın 
olarak görülen ve en azından kompozit Kaçkar batolitinin Ardeşen (Rize) – İspir (Erzurum) arası 
kesiminin yaklaşık 20 My önce tektonik yükselme şeklinde hızla yüzeylenmesine neden olan KD-GB 
doğrultulu bu faylardan bazılarının, Pliyo-Kuvaterner sırasında tekrar re-aktive oldukları ve bu re-
aktivasyona bağlı olarak Çamlıhemşin-Ayder yaylası yöresindeki Guvant andezitik tüfü (Boztuğ ve diğ., 
2005a) ile İkizdere-Çağırankaya yöresindeki trakitik ve traki-andezitik lav akıntıları ile kırık dolgusu 
şeklinde yüzeylenen Çağırankaya obsidiyeninin oluşumuna neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, 
Çağırankaya obsidiyeninin Fission-Track radyometrik yaş tayininin, sadece obsidiyenin oluşum yaşını 
değil, aynı zamanda kırık dolgusu olarak yüzeylenmiş olduğu faylanmanın da yaşını değil, aynı zamanda 
bunların yüzeye çıkmasını sağlayan faylanmaların da yaşını gösterdiği düşünülmektedir. Petrografik ve 
tüm-kayaç jeokimyası çalışmaları, Çağırankaya obsidiyeninin çok kısa bir zaman aralığında oldukça 
diferansiyasyona uğramış bir magmadan itibaren geliştiklerini göstermektedir. 
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Bu obsidiyenlerin Fission-Track plato yaşları 1.73 + 0.15’den 1.93 + 0.15 My’a kadar değişen 
oldukça dar bir zaman aralığını (en üst Pliyosen – Pleyistosen) göstermekte olup, petrografik ve 
jeokimyasal çalışmalarla elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Doğu Pontidlerde Çağırankaya-
İkizdere/Rize yöresinde kırık dolgusu olarak yüzeylenen Çağırankaya obsidiyeninin Fission-Track plato 
yaşının, bu faylarla birlik oluşturan travertenlerin radyometrik yaşları ile deneştirilmesinin, özellikle, 
faylanmanın yaşı konusunda çok önemli bilgiler vereceği göz önüne alınarak bu travertenlerde uygun 
yöntemlerle radyometrik yaş tayini çalışmaları önerilmektedir. 
Tablo 2. Çağırankaya obsidiyeninin (İkizdere-Rize) fission-track yaşlandırması. 

Örnek Koordinat Isıtma ρS  
(cm-2) NS ρI  

(cm-2) NI 
p(χ2)  
 (%) DS/DI 

Yaş  (± 1σ) 
(My)

 

IO-1A 
X(sağa):19 050 

Y (yukarıya):40 450 
Z(yükseklik):2000 m 

4 saat 220°C 
3,200 
2,870 

 

454 
322 

214,900 
159,900 

1,263 
1,253 

82 
96 

0.84 
1.04 

1.56 ± 0.09 
1.88 ± 0.12 

IO-1B 
X(sağa):19 050 

Y (yukarıya):40 450 
Z(yükseklik):2000 m 

   4 saat 220°C 3,160 
2,880 

91 
246 

186,500 
165,300 

1,214 
1,039 

74 
50 

0.92 
1.03 

1.78 ± 0.19 
1.83 ± 0.13 

IO-2A 
X(sağa):19 700 

Y (yukarıya):41 700 
Z(yükseklik):2180 m 

4 saat 220°C 2,417 174 190,800 2,472 59 0.82 1.33 ± 0.10 

IO-2B 
X(sağa):19 700 

Y (yukarıya):41 700 
Z(yükseklik):2180 m 

4 saat 220°C 2,570 
3,130 

207 
139 

210,000 
173,500 

1,231 
1,705 

48 
2 

0.82 
1.01 

1.28 ± 0.10 
1.89 ± 0.17 

IO-3 
X(sağa):20 200 

Y (yukarıya):41 700 
Z(yükseklik):2190 m 

4 saat 220°C 2,720 
2,950 

105 
205 

198,300 
165,900 

582 
1,141 

58 
26 

0.90 
1.00 

1.44 ± 0.15 
1.86 ± 0.14 

IO-4 
 X(sağa):20 350 

     Y (yukarıya):43 500 
   Z(yükseklik):2360 m 

4 saat 220°C 2,480 
3,180 

297 
183 

191,400 
129,600 

1,241 
1,013 

47 
12 

0.88 
1.00 

1.35 ± 0.09 
1.77 ± 0.14 

IO-5 
X(sağa):21 250 

Y (yukarıya):45 350 
Z(yükseklik):2646 m 

4 saat 220°C 2,641 
3,020 

317 
187 

194,500 
164,400 

1,262 
1,293 

77 
62 

0.80 
1.00 

1.42 ± 0.09 
1.93 ± 0.15 

IO-6 
X(sağa):20 050 

Y (yukarıya):45 300 
     Z(yükseklik):2600 m 

4 saat 220°C 2,925 
1,910 

218 
118 

186,100 
109,000 

1,095 
1,285 

86 
27 

0.84 
1.01 

1.65 ± 0.12 
1.84 ± 0.18 

IO-7 
X(sağa):19 850 

       Y (yukarıya):45 800 
     Z(yükseklik):2630 m 

4 saat 220°C 2,500 
1,980 

335 
147 

189,700 
120,400 

1,113 
1,181 

50 
63 

0.82 
1.00 

1.38 ± 0.09 
1.73 ± 0.15 
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a) b)

DS/DI = 0.80 DS/DI = 1.00

 
Şekil 4. IO-5 no’lu obsidiyen örneğinde fosil (spontanoeus; Ds) ve irradiyasyon sonucu oluşmuş (induced; 
Di)   parçalanma izi boylarının (a) görünür yaş tayini için hazırlanan diyagramda; (b) aynı örneğin termal 
işlem sonucu elde edilen diyagramındaki dağılımı.   
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Karaburun (İzmir) Yöresinde Deprem Aktivitesi ve Riski 
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ÖZ 
Bu çalışmada sismotektonik bakımdan 38.00º-39.00ºN enlemleri ve 25.50-27.50ºE boylamları ile sınırlanmış 

bulunan Karaburun (İzmir) deprem yöresi, İzmir deprem yöresinin içinde bir alt yöredir. Jeolojik yapısı ve morfo-
tektonik özelliği itibariyle Türkiye ile birlikte Asor adalarından Endonezya’ya kadar uzanan  Alpin Kuşak’ta yer 
tutmaktadır. Karaburun (İzmir) yöresinin depremselliği ve deprem riskinin ortaya konulması amacıyla hazırlanmış 
bulunan bu çalışmanın birinci kısmında çeşitli deprem kataloglarından elde edilen kayıtlara dayanılarak Karaburun 
(İzmir) yöresinin deprem etkinliği incelenmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında ise 1900-2000 yılları arasında 
Karaburun yöresinde meydana gelen magnitüdü 4’e eşit ve daha büyük olan depremlerin yılların en büyük deprem 
değerlerine standart sapma analizi ve Gumbel-Gutenberg-Richter yöntemleri uygulanarak, İstanbul, İzmir ve Muğla 
sismotektonik yöreleri ile karşılaştırmalı olarak Karaburun yöresindeki deprem riski ortaya konulmaktadır. Örneğin: 
Karaburun yöresinde yıllık ortalama maksimum magnitud 4.4 M, yıllık ortlama risk ise % 72 olarak saptanmıştır. 

Giriş 
Karaburun (İzmir) deprem yöresinin depremselliğinin ve bu bakımdan taşıdığı  riskin istatistiksel 

yöntemlerle ortaya konulmasının amaçlandığı bu çalışmanın birinci kısmında çeşitli deprem 
kataloglarından elde edilen kayıtlara dayanılarak, yörenin M.S. 11 ile 2000 yılları arasındaki deprem 
etkinliği incelenmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında ise standart sapma analizi ve Gumbel-Gutenberg-
Richter yöntemlerinden yararlanılmak suretiyle, İstanbul, Muğla ve İzmir sismotektonik yöreleri ile 
karşılaştırmalı olarak  Karaburun (İzmir) deprem yöresinin deprem riski ortaya konulmaktadır. 

İzmir deprem yöresi (37.50º-39.50ºN x 25.00-29.50ºE) içinde yer alan Karaburun deprem yöresi, 
depremsellik bakımından yakın çevresiyle birlikte 38.00º-39.00ºN enlemleri ile 25.50-27.50ºE boylamları 
arasında kalan sahayı kapsar. Bu yöre, Türkiye ile birlikte jeolojik yapısı ve morfo-tektonik özelliği 
itibariyle Alpin Kuşak’ta yer tutmaktadır.  Karaburun yöresi,  özellikle Ege-Hellen Hendeği ve bunun 
doğu uzantısı durumunda olan Kıbrıs yayı ile Ege graben sistemini içeren Batı Anadolu çekme rejiminin  
denetimi altındadır. Anadolu’nun batıya hareketi, doğu-batı yönlü sıkışmalara, kuzey-güney yönlü 
genişlemeye ve dolayısıyla da yöredeki fay sistemlerinin domino taşları gibi kıpırdanmasına neden 
olmaktadır. Bilindiği üzere, Batı Anadolu, Post Alpin dönemde Akdeniz Tektoniği / Neotektonik olarak 
bilinen dikey tektonik hareketlere maruz kalarak parçalanmış, horst-graben sistemleri gelişmiş ve bu 
arada körfezleriyle birlikte Ege Denizi oluşmuştur.   

 
Şekil 5. Mc Kenzie modeline göre (temel harita), Türkiye’nin tektonik haritasında depremler (USGS, Ms>5 ;1960-

2005). 
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Nitekim, Afrika levhasının Anadolu altına daldığı Ege-Hellen hendeği ve bunun doğu uzantısı 
durumunda olan Kıbrıs yayı, Ege graben sisteminin aktif fayları, depremlerin tarih boyunca yoğunlaştığı 
alanlar olarak dikkati çekmektedir (Şekil 1). 

Özellikle Tuzla, Güzelbahçe, Gümüldür, Cumaovası-Kemalpaşa, İzmir, Bornova fayları ile 
Türkiye’nin birinci derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Bir başka sözle Karaburun yöresi, 
birinci dereceden deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. İzmir Körfezi ve civarının tarih boyunca 
tsunamiye sahne olmuş olması (Soysal, 1979), bu tehlikenin boyutlarını daha da arttırmaktadır (Tablo 1).  
Tablo 1. Karaburun (İzmir) yöresinde meydana gelmiş tsunamiler (Soysal, 1979). 

Tarih Yer Kaynak Deprem ve Şiddeti
20.03.1389 Sakız Adası SOYSAL, 1979 1388 ! : İzmir-Sakız (VI)
30.11.1667 İzmir Körfezi SOYSAL, 1979 1667 ! : İzmir (VII)
10.07.1668 İzmir Körfezi SOYSAL, 1979 1668 ! : İzmir (IX)
12.05.1852 İzmir Körfezi SOYSAL, 1979 1854 ! : İzmir (VI)
08.09.1852 İzmir Körfezi SOYSAL, 1979 1854 ! : İzmir (VI)
13.12.1856 Sakız Adası SOYSAL, 1979 1854 ! : İzmir (VI)
02.02.1866 Sakız Adası SOYSAL, 1979 1866 ! : İzmir (VI)  

Karaburun (İzmir) Yöresinde Deprem Etkinliği 
Bu çalışmada esas alınan depremler,  “Kaynaklar” bölümünde en önemlileri belirtilen başta 

Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI)  ve United States Geological Survey-
US National Earthquake Information Center (USGS) ın resmî bültenleri olmak üzere, deprem katalogları, 
bültenleri, depremsellik ve deprem etkinliği çalışmaları ve internet üzerindeki sanal arşivlerden alınan 
deprem  kayıt ve listelerinden elde edilmiştir (Ambraseys ve diğ.. 1995; ERD; Ergin ve diğ..1967; Ergin 
ve diğ.. 1971; Ergünay ve diğ.. 1974; FEMA; KOERI; Sezer, 1998-2003; Sipahioğlu, 1984; Soysal, 1979; 
EERI; IRIS; NGDC-NOAA; USGS).   

Deprem etkinlikleri, bu konuda çalışanlarca, dünyada deprem istasyonlarının yaygınlaştığı 1900 
yılı sınır kabul edilmek suretiyle, 1900 yılı öncesini tarihsel dönem ve 1900 yılı sonrasını da aletsel 
dönem olarak ayırt edilerek, iki dönem halinde incelenmektedir. Bu çalışmada da bu yaygın görüşe bağlı 
kalınarak, Karaburun yöresindeki deprem etkinliği, tarihsel ve aletsel olmak üzere iki dönem halinde 
aşağıda incelenmektedir. 

M.S. 11-1900 yılları arasında (tarihsel dönemde) deprem etkinliği 

Elde edilen kayıtlara göre, M.S. 11-2000 yılları arasında Karaburun yöresinde meydana gelen 
magnitüdü 4’e eşit ve daha büyük 274 depremin 90’ı bu dönemde kaydedilmiştir. Bunların 24’ünün 
büyüklüğü 5.5 M’nin (şiddeti VII’nin) üstündedir (Şekil 2 ve Şekil 3). USGS verilerine göre, 10000'den 
çok can kaybının olduğu depremler genellikle İzmir ve civarında kaydedilmiştir. Örneğin 688 İzmir, 23 
Şubat 1653 Batı Anadolu, 10 Temmuz 1688 İzmir, 15 Ekim 1883 Çeşme depremlerinin her birinde 
10000'den fazla insan hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde meydana gelen depremlerin dış merkezleri 
İzmir ve Çeşme civarında toplanma göstermektedir. Tarihsel dönem depremlerinin haritalanması ve 
frekanslarının belirlenmesi sırasında deprem şiddetleri, formül yardımıyla magnitüde dönüştürülmüştür 
(formüller için bkz: Tabban-Gencoğlu 1975, Tezcan-Acar-Çivi 1979).  

 
Şekil 6. Karaburun (İzmir) deprem yöresinde, tarihsel dönem depremlerinin şiddetlerine göre dağılımı 
(M>4, M.S. 11-1900). 
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Yapılan frekans analizlerine göre, en çok deprem 1800-1900 yılları arasında kaydedilmiştir (% 41; 
Şekil 3). 90 depremin ayı belli (68 deprem) olanlarından %55’i, insanların genellikle zamanlarının 
çoğunluğunu kapalı ortamlarda geçirdiği ve ısınma araçlarının kullanıldığı ve dolayısıyla da yangın 
tehlikesinin yüksek olduğu kış yarıyılında olmuştur. Ancak, depremlerin istatistiksel olarak belli aylarda, 
haftalarda ya da saatlerde (gece-gündüz) toplanma göstermesi, depremler ile iklim arasında bir ilişkinin 
var olduğuna delil sayılamaz. Çünkü, yerkabuğu hava olaylarına, özellikle basınç değişmelerine anında 
tepki verecek kadar mükemmel bir iletkenlik yeteneğine sahip değildir (Sezer, 1998-2003). 

 
Şekil 7. Karaburun (İzmir) deprem yöresinde, tarihsel dönem depremlerinin yıllara dağılımı (M>4, M.S. 
11-1900). 

Deprem büyüklüklerinden hareketle belirlenen fay uzunluklarına göre, tarihsel dönemde, 
depremlerle harekete geçen ya da yeni oluşan fayların % 57 kadarının uzunluğu, 10-20 km arasındadır 
(formüller için bkz: Ergünay – Bayülke - Gençoğlu 1974; http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html). 
Bu uzunluktaki faylar, yapılan hesaplara göre 4.7-5.3 büyüklüğünde deprem üretebilir. 50 km den daha 
kısa fayların (yani 6 M'den küçük deprem üreten fayların) oranı ise % 85 civarındadır (aletsel dönemde % 
99’u aşmaktadır). Bu değerler, Karaburun (İzmir) yöresinde, tarihsel dönemde hareket eden ve/veya 
oluşan fayların çoğunun kısa olduğunu göstermektedir. Bu özellik, aletsel dönemde de görülmektedir.  

M.S. 1900-2000 yılları arasında (aletsel dönemde) deprem etkinliği 

Elde edilebilen kayıtlara göre, son ikibin yılda Karaburun yöresinde meydana gelen süre magnitüdü 
4 ve daha büyük 274 depremin 184’ü bu dönemde kaydedilmiştir. USGS tarafından internette yayınlanan 
(http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html) enerji-deprem büyüklüğüne ilişkin formülerden 
yararlanılarak yapılan hesaplara göre, son 100 yıl içinde Karaburun yöresinde meydana gelmiş bulunan 
bu 4 ve daha büyük 184 deprem, açığa çıkan enerji bakımından 2402 adet 4.0 büyüklüğündeki depreme 
eşdeğerdedir. Bu 2402 adet 4.0 büyüklüğündeki deprem bir (1) adet yaklaşık 7.3-7.4 büyüklüğündeki 
depreme eşdeğerdir. Bu değerlerden çıkarılabilecek sonuç şudur: Son 100 yıl içinde Karaburun yöresinde 
meydana gelen 4 ve daha büyük 184 depremle açığa çıkan enerji sayesinde, enerjinin yörede birikmesi ve 
dolayısıyla en azından 1 adet Kocaeli-Gölcük depremi büyüklüğünde deprem oluşması önlenmiş 
görünmektedir. Kocaeli-Gölcük depreminin sonuçları hatırlanırsa, yörede sık aralıklarla çok sayıda orta 
büyüklükte depremlerin olması, yörede yaşayanlar açısından büyük bir şans olarak değerlendirilebilir. 

Bu dönemde oluşan depremlerin büyük bir kısmı, Karaburun Havzası ve batısı, İzmir Körfezi ve 
Sakız Boğazı  civarında toplanma göstermiştir. Aletsel dönemde oluşan 140 depremin 39’u Batı 
Anadolu'daki deprem istasyonlarının henüz yaygınlaşmadığı 1900-1950 arasında, 148'i ise deprem 
istasyonlarının önceki 50 yıla göre sayısının arttığı 1950-2000 arasında kaydedilmiştir. Bilindiği 
kadarıyla, bugün Türkiye'de 43 deprem istasyonu faaliyettedir. Bu 43 istasyonun ikisi İzmir’de olmak 
üzere, 23'ü Zonguldak-Alanya hattının batısında, yani Batı Anadolu'da bulunmaktadır. Bunlardan, 6’sı 
Ege Bölgesi’nde, 12'si de Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır). Bu nedenle son 50 yılda önceki 50 yıla 
göre depremlerin arttığı söylenemez, sadece kayıt artışından söz edilebilir.  

Bu 184 depremin  % 95’inin magnitüdü 5.5 ve daha küçüktür. M.S. 1900-2000 yılları arasında 
olmak üzere, 10 kez 5.5 Md (süre magnitüdü) sınırı erişilip aşılmıştır, yani 10 kez şiddetli deprem 
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olmuştur. 10 depremin 1'inde (1949 Karaburun depremidir. Ölü sayısı 7 dir) magnitüd 7 ve daha 
büyüktür. 50 ve daha çok ölümle sonuçlanan tek deprem, 6.5 M büyüklüğünde ve IX şiddetindeki 31 
Mart 1928 Torbalı (İzmir) depremidir. % 91'inin odak derinliği 0-33 km arasındadır. USGS tarafından 
hazırlanmış bulunan dünya kabuk haritasına göre (http://www.usgs.gov) Batı  Anadolu’daki kabuk 
kalınlığının 30 km civarında olduğu düşünülürse, deprem odaklarının büyük bir kısmının kabuk içinde 
olduğu belirtilebilir. 1950-2000 yılları arasında oluşan depremlerden, odağı 33 km’den daha derin 
(astenosferde) olanların oranı, önceki 50 yıla göre daha yüksektir. Nispeten daha derin odaklı depremler, 
genellikle İzmir ve Sığacık Körfezleri ile Karaburun yarımadası, Menemen, Kuşadası-Selçuk civarında ve 
Sakız Adası çevresinde görülmektedir (Şekil 4). 

 
Şekil 8. Karaburun (İzmir) deprem yöresinde aletsel dönem depremlerinin USGS odak sınıflarına dağılımı 
(M>4, M.S. 1900-2000). 

En aktif yıl 15 depremle (M>4) 1984 yılıdır. Bunu 12 depremle (M>4) 1976, 11 depremle (M>4) 
1994  ve 10’ar depremle (M>4)  1992 ile 1979 yılları izlemiştir (bu yıllardaki deprem sayılarının fazlalığı, 
şiddetli depremlerin artçıları olabileceği gibi, istasyon sayılarının artışıyla da bağlantılı olabilir (Şekil 5). 

 
Şekil 9. Karaburun (İzmir) deprem yöresinde aletsel dönem depremlerinin yıllara dağılımı (M>4, M.S. 
1900-2000). 

184 depremin % 55’i 1 Ekim-30 Nisan arasında,  insanların genellikle zamanlarının çoğunu kapalı 
ortamlarda geçirdiği ve ısınma araçlarının kullanıldığı ve dolayısıyla da yangın tehlikesinin yüksek 
olduğu kış yarıyılında,  % 45’i ise 1 Mayıs-30 Eylül arasında yaz yarıyılında olmuştur. Depremlerin % 46 
kadarı 22.00-07.00 saatleri arasında, yani genellikle uyku saatlerinde kaydedilmiştir. 

Deprem büyüklüklerinden hareketle belirlenen fay uzunluklarına göre, aletsel dönemde, 
depremlerle harekete geçen ya da yeni oluşan fayların % 68 kadarının uzunluğu 10 km den kısadır. 50 km 
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den daha kısa fayların oranı ise % 99’u aşmaktadır. Bu değerler, kısa fayların çoğunluğunu işaret etmesi 
bakımından tarihsel dönemdeki  oranlara  benzerlik göstermektedir. 

Karaburun (İzmir) Yöresinde Deprem Riski 
38.00º-39.00ºN enlemleri ile 25.50-27.50ºE meridyenleri arasında kalan inceleme sahasının deprem 

riskinin belirlenebilmesi amacıyla bir dizi istatistiksel analiz gerçekleştirilmiştir. Analizler için 1900-2000 
arasındaki 100 yıllık süre içinde meydana gelen, süre magnitüdü 4’e eşit ve daha büyük olan, yıllık 
maksimum depremler (yılların en büyük depremleri) esas alınmıştır. Sayfa sınırlaması nedeniyle, her yılın 
en büyük depremlerinden oluşturulan 100 büyük deprem serisinin analiz sonuçlarından sadece bazıları 
aşağıda özetlenmiştir (analizlerde yararlanılan başlıca yöntem ve matematiksel eşitlikler için bkz: Tabban 
ve diğ.. 1975, Tezcan ve diğ.. 1979 ve Ergünay ve diğ.. 1974). 

Muhtemel magnitüdler ve frekanslar 
Shewhart standart sapma analizine göre, Karaburun yöresinde meydana gelen ve meydana 

gelebilecek olan yılların en büyük depremlerinin büyüklüğünün 3,7 M ile 6.1 M arasında olması, % 95 
olasılıkla normal görünmektedir. Yılların en büyük depremlerinin büyük bir olasılıkla 3.0 M’den küçük, 
6,8 M’den büyük olamayacağı belirtilebilir. Bu değerler, Karaburun yöresinin deprem yönünden oldukça 
aktif olduğunu göstermektedir. Eldeki kayıtlara göre, Karaburun (İzmir) yöresi, M.S. 11-2000 yılları 
arasında, can ve mal kaybı ile sonuçlanan 34 şiddetli  depreme sahne olmuştur (Şekil 6). 

Gumbel-Gutenberg-Richter ve üstel olasılık dağılım yöntemleri ile yapılan yılların en büyük 
depremlerinin analiz sonuçlarına göre, % 63 ihtimal ile her yıl kaydedilebilecek maksimum yıllık 
magnitüd Muğla sismotektonik yöresinde 4.9 M, Marmara Bölgesi’nde 4.8 M, İstanbul sismotektonik 
yöresinde 4.5 M, İzmir sismotektonik yöresinde 4.9 M ve Karaburun yöresinde 4, 5 M’dir. 100 yıl içinde 
gerçekleşmesi muhtemel maksimum magnitüd Karaburun yöresinde 6,6 M, Muğla sismotektonik 
yöresinde 7.3 M, Marmara Bölgesi’nde 7.9 M, İstanbul sismotektonik yöresinde 7.5 M ve İzmir 
sismotektonik yöresinde 7.1 M’dir. 7.4 büyüklüğündeki (Kocaeli-Gölcük depreminin büyüklüğünde) bir 
depremin tekrarlama süresi Muğla sismotektonik yöresinde 115 yıl, Marmara Bölgesi’nde 46 yıl, İstanbul 
sismotektonik yöresinde 90 yıl, İzmir sismotektonik yöresinde 169 yıl ve Karaburun yöresinde 664 yıldır. 
7.4 M büyüklüğündeki bir depremin 2000-2025 yılları arasında gerçekleşme ihtimali ise Muğla 
sismotektonik yöresinde % 20, Marmara Bölgesi’nde % 42, İstanbul sismotektonik yöresinde % 25, İzmir 
sismotektonik yöresinde % 14 ve Karaburun yöresinde % 3,7 kadardır (yöntem için bkz: Ergünay-
Bayülke-Gençoğlu 1974, Tabban ve Gencoğlu 1975, Tezcan-Acar-Çivi 1979, Sezer 1998-2003).  

 
Şekil 10. Karaburun (İzmir) deprem yöresinde 5.5M den büyük (şiddetli)  ve 5.5M’den küçük depremlerin 
dağılımı (M>4, M.S. 11 - 08.02.2005). 

Sonuç ve Öneriler 
Sonuç olarak, Karaburun (İzmir) yöresi, tektonik bakımdan oldukça aktif bir özellik taşımaktadır. 

İnceleme alanı, şiddetli depremlere sahne olmuştur ve olmaya devam edecektir. Deprem üreten fayların 
çoğu kısa olmakla birlikte, nispeten daha uzun doğrultu atımlı fayların da varlığı, Karaburun yöresi için 
için büyük bir risk oluşturmaktadır. Özellikle, potansiyel sıvılaşma tehlikesi taşıyan ovalık alanlarda söz 
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konusu risk daha çok yükselmektedir. Yörenin kara sathında 7.0 M ve daha büyük bir depremin olma 
olasılığı, deniz sahasına nispeten daha zayıftır. Bir başka sözle, yörenin deniz sahasında 7.0 M’den daha 
büyük deprem olma olasılığının kara alanından daha yüksek olduğu belirtilebilir. Tsunamiye de yol 
açabilecek büyük depremler bakımından en yüksek risk taşıyan alanlar olarak, hiç şüphesiz İzmir Körfezi 
ve Sakız Boğazı’nın dikkati çektiği ifade edilebilir.  

Yöre kentlerinde can ve mal kaybının en aza indirilmesi bakımından bir seri önlemlerin alınması 
zorunlu görünmektedir. Konu ile ilgili önceki çalışmalarımızda (Sezer 1998-2003) ısrarla üzerinde 
durulan önerilerin başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

Her şeyden önce Türkiye’nin bütünüyle sahip olduğu yüksek deprem riski gerçeği dikkate alınarak, 
depremden korunmanın yegâne çaresi olan depreme dayanıklı yapı yapmaya yönelinmelidir. Bu 
bağlamda, Batı Anadolu, depremsellik ve ve deprem riski bakımından bir bütün olarak dikkate alınmak 
suretiyle, normal konutların en az 6.8 M, kamu yapılarının en az 7.2 M büyüklüğündeki bir depreme 
dayanıklı olarak yapılması zorunluluğu belirtilebilir, 

Doğal afetle ilgili yetkili yerel kurullar oluşturulmalıdır, 

Kıyılardaki çarpık ve depreme dayanıksız yapılaşmaya son verilmeli, mevcut yapılar 
güçlendirilmelidir, 

Kıyılarda olası tsunamiler için önlemler alınmalı ve gerekli eğitim verilmelidir, 

Arazi kullanımı ve yapılaşma için sağlam mekânlar belirlenerek, tehlikeli alanlar, özellikle ovalık 
alanlar bütünüyle tarıma  terkedilmelidir, 

Depreme uygun mobilya üretimine başlanmalı ve kullanımına yönelinmelidir, 

Konutlardaki tesisat, deprem ve yangın gibi tehlikeler için sık aralıklarla kontrol edilmeli, ağır ve 
devrilebilir eşyalar duvarlara, tavana ve tabana sabitlenmelidir, 

Yatak odaları, düşebilir ve kırılabilir eşyalardan arındırılmalı, yataklar pencerelerden 
uzaklaştırılmalı ya da pencerelere kalın perdeler takılmalıdır, 

Halkın bilinçlendirilmesi için eğitim programları hazırlanıp uygulanmalıdır, 

Afetzedelere sağlıklı ilk yardım ve kurtarma için, tam techizatlı afet sağlık ve kurtarma ekipleri 
oluşturulmalıdır, 

Yetkili kurullarca Türkiye’deki yapı-zemin özellikleri ile Türk insanının psikolojisi dikkate 
alınarak, bireylere güvenli davranış biçimi kazandırabilecek resimli  deprem el kitapları ve afişleri 
hazırlanmalıdır. 
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Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Mekece– İznik Gölü Arasının Pliyo-Kuvaterner 

Dönem, Morfotektonik ve Stratigrafik Özellikleri 

Bülent Doğan ve Ö. Feyzi Gürer 

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü. 

ÖZ 
Bu çalışma Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin orta kolu üzerinde yer alan Mekece-İznik havzalarının 

oluşumunu ve deformasyonun tanımlanmasını amaçlamıştır. Bu çalışma; bölgedeki morfolojinin aktif faylar ile 
deformasyonunu  ve bu deformasyon denetimli morfolojinin içerdiği Pliyo-Kuvaterner dönem çökel stratigrafisini 
kapsar. 

Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin orta kolu Sakarya (Dokurcun’dan) başlayıp kuzeydoğu-güneybatı doğrultu 
ile Geyve-Pamukova havzasına girer. Bu ovayı denetleyerek Mekece’den İznik Gölü batısına kadar sağ yanal 
doğrultu atımlı fay kinematiği ile dar ovaları oluşturarak Gemlik Körfezi’ne devam eder.  

Mekece – İznik arasındaki dar havza oluşumunu ve havza içi çökel gelişimini denetleyen aktif faylar zon 
şeklinde olup bunların kuzey-güney sınırları, bölgenin yamulma elipsoidi alanını oluşturur. Bu alanda gelişmiş 
küçük ölçekli alüviyal yelpazeler, güneydeki drenaj ağının ürünü olarak ve aktif fay denetimi ile kuzeye doğru 
gelişir. Bölgenin fay düzlemlerini genellikle üçgen tepeler oluşturmakta olup bunlar genel olarak kuzeye 
eğimlidirler. Bölgedeki dar havza sisteminin kuzey kenarı ise süreksiz, kademeli ve ikincil faylar ile denetlenirken, 
fay düzlemleri boyunca yer yer küçük yelpazeler gelişmiştir. Çalışma alanının kuzeydoğusundan güneybatısına 
doğru; K800D ve K450D doğrultuları arasında izlenen ana fay düzlemini oluşturan üçgen tepeler ve bunların eğim 
açıları, bölgenin sağ yanal doğrultu atımlı faylar ile deforme edildiğini gösterir. İznik Gölü güney kenarındaki 
morfolojik düzlemler ve delta düzlükleri aktif fay denetimli olup Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Orta kolunun 
deformasyonu ile şekillenmiştir. 

Giriş 
Armutlu Yarımadası, Paleotektonik dönemde; kuzeyde Pontid Kıtası, ortada Armutlu-Ovacık 

Kıtası ve güneyde de Sakarya Kıtası olmak üzere üç farklı kıtanın bir arada bulunduğu tektonik bir 
mozaik konumundadır. Bu kıtalar, Eosen’e kadar ters faylar ile sınırlanmıştır. Pliyosen’den günümüze 
kadar olan evrim ise Kuzey Anadolu Fay Sistemi ve denetlediği çökeller ile belirlenir (Şekil 1). 

Sağ yanal doğrultu atımlı olan aktif fay sisteminin Marmara Bölgesi’ndeki Kuzey, Orta ve Güney 
kolları bölgedeki havzaları denetlemiş ve deforme etmiştir (Barka, 1992). Bu havzalar farklı boyut ve 
geometrilere sahiptir. Marmara bölgesi kuzey kolu üzerinde doğudan batıya doğru; Düzce havzası, 
Sakarya havzası, Kocaeli havzası, İzmit Körfezi çukurlukları ve Marmara denizi çukurlukları bulunurken, 
Orta Kol üzerinde; Geyve-Pamukova havzası, Mekece-İznik düzlükleri ve İznik Gölü bulunur. Bu alanda 
D-B ve KD-GB doğrultulu birincil (ana) doğrultu atımlı sağ yanal fay düzlemi şeklinde izlenen zon; 
bölgedeki dar düzlükleri ve İznik Gölü güney kenarı morfolojisini denetler şekildedir.  

Morfotektonik 
Doğu Marmara Bölgesi’nde, neotektonik dönemde farklı dört morfotektonik kuşak belirlenmiştir. 

Kuzeyden güneye doğru; Kocaeli penepleni, Samanlıdağ yükselimi, Bursa-Bilecik röliyefleri. Yüksek 
morfolojiyi belirleyen üç röliyef grubu, KAFS’nin kuzey ve güney kollarında gelişmiş, D-B uzanımlı 
oluklar ve çöküntü havzaları tarafından keskin bir morfolojik diskordans ile ayrılmıştır (Yiğitbaş ve diğ., 
1999). 

Mekece – İznik Gölü arası dar ovaları ve İznik Gölü havzasını Kuzey Anadolu Fay Sistemi 
Marmara Bölgesi orta kolu kat eder. Mekece’den batıya doğru; K800D doğrultusu ile izlenen ana fay 
düzlemi Çerkeşli’ye kadar devam ederken, bölgenin kuzey kesimindeki süreksiz aktif faylar basamaklı 
morfolojiyi denetler. Bu alandaki Epsede ovası, zonun geniş düzlüklerinden biri olup kuzey-güney sınırı 
yaklaşık 3 km’dir. Ana fay düzlemine ait üçgen tepeler, ova alanının güney kenarında yer almakta ve dike 
yakın eğim açısı ile kuzeye eğimlidirler. Çerkeşli’den güneybatıya doğru; K750D ve K850D doğrultuları 
ile izlenen birincil sağ yanal doğrultu atımlı fay düzlemi; Hisarcık, Kocakuyu ve Karadin ovalarını 
denetler. Hisarcık ve Kocakuyu ovasının genişliği yaklaşık 1.5 km iken, Karadin ovası 2.5 km 
genişliğindedir. Kaynarca-Çerkeşli arasında K800B ve  yer yer de D-B doğrultuları ile izlenen ana fay 
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düzlemi ve bu düzlemi belirleyen morfolojik yüzeyler, sağ yanal doğrultu atım fay geometrisinin 
gerilmeli fay düzlemlerini belirtir. Bölgedeki dar ova sisteminin kuzey kesimi ise ikincil, süreksiz 
kademeli sağ yanal oblik normal fay düzlemleri ile sınırlandırılır. Kaynarca-Dırazali arasında K650D 
doğrultusu ile izlenen ana fay düzlemi, İznik Gölü güneydoğu kenarına kadar devam eder. İznik Gölü 
güney kenarındaki delta düzlüklerini denetleyen fay zonu, yaklaşık D-B doğrultusu ile karadaki aktif fay 
morfolojisini oluşturur. Bölgenin en büyük delta düzlüğü, Solöz deltası olup, bu alanın güneyindeki aktif 
fay denetimli üçgen tepeler K300B ve K460B doğrultuları arasında olup, sağ yanal doğrultu atımlı fay 
zonunun bölgedeki en büyük gerilmeli alanını oluşturur. 

 
Şekil 11.  Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Marmara Bölgesindeki kolları ve denetlediği havzalardaki 
çökeller. 

Stratigrafi 
Doğu Marmara bölgesinde, Neojen-Kuvaterner’de  birbirleri ile açısal uyumsuz üç çökel istif 

gelişmiştir. Erken-Orta Miyosen karasal kırıntılı, Geç Miyosen-Pliyosen karasaldan denizele geçişli, en 
Geç Pliyosen-Günümüz ise karasal-denizel çökeller ile belirlenmiştir . 

Mekece-İznik Gölü arasındaki çalışma alanı aktif fay zonu içindeki Pliyo-Kuvaterner stratigrafisine 
göre; Güney, Orta ve Kuzey olmak üzere üçe ayrılır. Ana fay düzleminin bölgeyi kat ettiği ve birincil 
morfolojik yapı unsurlarını oluşturduğu güney zonda; alüviyal yelpaze çökelleri belirgindir. Bu çökeller 
(Bargu, 1982) tarafından Yenişehir formasyonu olarak tanıtılmıştır. Birim, aktif fay denetimli olup, 
karasal ortamda çökelmiş alüviyal yelpaze çökelidir. Çalışma alanının güney zonunda Çerkeşli ile 
Kaynarca arası bölgeyi kapsayan birim, bu bölgede en kalın şekildedir. Genellikle kum matriksli 
boylanması kötü olan çakıllardan oluşan kesim, alüviyal yelpaze çökellerinin üst yelpaze bölümünü 
içeren malzeme akıntısı çökelleri şeklindedir. Sakarya kıtası temel kayaçlarından türeyen çakıl içerikli 
Yenikent formasyonu; Gülistan, Çamdibi ve Dırazali hattında izlenir. Çalışma alanı Orta zonunda ise 
alüviyal yelpaze çökellerinin ıraksak yelpaze bölümünü oluşturan daha killi, siltli seviyelerle ve yassı 
yuvarlak çakıl taneleri hakimdir. İznik Gölü güney kesiminde ise küçük delta düzlükleri ve çökelleri sağ 
yanal aktif fay zonu içindedir. Kuzey zonda ise, Karadin bölgesinde görülen birim, bölgedeki aktif fay 
zonunun güneyden kuzeye kademeli ve ikincil (sintetik) olarak genişlediğinin stratigrafik kanıtıdır. Kuzey 
zonda izlenen alüviyal yelpaze nitelikli çökel olan Yenikent formasyonu güney zona oranla daha dar 
alanda çökelmiş olup, Epsede ovası kuzey kenarında ise küçük ölçekte izlenir (Şekil 2).  
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Şekil 12. Kuzey Anadolu Fay Sistemi Orta Kolu, Mekece-İznik Gölü arası Pliyo-Kuvaterner dönem jeoloji 
ve aktif  fay haritası   

Sonuçlar 
Kuzey Anadolu Fay Sistemi Marmara Bölgesi Orta Kolu; Mekece (Sakarya)- İznik Gölü (Bursa) 

arası zon şeklindedir. Bu zon bölgede bulunan dar ova topoğrafyasını sağ yanal doğrultu atımlı ana fay 
düzlemi ve bunun düşey bileşeni ile denetlemiştir. Ayrıca İznik Gölü havzası da bu fay denetimli olarak 
oluşmuştur. Bölgedeki Yenişehir formasyonu aktif fay denetimli olup içindeki çakıl taneleri daha çok ana 
fay düzleminin güney bloğunda yer alan Sakarya kıtasından oluşur. Çalışma alanının güney kenarındaki 
birincil aktif fay morfolojisinin deformasyon ürünü olan üçgen tepeler, ana fay düzlemi olup doğrultuları, 
sağ yanal doğrultu atım tektoniği içindeki P ve R faylarını belirler. Orta Kol üzerindeki İznik Gölü, İznik-
Mekece dar ova morfolojisinin kuzey ve güney sınırları; sağ yanal doğrultu atımın birincil ve ikincil 
deformasyonunu yansıtan, birbirine girift ancak farklı boyutta iki yamulma elipsoidi alanı oluşturur.  

Kaynaklar 
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Barka, A.A., 1992. The North Anatolian fault Zone. Anneles Tectonicae, 6, 174-195,. 
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KAF’ın Güney Koluna Ait Yenice-Gönen ve Uluabat Fayları Üzerinde Yapılan 

Paleosismoloji Çalışmaları 

H. Haluk Selim 1,2, Okan Tüysüz1, M. Korhan Erturaç1 ve K. Ömer Taş1 
1İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü1 

2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Bölümü 

ÖZ 
İnceleme alanında yer alan aktif faylar üzerinde ilk defa fay kazı çalışması yapılmıştır. Tarihsel ve aletsel 

dönemde bu bölgede bir çok yıkıcı ve hasar yapıcı depremler meydana gelmiştir. Bunlardan aletsel dönemde 
Yenice-Gönen fayında bilinen en büyük deprem 1953 ve fayın doğu ucunda oluşan 1964 depremleridir. İnceleme 
alanının doğusunda yer alan Mustafakemalpaşa-Uluabat ve Bursa faylarında ise tarihsel kayıtlara geçmiş 1851a, 
1851b, 1855a ve 1855b olarak önemli depremler meydana gelmiştir. Yenice-Gönen fayının, tarihsel deprem kaydı 
yok denecek kadar azdır. Bu fay üzerinde tarihsel depremleri ortaya çıkarmak amacıyla Gökçesu Köyü’nün 250 m 
güneyinde fay kazı çalışması yapılmıştır. Diğer yandan tarihsel kayıtlarda yer alan 1851 ve 1855 depremleri için 
Mustafakemalpaşa-Uluabat ve Bursa fayları üzerinde morfolojik ve jeolojik özellikler gözönünde bulundurularak, 
Fadıllı Köyü’nün 3 km güneybatısında bulunan Göztepe’nin kuzeyinde fay kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Gökçesu fay kazısında çökeller bir akarsu ortamını yansıtmaktadır. Bu çökeller çok ince taneliden kaba tanelilere 
kadar değişmektedir. İstifin zaman zaman düzgün tabakalı yapısının oluşu akarsuyun taşkınlara maruz kaldığını ve 
dolayısıyla taşkın çökellerinin geliştiğini göstermektedir. Gökçesu Köyü fay kazısının tektonik yapısını ise fay 
kazısının güneyinde Ezine volkanitlerinden oluşan yüksek morfoloji ve kuzeyinden geçen yaklaşık D-B doğrultulu 
Yenice-Gönen fayı oluşturur. Fayların, ana faya antitetik olarak geldikleri görülmektedir. Uluabat fayında Göztepe 
fay kazı kesitinde ana faya yakın kesimde ezik zon ve devamında birden fazla fay göze çarpmaktadır. Uluabat fayına 
yakın kesimde yer alan ezik zonda aynı zamanda ters fayın varlığı, bölgenin kuzeybatı-güneydoğu yönünde sıkışma 
rejimine maruz kaldığını gösterir. Bölgede sadece ana faya bağlı olarak güney yönünde tiltlenme meydana 
gelmesine rağmen birim içerisinde ana faya antitetik gelen fayların da etkisi olmuştur. Buna göre Uluabat fayının 
tarihsel gelişimi, morfolojik ve paleosismolojik çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde, sürekli deprem 
etkinliğinde olan aktif bir fay olduğu ortaya çıkmaktadır.   

Giriş 
Paleosismolojik çalışmalarda tarihsel depremler en önemli veriyi oluştururlar. Bu depremler saha 

gözlemlerinde morfolojik ve stratigrafik oluşumlar olarak göze çarpmaktadır. Morfolojik oluşumların 
başlıcaları fay şevleri, kıvrımlar, köstebek izi, basınç sırtları, kum fışkırması,  heyelanlar ve çökme 
yapılarıdır. Fay jeomormolojisi, belli bir fay boyunca tekrar ederek yüzey kırığı oluşturmuş geçmiş 
depremlere ait delillerin tanımlanması için ilk ve temel yaklaşımı oluşturmaktadır. Yumuşak sedimanlar 
yani güncel birikimlerdeki fay sarplığı morfolojisi, bu sarplığın bir veya daha fazla depremler sonucu 
meydana geldiğini gösteren önemli lokalitelerdir. Morfolojik oluşumlar olarak geçmiş depremlerin 
etkileri dereler, yelpazeler, alüvyal teraslar ve havzalar üzerinde görülür.  

Stratigrafik oluşumlar ise faylı ve kıvrımlı tabakalar, kum daykları ve sag pond çökelleridir. 
Depremlerin ikincil etkileri stratigrafik kesitler içerisinde bu yapıların belirlenmesiyle ortaya 
konmaktadır. Bu yapıların oluşumları depremler tarafından meydana getirilen sarsıntılar ile ilgilidir ve 
belli yerlerdeki şartlara bağlıdır. Bunlar sıvılaşma, çökme, kaymalar, kaya düşmeleri ve tsunami tortulları 
gibi yapılardır.  

İnceleme Alanında Yapılan Fay Kazı (Trench) Çalışmaları 
İnceleme alanında yer alan aktif faylar üzerinde bu çalışmayla ilk defa fay kazı çalışması 

yapılmıştır (Selim, 2004). Tarihsel ve aletsel dönemde bu bölgede bir çok yıkıcı ve hasar yapıcı deprem 
meydana gelmiştir. Bunlardan Yenice-Gönen fayında bilinen en büyük deprem 1953 (Ketin ve Roesli, 
1953) ve fayın doğu ucunda oluşan 1964 depremleridir (Ketin, 1966). İnceleme alanının doğusunda yer 
alan Mustafakemalpaşa-Uluabat ve Bursa aktif faylarında tarihsel kayıtlara geçmiş 1851a, 1851b, 1855a 
ve 1855b olarak önemli depremler meydana gelmiştir (Sandison, 1855; Öztin ve Bayülke, 1990; Barka, 
1997 ve Gürbüz ve diğ., 2000).   
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Yenice-Gönen fayı güney ve kuzey olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. Bunlardan kuzey kol 
bindirme bileşenli sağ yanal atımlı, güney kol ise normal bileşenli sağ yanal atımlı faydır. Aletsel 
dönemde meydana gelen 1953 Yenice-Gönen depremi kuzey kolda oluşurken, 1964 Manyas depremi ise 
güney kol üzerinde gerçekleşmiştir (Selim, 2004). Yenice-Gönen fayının, tarihsel deprem kaydı yok 
denecek kadar azdır. Bu fay üzerinde gerçekleşen bu iki depremi tanımlamak amacıyla, iki adet fay kazısı 
yaparak tarihsel depremleri ortaya çıkarmaktır. Yenice-Gönen fayının güneyinde uzanan Manyas-
Mustafakemalpaşa fayı üzerinde aletsel dönemde deprem gerçekleşmediği için fay kazı çalışması 
yapılmamıştır. Yenice-Gönen fayı üzerindeki fay kazılarından ilki Balcıköy’ün (Gönen/BALIKESİR) 2 
km kuzeydoğusunda (T1), ikincisi aynı fayın devamında Gökçesu Köyü’nün (Gönen/BALIKESİR) 250 
m güneyinde (T2) açılmıştır (Şekil 1). Bir diğer çalışmada ise, tarihsel kayıtlarda yer alan 1851 ve 1855 
depremleri için Uluabat fayı üzerinde morfolojik ve jeolojik özellikler gözönünde bulundurularak, 3 adet 
kazı yeri tespit edilmiştir. Bunlar Akçalar Köyü (BURSA) doğusunda Karsan fabrikalar bölgesinde iki 
adet olmak üzere (T3, T4), diğeri ise Fadıllı Köyü’nün (BURSA) 3 km güneybatısında bulunan 
Göztepe’nin kuzeyinde (T5) açılmıştır (Şekil 2). Yenice-Gönen fayının güney kolu üzerinde 
gerçekleştirilen fay kazı çalışmalarından ilki olan T1 kazısı, Gönen Çayı’nın taşkın ovası içerisinde ve 
çayın güney kesiminde yer alan çizgisellikte açılmıştır. T1 kazısında stratigrafik istif görülemediğinden 
kayda değer bir bilgi elde edilememiştir. Aynı fay üzerinde açılan Gökçesu (T2) fay kazısında ayrıntılı 
inceleme yapılmıştır.  

 
Şekil 1. Yenice-Gönen fayı üzerinde açılan fay kazı yerleri 

Yenice-Gönen fayı üzerinde açılan T2 Gökçesu Kazısı  

T2 kazı yeri Gönen-Manyas (BALIKESİR) karayolu üzerinde ve Gönen ilçe merkezine 8 km 
mesafededir. Kalfaköy’ün doğusunda ve Gökçesu Köyü’nün güneyindeki Kocatepe ile Kurttepe arasında 
Kuvaterner yaşlı birimler içerisinde açılmış olan T2 kazı yeri, Bandırma H19-c4 paftasında 56400-40700 
koordinatları üzerindedir. Kazının uzunluğu yaklaşık 23 m, derinliği kademeli olarak yaklaşık 3 m, 
doğrultusu ise kuzey-güneydir. Kazı içerisindeki çökeller T1 kazısının aksine belirgin bir stratigrafi 
içermektedir. T2 kazısı en üstte 45 cm lik toprak dolgusuna sahiptir. Kazının doğu duvarında yapılan 
ayrıntılı inceleme sonucunda birimler ayırt edilerek mevcut faylar ve geometrilerini ortaya koymak 
mümkün olmuştur.  

T2 kazısı en güneyden itibaren K 75 D ve 25-30ºKB olan genel tabaka doğrultu ve eğimine sahip 
tabakalardan oluşmaktadır. Tabanda plastik kil seviyesiyle başlayan stratigrafi, üste doğru siltli kil-plastik 
kil ardalanması ile devam etmektedir. İstif daha sonra aynı doğrultu ve eğime sahip birimlerden kum, yer 
yer mercek çoğunlukla da ara tabakalı olarak bulunan çakıllı kum, ince çakıl, killi silt ve kumlu killi 
siltten oluşmaktadır. Daha sonra kum, sarı renkli kum, bol kalişli seviye, mercek şeklinde kaba ve iri 
taneli kum ve gri renkli ve mercek şeklinde çakıllı kumtaşı yer almaktadır. T2 kazısı yeşil renkli kiltaşı, 
masif ve koyu gri renkli çakıllı sert kumtaşı seviyeleri ve tüm bunları örten toprak malzeme ile  son bulur 
(Şekil 3).  

Gökçesu T2 kazısı kuzeyden güneye doğru birçok fayla kesilmektedir. Bunlardan ilki K 70 B 53º 
GB duruşlu F1 fay zonudur. Fay zonu yeşil renkli kiltaşı ve bunun  üzerinde yer alan çakıllı kum 
merceğini güneye doğru ötelemiştir. F1 zonundan 1 m güneydeki aynı doğrultu ve eğime sahip F2 fayı 
yeşil renkli kiltaşları ile altta bulunan kalişli seviyeyi kesmektedir. Ötelenme miktarı 15 cm ve güneye 
doğrudur. T2 Gökçesu kazısının 6 m’sinde F3 fay zonu yer almaktadır. F3 zonunda belirgin atım 
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görülmez. Ancak negatif çiçek yapısı göze çarpmaktadır. Genel doğrultu ve eğimi diğer faylarla aynı ve 
paralellik sunar. Bir diğer fay ise Şekil 3’te görüldüğü gibi  F4 fayıdır. 

 
Şekil 2. Uluabat fayı üzerinde açılan fay kazı yerleri. 

 
Şekil 3. Yenice-Gönen fayı üzerinde açılan Gökcesu fay kazısı, doğu duvarı.  

F4 fayı kalişli birim içerisinde yer alan mercek şeklindeki çakıllı kum seviyesini düşey yönde 20 
cm güneye ötelemektedir. D-B doğrultu ve 70º KB eğime sahip F4 fayı yüzeye kadar uzanır. F4 fayından 
2 m güneyde yer alan F5 fayı da benzer şekilde yaklaşık D-B doğrultulu ve güneye eğimli normal bir 
faydır. F5 fayı kuzeyinde kalişli seviyeler içerisinde yer alan kum, kumlu siltli kil ve plastik kil 
birimlerini keserek yüzeye kadar ulaşır. Güneyinde ise çakıllı kum merceğini keser. Çakıllı kum merceği 
üste doğru ikincil bir mercekle faya yaslanmaktadır. Bu belirti sıvılaşma yapısı olarak önceden meydana 
gelmiş bir depreme ait olması gerektiğini gösterir. Bir başka görülen fay ise F6 fayıdır. F6 fayı K 76 B ve 
62º GB doğrultu ve eğime sahiptir. 

Tabandan itibaren çakıllı kum, kalişli seviye, kumlu killi silt, killi silt ve tekrar çakıllı kum 
birimlerle kalişli seviyeleri yüzeye kadar kesmektedir. F6 fayında çakıllı kum seviyesinde ölçülen 16 cm 
ötelenme Şekil 3’te görülmektedir. Gökçesu T2 kazısında görülen son fay zonu F7 zonudur. Üç parça 
halinde görülen F7 zonu D-B doğrultulu ve 60ºG eğime sahiptir. F7 fayı plastik kil ve siltli kil birimleri 
keser ve kum (çakıllı) birime kadar ulaşır. Ayrıca F7 zonu içerisinde kil dolgusu dikkat çekmektedir. 
Ancak bu fay zonu yüzeye kadar ulaşmamaktadır. T2 hendeği içerisinde büyük ve sürekli bir faya 
rastlanmamıştır. Bunun olası nedeni hendeğin bölgenin koşulları nedeniyle güneye doğru uzatılamamış 
olmasıdır. Hendeğin güney ucunun ~ 40 m güneyinde akarsu çökelleri biterek ani bir şevin ardından 
Ezine volkanitlerine girilmektedir. Bu dokanak olasılıkla ana faya karşılık gelmektedir.  
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T2 Gökçesu fay kazı kesitinin (Şekil 3) jeolojisi bir bütün olarak incelendiğinde, çökellerin bir 
akarsu ortamını yansıttığı anlaşılmaktadır. Bu çökeller çok ince taneliden kaba tanelilere kadar 
değişmektedir. İstifin zaman zaman düzgün tabakalı yapısının oluşu akarsuyun taşkınlara maruz kaldığını 
ve dolayısıyla taşkın çökellerinin geliştiğini göstermektedir. T2 fay kazısının tektonik yapısını ise, Şekil 4 
yansıtmaktadır. Açılan fay kazısının güneyinde Ezine volkanitlerinden oluşan yüksek morfoloji ve 
kuzeyinden geçen normal bileşenli sağ yanal atımlı yaklaşık D-B doğrultulu Yenice-Gönen fayı yer alır. 
Şekil 3’te fayların, ana faya antitetik olarak geldikleri görülmektedir. Bu normal faylar ikincil yapılar 
olup stratigrafik istifte güneye doğru normal atım meydana getirmişlerdir. Buna göre Manyas Gölü güney 
kesiminde uzanan Yenice-Gönen fayının güney kolu, gerek tarihsel gerekse aletsel dönemde sürekli bir 
deprem etkinliği içinde olduğunu söylemek mümkündür. 

 
Şekil 4. Gökcesu fay kazısında belirlenen tektonik yapıdan elde edilen model.  

Uluabat fayı üzerinde açılan T5 Göztepe Kazısı 

Uluabat fayı sağ yanal atımlı olup güney ve kuzey olmak üzere iki kola ayrılır. Morfolojik olarak 
bu iki kol üzerinde drenaj sisteminde 250-750 m arasında değişen ötelenmeler mevcuttur (Selim, 2004). 
Uluabat fayının güney kolu üzerinde iki adet (T3 ve T4) fay kazısı yapılmış, ancak stratigrafi belirgin 
olmadığından sonuç alınamamıştır. Fayın kuzey kolunda ise Göztepe (T5) kazısı gerçekleştirilmiştir.  

Yaklaşık 20 m uzunluğunda, kademeli olarak değişerek 4,5 m derinliğinde olan T5 Göztepe kazısı 
K 40 B doğrultusunda ve Uluabat fayına dik olarak açılmıştır. Hendek Bilecik formasyonu ile Kuvaterner 
yaşlı birimler arasında açılmıştır. Hendeğin güney ucunda akarsu çökellerinden oluşan Manyas 
formasyonu biterek ani bir şevin ardından Bilecik formasyonuna girilmektedir. T5 kazısında belirgin bir 
stratigrafi ile beraber birçok çatlak ve fay izine rastlanmıştır. Kuzeyden güneye doğru yer yer süreklilik 
sunan bazen de sürekliliği olmayan stratigrafik istifte, düşeye yakın tabakalanma görülür. İstif, Uluabat 
fayına yakın güneyde ezik bir fay zonu şeklinde yaklaşık K 35 D ve 55º GD duruşludur. Stratigrafi 
kuzeyden güneye doğru mercek şeklinde kiremit renkli çamurtaşı ve  çakıllı kum merceği ile başlar. İstif 
daha sonra yine mercek şeklinde siltli kum, kalişli kum ve silt ile devam eder.  Birim üste doğru kırmızı 
siltli kil, siltli kum ve gri renkli kumla ardalanmaktadır. Daha sonra istif sarı renkli kum merceği içerir. 
Tüm bu birimler ardalanmalı şekilde devam ederek üstte 25 cm toprak ile örtülür (Şekil 5).  

Tüm bu birimler, olasılıkla akarsu ortamında çökelmiş olup, çakılların tane boyları çok kaba 
taneliden ince tanelilere kadar değişmektedir. İstif içerisinde yer alan çakılların boyutları 0,3-1cm 
arasında ve orta-kötü boylanmalıdır. Ayrıca birimler arasındaki her bir tabaka sınırı beyaz kalişlerle 
dolguludur. İstif genel olarak düşeye yakın tabakalanmalı ise de Uluabat fayına yakın olan güney kesimde 
eğim 60-70º arasında değişmektedir.  

T5 Göztepe fay kazısında bir çok faylanma göze çarpmaktadır. Bunlardan hiçbirinin ana faya 
karşılık gelmediği, ana fayın olasılıkla hendeğin hemen güneyindeki kayalık kesimin önünden geçen bir 
düzlemle temsil edildiği düşünülmüş, ancak hendek buraya kadar uzatılamamıştır. Hendeğin güneyindeki 
ilk fay olan F1 fayı tek bir düzlemden çok bir fay zonu şeklindedir. Stratigrafik istif bu zonda ezik ve 
karmaşıktır.  F1  zonunda görülen faylardan ilki olasılıkla normal ve ana faya  antitetik diğeri ise ters 
faydır. Atım miktarı ters fay üzerinde 20 cm dir. Muhtemelen eski bir depremi yansıtmaktadır. F2 fayı 
kırmızı siltli kil ile sarı kumdan oluşan litolojiyi ayırmakta ve iki kola ayrılarak sarı kumun iki tarafını 
sınırlamaktadır. F2 zonu olası bir depremi göstermektedir. F3 zonu ise F2 fayının 1 m kuzeyinde yer alır. 
F3 zonu gri renkli kum içerisinde 3 kola ayrılarak bünyesinde siltli kum birimini taşımaktadır. Bir diğer 
faylanma F4 zonudur. Bu zon gri renkli kum-siltli kumdan oluşur ve yüzeye kadar uzanır. Son olarak F5 
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fayı izlenmektedir. F5 fayı kahve renkli kaliş birimleri siltli kum, silt, kiremit renkli çamurtaşı ve kalişli 
kum birim arasında sınır oluşturur. Siltli kum, yüzeye kadar uzanan bu faya bitişiktir.  

T5 Göztepe fay kazısı genel tektonik hatlarıyla ele alınırsa, Uluabat fayına olasılıkla 3-5 m 
mesafede açılmış ve ana fayı görmek mümkün olmamıştır. Şekil 5’te görüldüğü gibi T5 kazı kesitinde 
ana faya yakın kesimde ezik zon ve devamında birden fazla fay göze çarpmaktadır. Uluabat fayına yakın 
kesimde yer alan ezik zonda aynı zamanda ters fayın varlığı, bölgenin kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
sıkışma rejimine maruz kaldığını gösterir. Bölgede sadece ana faya bağlı olarak güney yönünde tiltlenme 
meydana gelmesine rağmen birim içerisinde ana faya antitetik gelen fayların da etkisi olmuştur (Şekil 6). 
T5 Göztepe kazısında görülen stratigrafik istifin düşeye yakın tiltlenmesinin ise Uluabat fayının normal 
bileşeninden kaynaklandığını vurgulamak gerekir. Şekil 5’te görüldüğü gibi tabakalar normal faylanma 
etkisiyle tiltlenmiştir. Buna göre Uluabat fayının tarihsel gelişimi, morfolojik ve paleosismolojik 
çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde, sürekli deprem etkinliğinde olan aktif bir fay olduğu ortaya 
çıkmaktadır.   

Sonuçlar 
İnceleme alanındaki aktif faylar üzerinde fay kazı çalışmaları yapılmıştır. 2 adet Yenice-Gönen fayı 

üzerinde, 3 adet Uluabat fayı üzerinde toplam 5 adet fay kazısı gerçekleştirilmiştir. Bunlardan Yenice-
Gönen fayı üzerindeki T2-Gökçesu fay kazısında gözlenen fayların ikincil yapılar olarak ana faya 
antitetik geldikleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu tali fayların normal fay ve buradaki stratigrafik 
istifin güneye doğru tiltlendiği sonucuna varılmıştır. Uluabat fayı üzerinde ise T5-Göztepe fay kazısında, 
ana faya yakın kesimde ezik bir zon ve devamında birden fazla tali fay gözlenmiştir. Buradaki çalışmada 
Uluabat fayına yakın kesimde yer alan ezik zonda muhtemelen eski bir depremin izini taşıyan bir ters 
fayın varlığı tespit edilmiş, bölgenin kuzeybatı-güneydoğu yönünde sıkışma rejimine maruz kaldığı 
sonucuna varılmıştır. Bölgede sadece ana faya bağlı olarak güney yönde tiltlenme meydana gelmesine 
rağmen, birim içerisinde ana faya antitetik olan bu fayların da tiltlenmede etkili olduğu vurgulanmıştır. 
Paleosismolojik çalışmalar sonucunda, fayların izleri mekansal olarak büyük ölçüde tespit edilmiştir. 
Fayların karakteri ve bunların üzerindeki deformasyon evrelerini örten çökeller kısmen belirlenmiştir. 
Ancak bu çökellere yaş verilememiş ve fayların tekrarlanma aralığı tespit edilememiştir. Yenice-Gönen 
ve Uluabat fayları üzerinde yapılan bu çalışmada, fayların net atım belirteçleri yoktur. Bu nedenle 
belirlenen ötelenmelerin tümünün ayrılma (seperasyon) olduklarını vurgulamak gerekir.  

       
Şekil 5. Uluabat fayı üzerinde açılan Göztepe fay kazısı, batı duvarı. 
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Şekil 6. Göztepe fay kazısında belirlenen tektonik yapıdan elde edilen model. 
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ÖZ 
Kuzey Anadolu Fayı, genişliği yer yer 100 km yi bulan bazen de birkaç yüz metrelik bir dar alan içerisine 

sıkışmış bir aktif makaslama zonudur. Fay zonu, geçtiği kesimlerde morfolojik anlamda önemli yapıların gelişimine 
de yol açmıştır. Doğrultu atımlı faylara özgü morfolojik şekiller olan dere ötelenmeleri, batık göller, basınç sırtları, 
şahit tepeler ucu kapanmış dereler, asılı vadiler, taraçalar Kuzey Anadolu Fayı boyunca en ilginç örneklerini 
sunarlar. Bu yapılar kullanılarak fayın ne zamandan beri aktif olduğu, bu aktivitenin nerelerde ve hangi evrim 
içerisinde geliştiği ortaya konabilir.  

Tosya (Kastamonu) ile Köprübaşı (Havza, Samsun) arasındaki alan Kuzey Anadolu Fayının en ilginç 
yörelerinden biridir. Söz konusu alanda Kuzey Anadolu Fayı batıdan itibaren önce Neojen yaşlı çökellerle 
doldurulmuş olan Tosya havzası içerisinde ve sınırlarında uzanır. Bu havzanın doğusunda yeralan Kargı ovası ise 
Tosya havzasına oranla daha genç olan, olası Kuvaterner yaşlı bir çek-ayır havzadır.  

Kuzey Anadolu Fayı Kargı ovasından itibaren doğuda Köprübaşı yakınlarına kadar ise dar bir zonda uzanır. 
Bu zonda fayın ana kolu genellikle dar ve derin deşilmiş bir vadi içerisinde akarken çevresindeki alanlarda doğu-batı 
uzanımlı dağ sıraları bulunur. Fay doğuya doğru Vezirköprü-Havza civarlarında yeniden geniş bir alana yayılır. 
Diğer bir deyişle Neojen havzalarının açılmış olduğu kabuğun olasılıkla daha zayıf olduğu kesimlerde fay geniş bir 
zona yayılmakta, diğer alanlarda ise ana fay tek bir kola indirgenirken çevresinde sıkışma yapıları izlenmektedir.  

Morfolojik veriler inceleme alanında Kuzey Anadolu fayı boyunca maksimum 11 km sağ yanal ötelenmeyi 
işaret etmektedir.  

Giriş 
Dünyanın en önemli yanal atımlı aktif fay sistemlerinden biri olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) 

doğuda Karlıova’da başladıktan sonra doğuya doğru Karadeniz’e az çok paralel uzanan oldukça çizgisel 
bir yapı izler. Niksar-Erbaa’dan itibaren ise bir batıya doğru bir yay çizmeye başlar. Bu yayın tepe kesimi 
Tosya civarında bulunur. Buradan batıya doğru yeniden düz ve çizgisel bir yapı kazanan fay daha sonra 
Bolu’dan itibaren kollara ayrılır. Bir kol Marmara Denizi içerisinden, bir kol ise güney Marmara 
Bölgesi’nden geçerek Ege Denizi’ne ulaşır.  

Bu çalışmanın amacı Kuzey Anadolu Fayı’nın Tosya ile Havza arasındaki orta bölümünde fayın 
batıda Devrez Çayı ile doğuda Vezirköprü güneyindeki Soruk Çayı arasında kalan kesiminin 
özelliklerinin araştırılması ve fayın bölgenin morfolojik gelişimindeki etkilerinin ortaya konmasıdır. Bu 
amaca ulaşmak için sahada yapılan jeolojik haritalama çalışmalarını takiben 1/25.000 ölçeğindeki sayısal 
yükseklik modelleri kullanılarak bölge 3 boyutlu olarak modellenmiş ve bu model üzerinde morfometrik 
analizler yapılmıştır.  

Kuzey Anadolu Fayı 1938 de İhsan Ketin tarafından tanımlanmasının ardından çok sayıda 
araştırmaya konu olmuştur (Ketin, 1948, 1957, 1969, 1976; Pavoni, 1961; Allen, 1969, 1982; Ambraseys, 
1969; Şengör, 1979a; Barka, 1981, 1992; Şengör ve Canıtez, 1982; Şengör ve diğ.., 1982; Kiratzi, 1993; 
vb...). Ancak 1999 yılında Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen Gölcük (Mw=7.4) ve Düzce 
(Mw=7.2) depremlerinden sonra bilhassa fayın batı kesimine yönelik araştırmalar artmıştır (Barka, 1999; 
Barka ve diğ.., 2000a, 2002; Akyüz ve diğ.., 2000, 2002; Toksöz, 2002; Aksu ve Yaltırak, 2002; Emre ve 
diğ.., 2003). Yakın zamanda Şengör ve diğ.. (2004) Kuzey Anadolu Fayı üzerinde kapsamlı bir çalışma 
yaparak tüm bu sistemin özellikleri ve gelişimine yönelik bir değerlendirme yapmışlardır.  

Kuzey Anadolu Fayı hakkındaki bilhassa 1999 yılından itibaren artan yoğun çalışmalara karşılık 
incelenen alan ile ilişkili çalışmalar oldukça azdır. Barka (1981) doktora çalışmasında Tosya havzasını 
içeren çökelleri Irrlitz (1972) in benzer birimlerdeki fosil bulgularına dayanarak sınıflamış, havza 
çevresindeki aktif fayları tanımlamıştır. 
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Şekil 1. Türkiye’nin başlıca neotektonik unsurları (Okay ve diğ.., 1999) 

Yılmaz ve diğ.. (1984) ve Tüysüz (1985) ise inceleme alanının 1:25.000 ölçekli jeoloji haritalarını 
yapmış ancak Neojen ve daha genç birimler üzerinde detaya girmemişlerdir. Yakın zamanda Tosya 
havzasında çalışan Över (1996), Andrieux ve diğ.. (1995); Över ve diğ.. (1997); Dhont ve diğ.. (1998) 
havza çevresinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kinematiği üzerinde görüşler ileri sürmüşlerdir.  

 
Şekil 2. İnceleme alanının aktif fayları ve üç boyutlu morfolojik haritası. A bölgesi Tosya-Oğuz ve Devrez 
Faylarını, B bölgesi  Kargı ovası ve Kızılırmak Fayını, C ve D bölgesi ise Kızılırmak-Köprübaşı Faylarını 
göstermektedir. Kareler detaylı şekillerin yerleridir. 

İnceleme Alanının Jeolojisi 
İnceleme alanında Neojen ve daha genç birimler sadece Devrez çayı vadisi ve Kargı ovasında 

bulunurlar. Kargı ovasından daha doğuda ise eski ve yeni alüvyonlar dışındaki en genç birim Eosen yaşlı 
çökel ve volkanitlerdir. Neojen öncesi birimlerin bölge morfolojisindeki yegane etkisi bunların litolojik 
karakteristikleri ile ilgilidir. Bu nedenle inceleme alanının jeolojisi tanıtılırken bu birimler “temel 
birimler” olarak anılacak ve bunlar üzerinde durulmayacaktır.  

İnceleme alanının jeolojisi hakkında en detaylı ve yeni harita ile veriler Yılmaz ve diğ.. (1984); 
Tüysüz (1985) ve Tüysüz (1990) tarafından yayınlanmıştır. Bunun öncesinde ise Blumenthal (1948) ve 
Konuk (1974) bölgedeki başlıca çalışmalardır. Tüm bu çalışmalarda vurgulandığı gibi bölge Permo-
Triyas yaşlı metamorfik kayalar ile bunlarla birlikte dilimlenmiş Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayalardan 
oluşmaktadır. Bu birbiri ile dilimlenmiş birimlerin Karakaya Okyanusunun (Tüysüz ve Yiğitbaş, 1994 ve 
buradaki referanslar) ve Neo-Tetis Okyanusunun dalma-batma süreci içerisinde oluştukları (Yiğitbaş ve 
diğ.., 1990; Tüysüz, 1993), bölgedeki son okyanusun Kretase sonunda kıtasal çarpışma ile kapandığı 
Tüysüz, 1993; Tüysüz ve diğ.., 1995) ve bu kapanma sonrasında bölgedeki tüm birimler üzerinde Eosen 

İnceleme Alanı
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yaşlı çökel ve volkanitlerin  gelişmiş olduğu (Tüysüz, 1993 ve 1996) ortaya konmuştur. Eosen sonrası ile 
Neojen arasındaki dönemde bölge aşınma alanı halinde kalmıştır.  

Bölgenin Neojen stratigrafisi 

Neojen yaşlı birimler inceleme alanında Tosya havzası ile Kargı ovasının doğu ucunda bulunurlar. 
Kuzey Anadolu Fayı açısından önemli olan bu birimlerin stratigrafisi büyük ölçüde Barka (1981) ve 
Yılmaz ve diğ.. (1984) tarafından tanımlanmıştır. 

Tosya havzası kuzeyde Ilgaz Dağları ile güneyde Kös dağı yükselimleri arasında kalan, içerisi 
Neojen çökelleri ile doldurulmuş mercek biçimli bir harita örneği sunan bir çöküntü alanıdır. Bu çöküntü 
kuzey ve güneyde faylarla sınırlanır. Tosya havzasında  temel üzerinde birbirinden diskordanslarla ayrılan 
4 çökel topluluk bulunur. Bunlar alttan üste doğru Devrez formasyonu, Alt Pontus Formasyonu, Üst 
Pontus formasyonu ve eski alüvyon/taraça çökelleridir.   

Kargı havzası kuzeyde Kargı kayası, güneyde ise Kızılırmak vadisi ve Ada Dağı ile sınırlanan 
üçgen biçimli bir havzadır. Havzanın kuzeyinde büyük yelpazeler vardır ve bunlar havzaya güneye eğimli 
asimetrik bir yapı kazandırmışlardır.  

Kargı havzası Tosya havzasına oranla genç bir havzadır. Bu havza içerisinde Neojen birimleri Üst 
Pontus Formasyonu ile temsil edilmiştir. Bunlar havzanın doğu ucunda bulunur ve temel üzerine 
diskordan olarak gelirler. Kargı havzasının doğu ucundaki Neojen birimlerinin orijinalde Tosya 
havzasının devamı olduğu, Kargı havzasının açılması sonucunda bugünkü pozisyonunun aldığı genel 
olarak kabul edilen bir görüştür (Barka, 1981; Yılmaz ve diğ.., 1984).  

Kargı havzasının içerisi yukarıda sözü edilen yelpazeler ve Kızılırmak nehrinin alüvyonları ile 
doldurulmuştur. Havzadaki alüvyon kalınlığı bilinmemekle birlikte 1000 metreden daha kalın olduğu 
kabul edilmektedir.  

İnceleme alanındaki faylar 

Bu bahiste incelenen alandaki ana faylar adlandırılarak bunların özellikleri batıdan doğuya doğru 
sıra ile alınacaktır. İncelenen alan 1939 da Erzincan depremi ile başlayarak batıya göç eden ve 1999 
Gölcük ve Düzce depremleri ile devam eden depremler dizisi içerisinde yeralır. Bölgedeki Kuzey 
Anadolu Fayı’nın aktif koluna ait faylar 1943 yılında Tosya depremi ile kırılmıştır  

Tosya Fayı (Şekil 3) 

Tosya havzasının kuzeyinde yeralan bu fay daha batıda Ilgaz civarından itibaren net bir biçimde 
görülür, Tosya kuzeyinden geçerek Kargı Ovası batı ucuna kadar uzanır. Tosya batısındaki kesimi KD-
GB uzanımlı olan fay Tosya kuzeyinde Özboyu köyü civarında doğu-batı istikametine döner. Bu dönüş 
nedeniyle ters atım bileşeni kazanan (restraining bend) fay yaklaşık 700 kadar kuzeye eğimli olup kuzey 
bloku yükselmiştir. Fay boyunca sağ yanal atımı işaret eden morfolojik unsurlara yaygınca rastlanır. 1943 
depreminde kırılmış olan fayın bu yörede Kuzey Anadolu Fayının aktif kolunu temsil ettiği bilinmektedir. 

Oğuz Fayı (Şekil 3) 

Tosya havzasında yaklaşık olarak Tosya fayına paralel olarak ve onun hemen güneyinde uzanan  
Oğzu Fayı havzayı dolduran Neojen çökelleri ile çoğunluğu Permo-Triyas yaşlı metamorfik birimlerden 
oluşan temel birimleri arasındaki sınırı oluşturur. Fay batıda KD-GB, doğuda ise yaklaşık D-B 
uzanımlıdır. Batıda Ilgaz civarına kadar uzanan fay doğuda ise Kargı Ovasına kadar uzanır. Oğuz fayı sağ 
yanal atımlı olup fayın iki bloku arasında düşey atım bileşeni bariz değildir. Kuzey blokta genellikle 
dayanımlı temel birimleri, güney blokta ise kolay aşınan Neojen kırıntılıları bulunur. Faya yaklaşıldıkça 
Neojen istif içerisinde kıvrımlar ve kuzey yönlü tiltlenmeler yaygınlaşmaktadır. Oğuz fayı boyunca da 
sağ yanal atımlı fay morfolojisi belirgin olup bilhassa dere ötelenmeleri yaygın olarak izlenmektedir. 

Devrez Fayı (Şekil 3) 

Tosya havzasını güneyden sınırlayan bu fay Tosya havzası içerisindeki Neojen çökelleri ile 
güneydeki Kösdağ yükselimini oluşturan temel birimleri yan yana getirir. Devrez çayı büyük ölçüde bu 
fayı takip etmektedir. Fay morfolojik olarak son derece belirgin olup güneyinde ani olarak Kösdağ 
yükselimi başlar. Fay boyunca güney bloktan beslenen çok sayıda alüvyal yelpaze vardır ve bunlar fayın 
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güney blokundaki yükselmeyi net bir şekilde işaret etmektedir. KD-GB uzanımlı olan Devrez fayı batıda 
Tosya havzası güneyinde sona ererken doğuda önce iki kola ayrılır, pozitif bir çiçek yapısı oluşturur, daha 
sonra Devrez çayı ile Kızılırmak’ın birleşme noktası yakınına kadar uzanır. Devrez fayı morfolojide son 
derece belirgin olmasına rağmen üzerinde gelişmiş bir depremin mevcudiyeti bilinmemektedir.  

Tosya havzasındaki diğer faylar (Şekil 3) 

Yukarıda sıralanan üç ana fayın dışında Tosya havzası içerisinde yeralan çok sayıda fay bulunur. 
Bunlar tanıtılan üç faya oranla daha kısadırlar. Bir kısmı Neojen istifi içerisinde, bir kısmı temel 
içerisinde, bir kısmı ise her ikisi içerisinde ya da arasında yer alırlar. Bu faylar da bulundukları bölge 
dikkate alınarak iki grupta ele alınabilir. Oğuz Fayı ile Devrez fayı arasında yeralanlar daha yaygın, daha 
sık aralı ve sistematik olup Tosya ve Devrez faylarının gidişine paralel olmaları ve belirgin sağ yanal atım 
sergilemeleri ile ayırtmandırlar. Oğuz fayı ile Tosya fayı arasında yeralan faylar ise KD-GB, D-B ve KB-
GD yönlü ve daha az sistematiktirler.  

 
Şekil 3. Tosya havzası ve çevresindeki başlıca faylar 

Kargı Fayı (Şekil 4) 

Kargı ovasını kuzeyden sınırlayan bu fay KD-GB uzanımlıdır. Kargı ovası kuzeyindeki Kargı 
kayasını sınırlayan fay bu kayalıklarda belirgin fay façetalarının oluşumuna yol açmıştır. Kuzey kesimi 
yükselmiş olan bu fay temel birimleri ile Kargı ovasındaki Kuvaterner çökellerinin sınırını oluşturur. Fay 
boyunca kuzeyden beslenen iki adet çok büyük, bir adet orta büyüklükte alüvyal yelpaze görülmektedir. 
Bu yelpazeler Kargı ovasını doldurarak Kızılırmak’ı güneyde Ada dağı eteğine göçmeye mecbur 
etmişlerdir. Fay façetalarının büyük ölçüde aşındırılmış olması Kargı fayının aktif olmadığını işaret 
etmektedir. Normal atım bileşeni egemen olan bu fayın yanal atımlı olduğuna dair bir veri olmamakla 
birlikte Devrez fayı ile aynı doğrultuda olması onunla yaşıt olduğunu düşündürmektedir. Kargı ovası 
Kargı (Devrez), Tosya ve Kızılırmak Fayı arasında açılmış üçgen bişimli bir çek-ayır havza olduğu genel 
olarak kabul edilen bir görüştür.  

Kızılırmak Fayı (Şekil 4) 

Tosya havzasındaki fayların aksine Kargı ovasından daha doğuda kalan kesimdeki faylar daha 
çizgisel ve daha az parçalı bir yapı gösterirler. Kargı ovasının doğu ucundan başlayan doğu-batı uzanımlı 
Kızılırmak fayı doğuya doğru önce dar ve derin deşilmiş Kızılırmak vadisi içerisinde uzanır. Kamil 
civarında Kızılırmak’ın kuzeye doğru dönmesi ile  Kızılırmak’tan ayrılır Kamil’den daha doğuda Gölbel 
civarında bir gevşeten büklüm (restraining bend) yapar ve Soruk çayı boyunca devam eder. Özgürlü-
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Karapınar civarında sağ yönlü bir sıçrama yaparak Köprübaşı fayı adını alır ve Havza ilçesine doğru 
devam eder.  

Doğu-batı uzanımlı bu fayın bilhassa Kamil çayı ve Gölbel civarındaki kesiminde morfolojik 
olarak sağ yanal atımlı faylara has yapılar dikkati çeker. Soruk çayı güneyinde görülen fay façetaları, asılı 
vadiler, dere ötelenmeleri ve kapmalar bunlardan en belirgin olanlarıdır. Kızılırmak fayı 1943 depreminde 
kırılmış bir fay olup Soruk çayı kesiminde bu deprem esnasında sıcak su çıkışları olduğu bilinmektedir. 

 
Şekil 4. Kargı Ovası doğusunda Kızılırmak (A), Köprübaşı (B), Kargı (C) ve Zeytin (D) fayları 

Köprübaşı fayı (Şekil 4) 

Özgürlü-Karapınar civarında başlar, Köprübaşı ilçesine kadar devam eder ve daha sonra Havza 
ilçesine doğru uzanır. D-B uzanımlı olarak başlayan fay doğuya doğru GD ya dönerek KB-GD doğrultu 
kazanır. Kırma civarında Zeytin fayı ile birleşen bu fay boyunca  kapatan sırtlar (shutter ridge), dere 
ötelenmeleri, yapısal drenaj örnekleri gibi sağ yönlü fay atımı ile gelişen morfolojik unsurlar son derece 
yaygındır. Köprübaşı fayı da Tosya ve Kızılırmak fayları gibi 1943 depreminde kırılmıştır. Kargı ovası ile 
Çaygüney arasında genellikle dar ve derin bir vadi içerisinde uzanan ve genellikle tek bir kol ya da 
birbirine çok yakın uzanan fay kolları ile temsil edilen Kuzey Anadolu Fayı bu noktadan doğuya doğru 
yeniden geniş bir alana yayılmış çok kollu bir makaslama zonu haline döner. Vezirköprü güneyi ile 
Havza arasında fay zonunun genişliği 10 km veya daha fazladır. Fayın doğu devamında Havza ilçesinde 
sıcak su çıkışları bulunmaktadır. 

Zeytin Fayı (Şekil4) 

Günümüzde aktif olmayan ancak morfolojik olarak son derece belirgin olan bu fay Kargı 
civarında Kızılırmak fayından KD ya doğru ayrılır. Neojen kırıntılılarının temel birimlerle dokanağını 
oluşturur, daha sonra temel birimleri içerisine dalar. KD-GB uzanımlı Kızılırmak vadisini dikine 
kestikten sonra Zeytin köyü, Kunduz dağı kuzey yamacı, Ovacık Orman işletmesi ve Gölbel’den geçerek 
Kızılırmak fayının doğu ucu ve Köprübaşı fayı ile buluşur. Ofiyolitlerden oluşan bir zayıflık zonunu 
izleyen fay boyunca çoğu yerde ezik zonlar gelişmiştir. Zeytin ve Kızılırmak fayları tarafından sınırlanan 
Kunduz dağı bir pozitif çiçek yapısı niteliğinde olup morfolojik verilere göre aktif olarak yükselen bir 
blok niteliğindedir.  

İnceleme alanının morfolojisi 
Yukarıda tanıtılan faylar inceleme alanının morfolojisinin gelişimindeki ana etmenler olarak 

dikkati çekerler. Bilhassa akarsu ağının gelişimi ve düzenlenmesi, ani yükselim ve alçalımların izlenmesi, 
ütü altı yapıları (üçgen yüzeyler) ve alüvyal yelpazelerin oluşumu ve evrimi gibi olayların denetimi büyük 
ölçüde yukarıda tanıtılan ana fayların denetiminde gerçekleşmiştir. Bu bahiste yukarıda tanımlanan 
fayların bölge morfolojisine genel etkilerine ek olarak detayda doğrultu atımlı fay rejimlerde karakteristik 
olarak izlenen morfolojik unsurlardan örnekler verilecektir. 

Akarsu ağı düzenlemeleri 

Aktif doğrultu atımlı fay sistemlerinde tipik olarak gözlemlenen akarsu ağı düzenlenmeleri (Keller 
ve Pinter, 1996, Huang, 1993) inceleme alanında da dere ötelenmeleri ve aktif yükselmeye bağlı kapma 

A B 

C D 
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örnekleriyle yaygın olarak bulunmaktadır. Derelerin ötelenme yönü ve miktarları yerel koşullara göre 
çeşitli durumlarda izlenebilmektedir (Şekil 5). Buna göre fay üzerinde gerçekleşen eklenik atım 
nedeniyle; sol yönlü ötelenmeler, kafası kesilmiş (beheaded) dereler (Şekil 5-A ve Şekil 7-B), fay 
boyunca çizgisel vadi ve kapatan sırtlar (B) ile yapısal (köşeli, çatallı) drenaj gelişimi (C) ile kanal 
değiştirme ve kapma (C) tipiktir.  

 
Şekil 5. Sağ yanal doğrultu atımlı bir faylanma rejiminde gözlemlenebilen morfolojik unsurlar ve akarsu 
ağı düzenlenmeleri (Schumm ve diğ.. 2000’den düzenlenerek). Şekil açıklaması için metne bakınız. 

Sağ yanal atımlı bir fay üzerinde kuzeyden güneye akan bir derenin sağ yönlü ötelenme göstermesi, 
kapma veya topoğrafik eğime bağlı karmaşık bir evrimi işaret eder (Şekil 6). Buna göre A bölgesinde 
topoğrafik eğim ötelenme miktarını “+” olarak etkilerken, C bölgesinde ise “-“ bir etkiyle ötelenme 
terslenmesine yol açar (Şekil 7 A).   

 
Şekil 6. Dere ötelenmelerinde gözlemlenebilen topoğrafik eğime bağlı ötelenme terslenmesi (Huang, 
1993). Açıklama için metne bakınız. 

İnceleme alanı içerisinde ölçülen bazı belirgin dere ötelenmeleri Tablo1 ve Şekil 7’de verilmiştir. 
Buna göre bölgede ölçülen ötelenme miktarı en çok 11 km’dir. Dere ötelenmeleri ile birlikte kapatan 
sırtlar ve farklı drenaj tipleri de (paralel ve köşeli, Şekil 7-C,E) belirgindir. Ötelenmenin belirgin 
alanlarda ise dere ağızlarının faylanma yönüne doğru döndükleri izlenmiştir (Şekil 7-C). 

Morfolojik Yapılar 

Bu kısımda ise morfolojik evrimi fay kontrolü altında gelişen alanlarda gözlenen tipik yapılara 
örnekler verilecektir (Şekil 8).  

Doğrultu atımlı fay sistemlerinde doğrusal gidişli fayın gevşeten yada sıkıştıran büklümler (bend) 
ya da sıçramalar (step-over) yapması, fayın yönüne bağlı olarak küçük ölçekli yükselmeler ve alçalmalar 
ile sonuçlanmaktadır. Alçalmaların genel sonucu batık göl (sag-pond) ismi verilen küçük çöküntü 
alanlarıdır. Bu yapılar, makaslama zonunun evrimindeki ileri aşamalarda bu büklümler daha büyük 
ölçekli morfolojik elemanlara dönüşebilir (ör. Samsun/Ladik gölü, Hazar Gölü) . İnceleme alanındaki en 
belirgin gevşeten büklüm unsuru Kızılırmak Fayının üzerinde Gölbel mevkiinde yeralmaktadır. Fay 
burada yaklaşık 500 m kuzeye büklüm yapmış ve aynı isimdeki gölü oluşturmuştur (Şekil 8-A). 
Köprübaşı Fayı üzerinde de bir takım küçük göller bulunmaktadır. Bu göllerin yine büklümlenme yada 
set gölleri olduğu düşünülmektedir (Şekil 8-B).  
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Şekil 7. İnceleme alanında belirlenmiş önemli dere ötelenmeleri. Detaylı bilgi için metne ve Tablo1’e 
bakınız. 
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Tablo 2. Çalışma alanındaki farklı faylar üzerinde belirlenen önemli dere ötelenmeleri ve ilişkili özellikleri 
Dere Adı İlişkili Fay Dönüş Miktarı 

ve Akış Yönü 
Dönüş 
Miktarı 

Pafta Morfolojik Unsurlar 

Karakuzun D. 
Şekil 7 A 

Tosya F. Sağ (K-G) 630 m F32-d4 (94/51) Kapma 

Kuru D. 
Şekil 7 B 

Tosya F. Sol (K-G) 350 m F32-d3 (01/45) Kafası Kesilmiş 
Dereler 

Cevizci D. Tosya F. Sağ (K-G) 360 m F32-c4 (06/52) Eğim terslenmesi 

Sarıöz D. Oğuz F. Sağ (K-G) 350 m F32-d3 (99/48) Kapma 

Çaykapı-Zincirlikuyu 
Köyleri Arası 

Oğuz Fayı Sol ~150 m F32-d3 (96/42, 
01/44) 

Boyun ve dere 
ötelenmeleri 

Uzunöz  
Şekil 7 C 

Devrez F. Sol 1000 m F32-d4 (09/47)  

Derin Öz 
Şekil 7 C 

Devrez F. Sol 800 m F32-d4 (09/47)  

Kızılırmak Kızılırmak 
F. 

Sağ (G-K) 25 km?  Kızılırmak’ın Ada dağı (B) ve Aşık Bükü 
(D) arasındaki dönüş uzunluğu 

Kekiklerin D. 
Şekil 7 C ve E 

Köprübaşı 
F. 

Sağ (G-K) 2.5 km F34-c4 99/50 Kapatan Sırtlar 

Ören D. Köprübaşı 
F. 

Sağ (G-K) 630 m F34-c4 97/50 Yapısal Drenaj,  

Soruk Çayı 
Şekil 7 E 

Köprübaşı 
F. 

Sağ (G-K) 11 km  F34-d3 (87/52- 
98/53) 

Kapatan Sırtlar, Köşeli 
drenaj 

Kızılırmak Fayı boyunca derin bir vadide akan Soruk çayının güney yamacı boyunca tipik üçgen 
yüzeyler (fay façetaları) gözlemlenmektedir (Şekil 8-C). Son derece genç bir görünüm arzeden bu 
düzlemler Kızılırmak fayına paralel ve normal atım bileşeni yüksek aktif bir yan kolu üzerinde 
yeralmaktadır. Façetaların üzerinde asılı kalmış genç bir aşınma düzlüğü ile derin deşilmiş vadi ve 
kapmalar yükselmenin son derece hızlı geliştiğinin göstergesidir. Benzer bir fay façetası da Devrez 
fayının güney yamacında ancak daha fazla aşınmış biçimde bulunmaktadır (Şekil 8-E). Bu durum iki 
fayın aktiviteleri hakkında karşılaştırmalı bir fikir verebilir. 

Kapatan sırtlar, fay tarafından kesilen sırtların ötelenerek vadi önlerini kapatması ve buna uyum 
gösteren drenajın atım yönüne doğru dönüşü ile birlikte gelişen yapılardır. İnceleme alanındaki kapanan 
sırtlar Köprübaşı fayının doğu kesiminde yaygın olarak gözlemlenmektedir (Şekil 8-D). Bu yapı gerisinde 
paralel drenaj gelişmiş ve vadiler sağa dönmüş durumdadır. 

Devrez Fayı, kuzeydoğu sınırına doğru birbirine paralel iki kola ayrılır (Şekil 3). Bunlardan biri 
Devrez çayı ile Kösdağ yükseliminin sınırını takip ederken diğeri Ortalıca kasabası kuzeyinden geçerek 
KD-GB uzanımlı tepeler zincirini sınırlar. Bu tepeler olasılıkla Devrez fayının bu iki kolu arasında pozitif 
bir çiçek yapısı şeklinde yükselmiştir (Şekil 8-E). Bu tepeleri faylara dik kesen akarsuların varlığı ve 
kuzey segmentte ölçülen 1 km’lik ötelenme (Şekil 7-D) sağ yanal faylanmanın halen aktif ancak yapının 
aşınma süreçlerinden daha yavaş olduğunun bir göstergesidir.  

İnceleme Alanının Morfometrik Analizi 
İnceleme alanındaki faylar ve bunların oluşturduğu morfolojik şekiller yukarıdaki iki bahiste ele 

alınmıştır. Bu bahiste ise seçilmiş bazı drenaj havzaları üzerinde yapılan morfometrik analizler 
tanıtılacaktır. Bu tür değerlendirmenin amacı bölgenin morfolojik şekillenmesinde etkili olan aşınma ve 
tektonik düzenlenmenin etki derecesini sayısal olarak ortaya konmasıdır. Tanımlanacak olan morfolojik 
indekslerin detayları için okuyucunun Keller ve Pinter  (1996) ya başvurması önerilir. 

Yöntem 

Çalışma kapsamında bölgeye ait iki farklı tür DEM kullanılmıştır. Bu veriler:  

Harita Genel Komutanlığı, 1/25.000 sayısal topoğrafik paftalarının 20 m piksel çözünürlüğünde 
grid verisine  dönüştürülmesi sonucu üretilen DEM. verileri WGS84 Datum N-UTM 36 projeksiyonunda 
üretilmiştir. SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Mekik Radarı Topoğrafya Misyonu (ABD) 
kapsamında 2000 yılında üretilen bu veriler neredeyse tüm dünyayı (%80) kapsamaktadır ve 2003 yılında 
serbest kullanıma sunulmuştur. Bu çalışmada kullanılan veriler 90 m pikel  çözünürlüğündedir ve orjinal 
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verinin (30 m) 3x3 ortalama filtre ile indirgenmesi ile üretilmiştir (http://srtm.usgs.gov). 1 derecelik 
coğrafi dilimler halinde dağıtılan bu veriler inceleme alanı kapsamında birleştirilerek, N-UTM 36 
projeksiyonuna çevrilmiştir. 

 
Şekil 8. İnceleme alanındaki önemli morfolojik unsurlar. A. Gölbel bel verme gölü (sag-pond), B. 
Köprübaşı Fayı üzerinde gelişmiş küçük set gölleri, C. Ütü altı yapıları, D. Kapatan sırt (shutter ridge),   

Jeomorfolojide morfometri yaklaşımı 1952 yılında başlamış olmasına karşın elle hesaplama 
yönteminin zahmetli olması nedeniyle bu alanda yapılan çalışmalar günümüze kadar yavaş bir gelişme 
göstermiştir. Günümüzde ise hızla gelişen veri üretme (DEM) ve işleme teknolojisi (GIS) ile birlikte 
morfometri çalışmaları da yaygınlaşmaktadır. Bu anlamda literatürün büyük bir kısmı litolojik ve tektonik 
altyapısı bilinen bir alan üzerinde çeşitli veri setleri kullanılarak, karşılaştırma ve tümdengelim 
yöntemiyle sonuç üretme yani kısacası gelişme aşamasındadır(Hurtrez ve diğ., 1999, Jamieson ve diğ, 
2003). Bu çalışmanın başlangıcında SRTM (2003) verilerinin tüm dünya ölçeğinde serbest kullanıma 
açılmış olması ayrı bir inceleme konusunu da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda morfometrik indisler 
iki veri seti türü için de üretilmiş ve karşılaştırılmaları yapılmıştır.  

Bu çalışmada veri üretim, işleme ve harita üretimi amaçlı çok geniş bir program yelpazesi 
kullanılmıştır. ErMapper 6.4, ArcView 3.3 ve ArcGIS 9 ile RiverTools bu programların bazılarıdır. 

Hipsometrik Eğri ve Hipsometrik İntegral 

Hipsometrik eğri, değişik ölçekteki drenaj alanlarının (tek bir vadiden ülke ölçeğine kadar) 
yükseklik/alan dağılımını tanımlar (Strahler, 1952). Bu anlamda hipsometrik eğri, bir havza içinden geçen 
h yüksekliğine ait bir eşyükselti eğrisinin üzerinde kalan alanın tüm drenaj havzasının alanına oranı (a/A, 
x) ve eşyükselti eğrisinin değeri ile havzanın en yüksek kotunun oranı (h/H, y) çakıştırılması ile elde 
edilir.  

Hipsometrik integral (HI) değeri ise grafikte bu eğrinin altında kalan alanı ifade eder ve havza 
yükseklik değişiminin ortalama değere göre konumunu belirler. Böylelikle HI değeri (eşitlik 1) 1-0.5-0 
aralığında genç-denge-olgun aşamalarını ifade eder. Benzer bir sınıflandırma ile hipsometrik eğrinin 
dışbükey- içbükey formunun değişimi de benzer bir yorum üretmeyi olanaklı kılar.  

(1) 

 

Hipsometrik integral duraylı koşullarda çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (Hurtrez, ve diğ.., 
1999, Chen ve diğ.., 2003).  

HI=
hort - hmin

hmax - hmin
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Drenaj alanının gençliği HI ile doğru orantılıdır. 

HI değeri drenaj alanı küçüldükçe büyümektedir 

Litoloji değişimi ve kapmalar hipsometrik eğri üzerinde anomaliler olarak izlenmektedir. 

Drenaj alanı üzerindeki egemen yapısal kontrol integralin önceki etkenlerden bağımsız olarak 
davranmasını ve dışa bükümlü bir eğri oluşmasını sağlar.  

Bu çalışmada inceleme alanını kapsayan 3 adet büyük ölçekli drenaj alanı (Kızılırmak, Devrez 
Çayı, Soruk Çayı) ile çeşitli ölçeklerde 35 küçük ölçekli vadinin su toplama alanının hipsometrik analizi 
gerçekleştirilmiştir. (Tablo 2, Şekil 10). Şekilde Devrez Fayı güneyinin aktif bir biçimde yükseldiği 
görülmektedir. Tosya fayının aktif olarak yükselttiği alanda bulunan Üğüz derenin hipsometrik eğrisinde 
bakınız 
Tablo 3. Tosya-Oğuz ve Devrez fayları arasında kalan bölgenin hipsometrik özellikleri 

Vadi Kodu Vadi İsmi HI Alan (km2) 
alt-1 İsimsiz Dere 0.762 20.855 
alt-2 Geyikli Dere 0.695 70.448 
alt-3 Eminlik Deresi 0.536 17.030 
üst-1 Gavur Çayı 0.384 61.646 
üst-2 Avlu Çayı 0.492 46.953 
üst-3 Üğüz Dere 0.406 26.130 

Uzunluk-gradyan (SL) indeksi 

SL indeksi bir akarsu profili boyunca sabit bir yükseklik değişimi için gereken uzaklığa bağlı 
olarak hesaplanılır. Sl indeksi öncelikli olarak bir akarsu profili boyunca akarsunun gücünü yansıtan bir 
değerdir ve bu değer de akarsuyun yatağını kazması ve sediman taşıması anlamında önemlidir. Sl indeksi 
aynı zamanda da profil boyunca ani değişimlere karşı da hassastır ve bu hassasiyet de bölge 
morfolojisinin gelişiminde yapısal ve litolojik kontrolün etkisinin belirlenmesine yardımcı olur. Buna 
göre SL değerindeki ani yükselimler tektonik bir yükselmeyi veya ani litolojik değişimi işaret ederken, 
bununla birlikte çok düşük değerdeki SL değerleri de saf doğrultu atımlı bir tektonik rejimin işaretçisi 
olabilir.  

Bu kapsamda inceleme alanı içerisinde 120 vadi boyunca SL değerleri üretilmiştir. Üretilen bu 
veriler nokta olarak GIS ortamına aktarılarak grid verisine dönüştürmüştür (Şekil 10). SL anomalilerinin 
gözlendiği yerlerde topoğrafik profiller boyunca  litolojik ve yapısal kontrol denetlenmiş ve 
morfotektonik bölgeler boyunca genel bir sınıflandırmaya gidilmiştir.  

 
Şekil 9.  Tosya-Oğuz ve Devrez fayları boyunca seçilen vadilerin hipsometrik eğri ve integral değerleri.  
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Buna göre tüm alan ölçeğinde SL indeksi üzerinde litoloji kontrolü egemendir. Bununla birlikte 
KAF’ın düz bir hat boyunca hareket ettiği zonda düşük, fayın kavislendiği ve sıçramalar yaptığı 
yerlerdeki sıkışma yüksek SL değerleri izlenmektedir (Şekil 10 ve Şekil 11).  

 
Şekil 10.  İnceleme alanının SL indeks haritası ve kesit lokasyonları 

   

Şekil 11. İnceleme alanında Tosya-Devrek ve Kızılırmak Fayları boyunca SL profilleri. Litoloji 
değişiklikleri ve bölgesel yükselme alanlarının profil ve değerler üzerindeki etkilerine dikkat ediniz. 

Drenaj Havzası Asimetrisi 

Aktif tektonik deformasyon etkisiyle gelişen drenaj alanlarının özel geometrileri ve modelleri 
vardır. Drenaj havzası ölçeğinde veya daha geniş alanlarda tektonik eğimlenmeyi anlamak için “asimetri 
faktörü” kavramı geliştirilmiştir (Keller ve Pinter, 1996).  

(2)  AF = 100 (A r / A t)   

Duraylı bir ortamda başlayan ve devam eden akış ağı için AF=50 dir. %50 den az veya fazla AF 
değerleri drenaj havzasındaki eğimlenmeyi (tilting) gösterir. Litolojik ve klimatik farklılık olmayan 
havzalarda iyi sonuç veren bir yöntemdir. Bu çalışmada Kunduz Dağı batı kesiminde Kızılırmak’a akan 
ve akış yönü Kuzey Anadolu Fayına paralel bir drenaj alanı için asimetri faktörü uygulanmıştır (Şekil 12). 
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Şekil 12. Drenaj havzası asimetrisi 

Dağ cephesi eğrilik oranı 

Dağ cephesi eğrilik oranı  ya da Smf indeksi olarak bilinen indeks fay şevlerinin aşınma oranını 
ölçmek için fay façeteları üzerinde uygulanır. Bu indeksin amacı fay şevinin oluşumundan sonra geçen 
sürede aşınma oranını bularak diğer faktörleri de gözeterek fayın oluşum zamanını tahmin etmektir. 

Dağ cephesi eğrilik (sinusoity) indeksi  

Smf = Lmf / Ls 
Smf = Dağ cephesi sinüslüğü 
Ls= Dağ cephesi boyunca doğrusal bir hattın 
uzunluğu 
Lmf = Dağ dibinde belirgin eğim kırığı boyunca dağ 
cephesi boyudur.  

İnceleme alanında üçgen yüzeylerin en iyi 

görüldüğü alan yukarıda da değinildiği gibi 

Soruk çayı vadisidir. Bu nedenle Soruk çayının 

güneyinde bazı kesimlerde dağ cephesi eğrilik 

oranları araştırılmıştır. Bu kapsamda ele alınan 

ilk bölge F33c3 paftasında Isırgançay mahallesi 

güneyindeki kesimdir (Şekil 13). Burada Lmf = 

3759.5m ve Ls = 3188.8 m bulunmuştur. Buna 

göre Smf=1,17  dir. Smf indeksinin bu denli 1 e 

yakın olması fayın morfolojideki etkisinin de 

son derece genç olduğunu işaret etmektedir.  

Şekil 13. Isırgançay güneyinde dağ cephesi eğrilik oranı 

Değerlendirme, Tartışma ve Sonuçlar 
Bu çalışma kapsamında Kuzey Anadolu Fayının batıda Tosya (Kastamonu) ile doğuda Köprübaşı 

(Samsun) ilçeleri arasında kalan kesimi araştırılmıştır. Araştırma, fay segmentlerin haritalanması ve 
morfolojik değerlendirmesini kapsamaktadır.  

İncelenen alan içerisinde Kuzey Anadolu Fayı farklı geometrik özelliklerde görülür. Batıda Tosya 
havzası içerisinde fay zonu  tüm havza içerisine dağılmış çok sayıda  fay kolu ile temsil edilmektedir. 
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Kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı olan Tosya havzasının içerisini dolduran  Neojen yaşlı çökellerle bunların 
üzerinde geliştiği temelin ilişkisi havza içerisinde hemen hemen daima faylıdır. Bir diğer deyişle Neojen 
havzası faylarla sınırlı bir havzadır. Havza içerisinde de sınırlara paralel olarak uzanan çok sayıda fay 
bulunmakta ve bunlar Neojen istifini kesmektedir. Bunların yanısıra 1943 yılındaki deprem esnasında 
kırılan fay kolu Neojen havzasının kuzeyinde ve bütünüyle temel birimleri içerisinde yer almaktadır. 

Tosya Havzasının doğu ucuna doğru havza içerisindeki faylar giderek birbirlerine doğru yaklaşır ve 
iki ana kol halinde Kargı ovasına girerler. Bunlardan biri kuzeydoğuya doğru uzanarak Kargı ovasının 
kuzey sınırını oluşturur. Diğeri ise asimetrik bir çek ayır havza olan Kargı  ovasının güneyi boyunca tek 
bir kol halinde doğuya doğru devam eder.  

Kargı ovası aynı zamanda Tosya Neojen havzasının doğu sınırını oluşturur. Kargı ovası batısında 
artık yerini temel birimlerine ya da ovayı dolduran Neojen birimleri Kargı’nın doğusunda Karaboya köyü 
civarında yeniden ortaya çıkarlar. Kargı ovasının iki ucundaki Neojen birimlerinin bir zamanlar bir arada 
oldukları ve Kargı ovasının açılması ile birlikte sağ yanal olarak birbirlerinden 11 km uzaklaşmış 
oldukları genel olarak kabul edilen bir görüştür.  

Kargı ovası büyük ölçüde kuzeyden kaynaklanan Kuvaterner birimleri ile doldurulmuş asimetrik 
bir çek-ayır havzadır. Ovanın oluşumunda temel rolü olasılıkla güneydeki aktif Kızılırmak fayı oynamış 
olmalıdır. Çünkü Kargı ovası kuzeyindeki fay şevlerinin aşınmış olması bu fayın aktivitesini yitirmiş 
olduğunu işaret etmektedir. Havzanın asimetrik yapısı ise kuzeyden aşınan malzemenin havza drenajını 
güneye ötelemesi yolu ile gelişmiş olmalıdır.  

Kargı ovası batı girişine kadar geniş bir alana yayılmış faylardan oluşan bir yapı sergileyen Kuzey 
Anadolu fayı ovanın doğusundan itibaren dar ve derin bir vadi içerisinde sıkışmış olarak izlenir. Gerek 
Kızılırmak vadisi gerekse Kamil (Zeytin) dere ve Soruk (Koca) çay vadilerinde fay zonu ya tek bir kol ile 
ya da birbirine birkaç yüz metre yakın birkaç fayla temsil edilir ve bu nitelik Vezirköprü havzası 
güneyine kadar hep aynı kalır. Fayın bu dar zonda kaldığı alan içerisinde Neojen çökeliminin olmaması 
ilginçtir.  

Ana fay zonunun bu dar alan içerisine sıkıştığı Kargı-Vezirköprü arasında dikkati çeken bir diğer 
husus fayın içerisinde uzandığı  dar ve derin vadiyi sınırlayan yükselimlerin diğer taraflarının da faylı 
olmasıdır. Bu bölgede fayın kuzey blokunu oluşturan Saraycık Dağı kuzeyde Kargı ovası doğusundaki 
Karaboya köyünde kuzeydoğu–güneybatı uzanımlı olarak başlayan, daha sonra doğu-batı uzanımlı olarak 
Saraycık dağını kesen bir fayla sınırlanır. Kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı Kızılırmak vadisinin doğu 
tarafında ise kuzey bloku oluşturan Kunduz Bloku doğu-batı uzanımlı örgülü bir fay zonu şeklinde 
uzanarak bu bloku kuzeyden sınırlar ve Vezirköprü güneyinde yeniden ana fay zonu ile birleşir.   

Ana fay kolunun güney blokunu oluşturan Ada dağı-Çal dağı bloku da güney kesiminde faylarla 
sınırlanır. Bu güney faylardan Osmancık fayının 1942 de deprem ürettiği, bir diğer deyişle aktif olduğu 
bilinmektedir.  

Bu morfolojik ve geometrik pozisyon nedeniyle fayın dar bir zona sıkıştığı bu kesimin iki 
yanındaki yükselimlerin bir pozitif çiçek yapısı şeklinde geliştikleri düşünülebilir. Diğer yandan bu bölge 
içerisinde Neojen çökellerinin bulunmaması ve Neojen havzalarının Kuzey Anadolu Fayının bir doğrultu 
atımlı sistem olarak gelişmesinden önce oluştuğu (Şengör ve diğ.., 2004) gözetildiğinde kabuğu daha 
önceden parçalanmadığı kesimlerde makaslama zonunun dar bir zayıflık zonu içerisinden geçtiği, daha 
önce Neojen havzalarının gelişimi esnasında parçalanarak zayıflamış kesimlerden geçtiğinde ise geniş bir 
zona yayıldığı söylenebilir.  

Fayın inceleme alanında yeralan en doğu kesimi Vezirköprü havzası güneyini oluşturur. Tosya 
Havzası ile benzer özelliklerde bir Neojen çökelleri ile doldurulmuş olan (Dirik, 1994) Vezirköprü 
havzasından sonra fay doğuda Havza havzasını sınırlayarak Ladik civarlarına doğru devam etmektedir.  

Bu çalışmada ulaşılan başlıca sonuçlardan biri fayın bölge morfolojisinde yarattığı 
modifikasyonların ortaya konması olmuştur. Kuzey Anadolu Fay Zonu geçtiği bölgelerde geometrisine 
bağlı olarak yükselimler ve alçalımlar yaratmış, bununla beraber egemen yanal atım tektoniği ile de 
drenaj ağının düzenlenmesine yol açmıştır. Bu çalışmada batıda Tosya civarından başlayarak 
Köprübaşı’na kadar olan alan içerisinde faya bağlı olarak gelişmiş yapılar incelenerek bunların güzel 
örnekleri gerek topoğrafya haritaları gerekse sayısal yükseklik modelleri kullanılarak belgelenmiştir. 
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Bu araştırmada ulaşılan en önemli sonuçlardan biri de fay gelişiminin kabuk yapısı ile doğrudan 
ilişkili olduğudur. Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fayı Kuzey Anadolu’da sütur zonlarını izlemektedir. Bu 
durum Şengör ve diğ. (2004) tarafından detay olarak tanımlanmış ve fayın mevcut zayıflık zonlarını 
kullanmayı tercih ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar da bu görüşü 
destekler niteliktedir. Gerçekten daha önce havzaların açılmasını sağlayan faylar yüzünden zayıflaşmış ve 
olasılıkla incelmiş bir kabuğa sahip olan kesimlerde fayların daha geniş bir bölgeye yayıldıkları, diğer 
bölgelerde ise daha dar bir zona özgü kaldıkları bu çalışma ile ortaya konmuştur.  
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Erkenek - Gölbaşı (Adıyaman) Arasında Doğu Anadolu Fayının Özellikleri 

R. Çıplak1 ve S. Akyüz2 
1.MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi 

2.İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

ÖZ 
Bu çalışmada Doğu Anadolu Fayının (DAF) Erkenek-Gölbaşı arasında kalan kısmı boyunca geometrisi, 

lokalitesi belirlenerek yaşı, atımı ve depremselliğine ilişkin kinematik veriler aranmıştır. Bu amaç kapsamında, 
yaklaşık 8 km genişliğinde, 40 km uzunluğunda bir zon 1/25.000 ölçekte haritalanmıştır. Çalışma sahası DAF’ın 
daha önceki çalışmacılar tarafından ayrılan segmentlerinden Çelikhan-Erkenek segmenti ile Gölbaşı-Türkoğlu 
segmenti arasında kalan bir bölümünü kapsamaktadır ve eski çalışmacıların büyük çoğunluğu tarafından DAF 
burada belirsiz olarak çizilmiştir.  

İnceleme alanındaki birimler Permiyen-Kuvaterner yaş aralığında değişmekte olup sahanın kuzeydoğusunda 
ve güneybatısında iki ayrı istif oluşturmaktadırlar. Kuzeydoğuda, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Koçali Karmaşığı ile 
başlayan istif, bunu açısal uyumsuzlukla örten Eosen yaşlı Midyat Grubu ve bunların üzerine bindirmeli gelen Orta-
Üst Permiyen yaşlı Malatya Metamorfitleri şeklinde devam eder. Güneybatıda ise, temelde Koçali Karmaşığı ve 
Senomaniyen-Alt Turoniyen yaşlı Karadut Karmaşığı ile başlayan istif, bunları açısal uyumsuzlukla örten Orta 
Meastrihtiyen-Alt Paleosen yaşlı Germav formasyonu, bunun üzerine uyumsuzlukla gelen Orta-Üst Lütesiyen yaşlı 
Hoya formasyonu, Pliyosen çökelleri şeklinde devam eder. Her iki istif de Kuvaterner çökelleriyle örtülür.  

Gölbaşı gölünün kuzeyine kadar ortalama K60D doğrultusunda ilerleyen DAF Gölbaşı Gölü’nün etrafında 
birikmiş olan bataklık ve alüvyon malzemesi içerisinde belirsizleşir. Gölbaşı güneybatısında yeniden belirgin bir 
görüntü kazanan DAF Harmanlı civarına kadar temel yada daha yaşlı birimler içerisinde ilerler. Gölbaşı’ndan 
itibaren genç çökellerin hakim olduğu Gölbaşı havzası içinde izlenen. fayın doğrultusu Karacaoluk kuzeyinden 
itibaren 15º’lik bir büklümle K45D olur.  

Gölbaşı havzası Gölbaşı-Türkoğlu ve Çelikhan-Erkenek segmentlerinin arasında arasında sola sıçramalı bir 
yapıda “pull-apart” havza olarak açılmıştır. Havzanın kuzeyindeki topoğrafya güneye göre daha sarp ve diktir. 

Sahadaki kıvrım eksenlerinin gidişi hemen hemen D-B uzanımlıdır ve bu da genel tektonik yapıyla 
uyumludur. Zon boyunca derelerde ve yelpazelerde 100-450 m arasında değişen küçük atımlar ölçülmüştür. 
İnceleme alanının da içinde bulunduğu bölge uzun dönemden beri büyük deprem üretmemiştir ve yüksek riskli alan 
içerisinde yer almaktadır. 

Giriş 
Çalışma alanı, Adıyaman ilinin 110 km batısında, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Erkenek (Malatya) 

– Gölbaşı (Adıyaman) bölümü üzerinde yer almakta olup, 1/25.000 ölçekli Urfa M39-a3, a4, b1, b2, b3, 
b4, d1 paftaları boyunca yaklaşık 320 km2’lik bir alanı kapsamaktadır (Şekil 1.). 

Bu çalışmada Erkenek - Gölbaşı arasında, Doğu Anadolu Fayının (DAF) yaşı atımı, 
depremselliğine ilişkin kinematik ve jeolojik verilerin aranması, fayın geometrisi ve lokalitesinin 
belirlenmesi amaçlanmış ve bu amaç kapsamında yaklaşık 8 km genişliğinde ve 40 km uzunluğunda bir 
zon 1/25.000 ölçekte haritalanmıştır.Bu alanda daha önce DAF ile ilgili detaylı çalışma yapılmamıştır. 
Bölge genelde iki segment arasında geçiş zonu olarak değerlendirilmiş ve yapılar ortaya konmamıştır. Bu 
nedenle DAF’nın bu bölgedeki özellikleri detaylı olarak araştırılmıştır. 

Bölgesel Tektonik 
Doğu Akdeniz Bölgesi olarak tanımlanan bölge; Hazar Denizi ve Adriyatik Denizi arasında kalan, 

Kafkasya, Anadolu, Ege Denizi ve Yunanistan’a doğru uzanan bir bölge olup dünyada sismik aktivitenin 
en yoğun olduğu yerlerden biridir (Şekil 2). Ölü Deniz Fay Zonu, Afrika ve Arabistan plakalarını 
birbirinden ayıran plaka sınırında oluşan, güneydeki Kızıl Deniz yayılım merkezi ile kuzeydeki Toros-
Zagros çarpışma zonunu birbirine bağlayan, 1000 km uzunluğunda, yaklaşık K-G yönlü, sol yönlü 
transform bir fay zonudur. 
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Şekil 14. Çalışma alanı yer bulduru haritası 

Bitlis Süturu, yüksek deformasyon ve hızlı yükselime sahip bir zon olup, güneyde Arabistan 
platformu ve kuzeyde ada yayları, ofiyolitik melanj ve kıtasal parçalar arasındaki sınırı oluşturur (Dewey 
ve diğ., 1973; Şengör ve Yılmaz, 1981) ve güneydoğu Türkiye’den İran’daki Zagros Dağlarına kadar 
uzanır (Hempton, 1985). Arabistan ve Avrasya plakaları Orta-Geç Miyosen sırasında, Bitlis Zagros 
Süturu (BZS) boyunca çarpışmıştır (Şengör ve Yılmaz, 1981).  

 
Şekil 15. Türkiye’nin önemli neotektonik yapıları ve neotektonik bölgeleri (Şengör ve diğ., 1985 ) 

Doğu Anadolu Fay Zonunun Genel Özellikleri  
Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ), kuzeydoğuda Karlıova’dan başlayarak güneybatıda 

Kahramanmaraş’a kadar uzanan, yaklaşık KD-GB doğrultulu, sol yönlü doğrultu atımlı bir fay zonudur 
(Şekil 3). Karlıova’da Kuzey Anadolu Fay Zonuyla, Kahramanmaraş’ta ise Türkoğlu civarında Ölü Deniz 
Fay Zonuyla karşılaşarak buralarda üçlü eklemleri oluşturur. Bu iki nokta arasındaki uzunluğu en az 400 
km’dir. DAF, transform bir fay niteliğinde olup Arabistan-Afrika ile Anadolu-Avrasya plakaları 
arasındaki sıkışmayı yanal bir hareketle karşılar (Arpat ve Şaroğlu, 1972; Jackson ve McKenzie, 1984; 
Şengör ve diğ, 1985; Gülen ve diğ, 1987; Muehlberger ve Gordon, 1987; Lyberis ve diğ., 1992; Şaroğlu 
ve diğ, 1992; Westaway, 1994; Westaway, 2003). 
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Şekil 16. Türkiye ve çevresindeki tektonik plaka hareketleri (McClusky ve diğ., 2000) 

Fay zonunun Maraş’tan sonra devamı konusunda değişik araştırmacılar farklı görüşler öne 
sürmüşlerdir. Bunlardan bir kısmı DAFZ’nun Antakya’ya kadar uzandığını ve burada ÖDFZ ile 
birleştiğini öne sürmektedirler (Arpat ve Şaroğlu, 1975; Lyberis ve diğ., 1992; Şaroğlu ve diğ., 1992; 
Kiratzi ve Papazachos, 1995). İkinci bir görüş ise, fay zonunun, Akdeniz ya da Kıbrıs’a doğru uzandığıdır 
(Şengör ve diğ., 1985; Dewey ve diğ., 1986; Perinçek ve diğ., 1987; Barka ve Kadinsky-Cade, 1988; 
Perinçek ve Çemen, 1990; Kiratzi, 1993; Westaway, 1994). Diğer bir görüşe göre ise fay zonu üçlü eklem 
noktasında sonlanır (Muehlberger ve Gordon, 1987). 

DAFZ’nun yaşı için Geç Miyosen-Geç Pliyosen aralığında değişen öneriler getirilmiştir (Arpat ve 
Şaroğlu, 1972; Arpat ve Şaroğlu, 1975; Şengör ve diğ., 1985; Perinçek ve Çemen, 1990; Herece ve Akay, 
1992; Lyberis ve diğ., 1992; Şaroğlu ve diğ., 1992, Westaway, 1994, 2003; McClusky ve diğ., 2000). 

Karlıova-Bingöl segmenti boyunca, Ilıca kuzeyinde Arpat (1971) 22 km, Seymen ve Aydın (1972) 
15 km, Şaroğlu ve diğ. (1992) ise aynı kısımda maksimum 17 km’lik bir atım önermişlerdir. Herece ve 
Akay (1992) bu segmentte, metamorfik kayalarda, fay boyunca sol yanal ötelenme miktarını 13 km 
olarak gözlemlemişlerdir. Palu-Hazar Gölü segmenti boyunca Arpat (1971) tarafından 27 km’lik sol yanal 
hareket önerisine karşın Herece ve Akay (1992), Simaki Formasyonu üzerinde 9 km’lik bir atım 
belirlemişlerdir. Hazar Gölü-Sincik segmentinde, Keferdiz yakınlarında Fırat Nehri’ndeki atım miktarı 
Arpat ve Şaroğlu (1975)’e göre 15 km iken, Herece ve Akay (1992) yaklaşık 10 km’lik bir atım 
belirlemişlerdir. Herece ve Akay (1992), Çelikhan dolaylarında tektonik bir dokanakta DAFZ tarafından 
oluşturulan 10 km’lik bir sol yanal ötelenme belirlemişlerdir. Gölbaşı-Türkoğlu segmenti boyunca, 
Erdoğan (1975), 20 km’lik bir ötelenme tespit etmiştir. Şaroğlu ve diğ. (1992), Göksu Nehri vadisi 
boyunca, 13 km’lik sol-yanal ötelenme olduğunu ve bu ötelenmenin DAFZ ile açıklanabileceğini 
belirtmişlerdir. Arpat ve Şaroğlu (1975), Maraş-Antakya grabeninde Kuvaterner volkanitlerinde 400 m 
civarında bir düşey atım belirlemişlerdir. 

DAFZ boyunca olan kayma hızı, jeolojik verilere göre, 6-10 mm/yıl, GPS verilerine göre ise 11 ± 2 
mm/yıl (Reilinger ve diğ., 1997) olarak bulunmuştur. Kinematik rekonstrüksüyonlara göre bulunan değer 
ise 30 mm/yıl dır. McClusky ve diğ. (2000), DAFZ’nundaki sol-yanal kayma hızı için üst sınırı, 9 
±1mm/yıl olarak belirlerken, jeolojik verilere göre ise bu değeri 4-7mm/yıl aralığında tahmin etmişlerdir. 
Westaway (1994) tarafından önerilen değer 14 ± 2mm/yıl iken, Westaway (2003), GPS ve jeolojik 
verilere dayanarak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgelerindeki günümüz plaka hareketi için oluşturulan 
modeli yeniden gözden geçirmiş ve DAFZ boyunca olan kayma hızını 8 mm/yıl olarak belirlemiştir.  

İnceleme Alanının Jeolojisi 
İnceleme alanında Permiyen-Kuvaterner yaş aralığında yer alan birimler yüzeylenmektedir. 

Sahanın kuzey ve güneyindeki istif birbirinden farklıdır (Şekil 4). Kuzeyde, temelde Koçali Karmaşığı ve 
bunları diskordansla örten Midyat Grubu çökelleri yer alır (Şekil 5). Bunların üstünde ise bindirmeyle 
gelen Malatya Metamorfitleri bulunur. Kuvaterner çökeller uyumsuzlukla birimleri örter.  
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Güneyde ise, temelde Karadut Karmaşığı ve onunla tektonik ilişkili Koçali Karmaşığı ile başlayan 
istif bunları uyumsuzlukla örten Germav formasyonu ve Hoya formasyonu ile devam eder. Pliyosen 
birimleri tarafından diskordansla üzerlenen istif, Kuvaterner birimleriyle sonlanır  

 
Şekil 17. İnceleme alanının kuzeyine (A) ve güneyine (B) ait genelleştirilmiş stratigrafi (ölçeksiz) kesiti 

 
Şekil 18. İnceleme alanınının jeoloji haritası  

Jeomorfoloji 
Çalışma sahası, DKD-BGB doğrultulu, toplam uzunluğu 33 km olan Gölbaşı havzasının Harmanlı-

Azaplı Gölü arasındaki bölümünü içerisine almaktadır (Şekil 6). İncelenen alan içerisinde Gölbaşı ve 
Azaplı gölleri olmak üzere 2 göl yer alır. KD-GB uzanımlı havzanın etrafı dağlarla kaplanmıştır. 
Kuzeydeki topoğrafya güneye göre daha sarp ve diktir. Sahada yer alan göller kuzeyden ve güneyden 
DAF ile sınırlandırılmışlardır. Şöyleki; Harmanlı’dan itibaren, KD yönünde Gölbaşı Gölü kuzeyine kadar 
gelen fay burada belirsizleşir ve Gölbaşı GB’sında tekrar belirginleşir. Karacaoluk Mahallesinden, Seğin 
Tepe ve Aktepe güney yamacından geçerek, Azaplı Gölü GB’sına doğru uzanır. Bunun yanında Gölbaşı 
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Gölü kuzeyinde normal faylar gelişmiştir. Tek bir koni ya da tek bir yelpaze yerine iç içe geçmiş birden 
fazla koni veya yelpaze şeklinde bir yapı gözlenir.  

Erkenek-Gölbaşı Arasında Doğu Anadolu Fayı  
K65D doğrultulu yaklaşık 45 km uzunluğundaki Çelikhan-Erkenek segmentinin güney ucunda 

inceleme alanına giriş yapan DAF (Şekil 7), Erkenek yerleşim alanının güneyinde ofiyolit (JKk) ve 
kireçtaşlarını (Tm) keserek, K65D doğrultusunda ilerler. Mihmanlıyurdusırtı civarında, ana faydan 
ayrılan iki kol Kocaboğan Tepe güneyinde birleşerek, Seki Tepe kuzeyine kadar devam eder ve yaklaşık 
3 km uzunluğunda bir basınç sırtı oluşturur. Mihmanlıyurdu Sırtı - Cankara köyü arasında, DAF 
ofiyolitlerle kireçtaşları arasında keskin dokanak oluşturacak şekilde, yaklaşık K70D doğrultusunda 
ilerler Göksu Nehrinden itibaren ofiyolit içinde belirsizleşen fay Karaüzümlük Sırtının doğusunda 
yeniden belirginleşir ve burada ana faydan ayrılan bir kol Özlük Mahallesinden geçerek Cankara 
kuzeyine kadar uzanır.Harmanlı güneyine kadar kireçtaşları içinde ortalama K67D doğrultusunda 
ilerleyen fayın izi morfolojik olarak belirgindir. Harmanlı-Gölbaşı arasında, K65D doğrultusunda 
ilerleyen fay Karagüney Tepenin kuzeybatısından, Kardildere Mevkiinden itibaren Pliyosen çökelleri 
içerisinde ilerler. Zortul Tepe ve Aliağa Tepe kuzeyinden Gölbaşı Gölüne doğru birikmiş olan bataklık ve 
alüvyon malzemesi içerisinde belirsizleşen fay, Gölbaşı güneybatısında yeniden belirgin bir görüntü 
kazanır. Karacaoluk kuzeyine kadar ortalama K60D doğrultusunda ilerleyen fay buradan itibaren, K45D 
doğrultusunda Akburun Tepe güneybatısına kadar ilerler. Bir başka kol ise bu fayın doğusunda belirir ve 
bu ikinci kol Balkar’a kadar K45D doğrultusunda, Pliyo-Kuvaterner ve alüvyon malzemesi içinde ilerler 
Aktepe ve Seğin Tepe’nin doğusundan geçerek, çalışma sahasının dışında, İnekli Gölü’nün doğusuna 
doğru uzanır. 

 
Şekil 19. Gölbaşı-Azaplı Gölü arası jeomorfoloji haritası 

Tartışma ve Sonuçlar  
Bu çalışmada Doğu Anadolu Fayının Erkenek-Gölbaşı batısı arasında kalan kısmı boyunca fayın 

geometrisi, lokalitesi belirlenmiş, yaşı, atımı ve depremselliğine ilişkin kinematik veriler aranmıştır. 

Bu çalışmaya temel oluşturacağı düşünülerek, inceleme alanındaki Permiyen-Kuvaterner yaş 
aralığında değişen birimler 1/25.000 ölçeğinde haritalanmıştır. Sahanın kuzeydoğu ve güneybatısında 
görülen birimler ayrı istifler şeklinde değerlendirilmiştir.  

Çalışmadaki bir diğer amaç ise jeolojik verilerden faydalanarak fay zonu boyunca gelişen atımları 
tespit etmek olmuştur. Fakat, saha bu konuda verilerin yetersiz olduğu bir kısımdır. Birkaç dere ve 
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yelpazedeki küçük ötelenmelerden başka veri olmadığı görülmüştür. Ölçülen bu değerler ise şöyledir; 
Akdağ Derede 250 m, Göksu Çayında 300 m, Gökevsin Başı kuzeyindeki küçük derelerde 100-150 m, 
Karataş Tepe kuzeyindeki derede 350 m, Aktepe güneyinde alüvyon yelpazesinde ise 450 m.  

 

 
Şekil 20. Erkenek-Gölbaşı arasında Doğu Anadolu Fayı 

DAF, Erkenek’ten itibaren Gölbaşı Gölü kuzeyine kadar ortalama K60D doğrultusunda ilerler. 
Gölbaşı Gölü’nün etrafında birikmiş olan bataklık ve alüvyon malzemesi içerisinde belirsizleşen fay, 
Gölbaşı güneybatısında yeniden belirgin bir görüntü kazanır. Karacaoluk kuzeyine kadar K60D 
doğrultusunda ilerleyen fay, buradan itibaren K45D doğrultusunu kazanır. Fayın doğrultusundaki 15ºlik 
bu değişim Gölbaşı havzasının Gölbaşı-Türkoğlu ve Çelikhan-Erkenek segmentlerinin arasında sola 
sıçramalı bir yapıda pull-apart havza olarak açılmasına neden olur. Aktepe ve Seğin Tepe’nin doğusundan 
geçen fay, çalışma sahasının dışında, İnekli Gölü’nün doğusuna doğru uzanır.  

Gölbaşı havzası Gölbaşı-Türkoğlu ve Çelikhan-Erkenek segmentlerinin arasında arasında sola 
sıçramalı bir yapıda pull-apart havza olarak açılmış olup. havzanın kuzeyindeki topoğrafya güneye göre 
daha sarp ve diktir 

Son yıllara kadar DAF, çok fazla çalışılan ve önemi yeterince değerlendirilen bir fay olmamıştır. 
Çalışma sahası daha önceki çalışmacılar tarafından ayrılan segmentlerden Çelikhan-Erkenek segmenti ile 
Gölbaşı-Türkoğlu segmenti arasında kalan bir bölümdür ve fay eski çalışmacıların büyük çoğunluğu 
tarafından belirsiz olarak çizilmiştir. Bu çalışmada ise fayın lokasyonu belirlenmiş ve 1/25.000 ölçekte 
haritalanmıştır. 

Tarihsel kayıtlar 1800’lü yıllarda DAF boyunca depremler meydana geldiğini göstermektedir. 
Ancak bazı segmentler hala kırılmamıştır. Bu segmentler üzerinde tahrip edici depremler beklenebilir. 
İnceleme alanının da içinde bulunduğu bölge uzun dönemden beri deprem üretmemiştir ve yüksek riskli 
alan içerisinde yer almaktadır. Ancak tarihsel kayıtların ve paleosismolojik çalışmaların eksikliği 
nedeniyle deprem tekrarlanma aralığı hakkında bir yorum yapmak zordur. 
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ÖZ 
Afetlerden korunma kapsamında Düzce bölgesinde deprem tehlikesinin belirlenmesi amacına yönelik 

paleosismoloji çalışmaları için düzce fayındaki üç ayrı bölgede hendek kazıları yapılmıştır. Eski depremlerin yüzey 
kırıklarına ait kalıntıların yaşları C-14 AMS (radyokarbon accelerator mass spectrometry) test sonuçları kullanılarak 
belirlenmeye çalışılmıştır. Hendeklerde tanımlanan stratigrafik kesitlerin ayrıntısının izin verdiği ve yeterli numune 
yaşı elde edilebildiği ölçüde, bu depremlerin olduğu tarihin içinde bulunduğu zaman aralığı veya bazı depremler için 
bu zaman aralığının sadece üst veya alt limitleri belirlenmiştir. Toplam beş hendekte yapılan araştırmalar sonucunda 
1999 depreminden önce gerçekleşmiş altı depreme olayına ait kalıntılar bulunmuştur. Bu olayların ayrıntılı analizi 
yapılmış ve ilgili deprem horizonlarının tarihlerini belirlemek için uygulanan yöntem ve yorumlar açıklanmıştır. 

Giriş 
Düzce bölgesinin gerçekçi sismik risk hesapları için temel veri kaynağını oluşturacak tarihsel ve 

tarihsel dönem öncesi büyük depremlerle ilgili bazı önemli parametreler paleosismolojik yöntemlerle 
belirlenebilir. Düzce yerleşimi, çevresinde yer alıp nispeten uzak olan Almacık bloğunun güneyindeki 
hatta bulunan faylarda 1944, 1957, 1967 yıllarında meydana gelen sırasıyla Bolu, Abant ve Mudurnu 
büyük depremlerinden dolayı şiddetli sarsıntıya uğramıştır. Ancak 1999 yılının 17 Ağustos ve 12 Kasım 
günlerinde diğerlerine nispetle çok daha yakında bulunan Almacık bloğunun kuzeyinden geçen bir hat 
üzerinde bulunan iki diri fay iki ayrı büyük depremin meydana gelmesine neden olmuştur. Bu depremler, 
kaynakları çok daha yakın olduğundan dolayı çok şiddetli sarsıntıyla şehirde önemli miktarda ölümlere 
yol açarak çok büyük hasarlar meydana getirmiştir (Şekil 1). Depremi takiben, 1999 Düzce depremi 
yüzey kırığının jeolojik özellikleri yüksek ayrıntıyla incelenmiş ve sonuçlar webe tüm detaylarıyla 
yerleştirilmiştir (http://www.koeri.boun.edu.tr/ jeofizik/00001723/0001.htm, en son 30 Ocak 2005’te 
ziyaret edildi). Yüzey kırıkları fayın yenilmesi esnasında yüzeydeki plastik zonun hız güçlenmesi ile 
elastikiyet kazanıp kırılması mekanizmasıyla oluşup (Scholz, 1990) aktif fayların geometrileri ve büyük 
depremlerin mekanizmalarının ve atımlarının belirlenmesinde çok önemli bir veri sunarlar. Yüzey 
kırıkları fayın mekanizması ve geometrisi değişmediği sürece çoğu kez aynı yerde oluşur. Bu muhtemel 
değişimler uzun jeolojik sürelerde gerçekleşeceği için yapılan kazılarda eski depremlere ait faylanmalar 
birbirlerinden uzak değildir. Bu nedenle yaklaşık 10 m’lik bir hendekte birden fazla depremle ilişkili olay 
bulunabilir.  Paleosismolojik çalışmlarda en önemli aşamalardan biri aktif fayın yerinin belirlenmesidir. 
İncelenen 1999 yüzey kırığı üzerindeki üç ayrı yerde izler henüz silinmemişken fayı dikine kesen hendek 
kazıları yapılmıştır (Şekil 2). Bu çalışmada Düzce fayında gerçekleştirilen ilk kazı sonuçları yer 
almaktadır. Öncelikli olarak fayın ürettiği eski depremlerden günümüze en yakın olanlarının jeolojik 
kayıtlarının bulunması hedeflenmiştir. Bunların öncelikli olarak hedeflenmesinin sebebi hem 1999 
depremi ile birlikte düzenli bir dizi oluşturabileceği hipotezinin araştırılması hemde sığ derinliklerde 
kolayca erişilebilir olduklarıdır. Bu nedenle çok derin hendek kazılarına gidilmemiştir. Bilindiği gibi kırık 
yüzey alanı ile depremin büyüklüğü arasında doğrusal ilişkiler mevcuttur. Birden fazla segmanın katılımı 
demek kabaca depremin daha büyük olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca eşit deprem tekrarlama aralığı 
modelinin geçerli olması için her şeyden önce kırılan fay bölümünün her defasında aynı olması 
gerekmektedir. Eski depremlerin büyüklükleri hakkında ipuçları vereceği ve segmanları belirlemek için 
her olası segmanda bir çalışma yapılması gerekmektedir. Olası segmanların belirlenmelerinde büyük 
ölçüde 1999 Düzce depremi yüzey kırığı ile ilgili verilerden ve lokal jeomorfolojiden faydalanılmıştır. 
Segmanlar deprem sırasındaki ani fay hareketini durdurmaya muktedir engellerle sınırlanır. Düzce fayı 
ise geometrik ve yapısal engellerle dört ayrı bölüme ayrılabilir (Şekil 1). Her bir bölüm eğer sınırlarındaki 
engeller yeterince kuvvetliyse yani iki uçtan bağlı bulunduğu fay bölümlerinden herhangibiri kırılmadan 
tek başına kırılabiliyorsa, bir segman olarak tanımlanabilecektir. Düzce fayında belirlenen dört bölümün 
ikisinde (Aydınpınar ve Mengencik segmanları) ayrı segmanları teşkil edebilecekleri düşüncesi ile hendek 
çalışmaları yapılmıştır (Arpat v.d., 2001) (Şekil 1 ve 2). 1999 Kocaeli depremi ile 1999 Düzce depremi 
yüzey kırıklarının veya ikincil kırıkların çakıştığı bölge olan Efteni gölü ve batısını oluşturan Düzce 
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fayının en batı segmanı olarak düşünülen bölümden (Efteni segmanı) kaçınılmıştır (Şekil 1). Çünkü bu 
bölgede, yakın çevrede geçmişte meydana gelmiş büyük depremlerden kaynaklanan sarsıntıların fay 
zonunda düşey çökmelere sebep olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu depremlerden kaynaklanan 
çökmeler yanıltıcı olacaktır. Ayrıca bu bölgenin elenmesinde Efteni gölü kenarlarlarında yeraltı suyu 
seviyesinin çok yüksek olduğu da göz önünde bulundurulmuştur. Yüksek su seviyesi kazılarda 
karşılaşılan en önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Bu sebeple Efteni olası segmanı üzerindeki 
araştırmalar ileriki çalışmalara bırakılmıştır. Fayın doğusunda Fındıklı dolaylarında bulunan sekmenin 
doğusunu temsil eden Kaynaşlı segmanında Hitchcock v.d. (2003) bazı paleosismolojik kazılar 
yapmışlardır. Bu nedenle çalışmalarım aşamasında bu segman da (Kaynaşlı segmanı) şimdilik göz ardı 
edilmiştir (Şekil 1). İncelemeye aldığım iki segman üzerindeki üç yerde toplam altı potansiyel kazı 
bölgesi belirlenmiştir (Şekil 2). Beş hendekte yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan toplam altı ayrı eski 
deprem olayı ayrıntılı olarak incelenip olaylarla ilgili yaş tayinleri elde edilmiştir (Şekil 3, 4, 5 ,6, 7; 
Tablo 1). Efteni segmanı da dahil olmak üzere Düzce fayı boyunca kontrol amaçlı açılan hendeklerle 
birlikte hendek sayısı onbirdir. Elde edilen eski depremlerin yüzey deformasyonu ile ilgili kalıntıların yaşı 
karbon numunelerinin C-14 AMS (radyokarbon accelerator mass spectrometry) tekniği ile RAFTER 
Radyokarbon Labaroratuvarı’nda yapılan test sonuçlarına göre belirlenmeye çalışılmıştır (Tablo 1). 
Deformasyonlara ait stratigrafik kanıtlar genellikle fisür dolgusu şeklinde kendilerini göstermişlerdir 
(Bend-1, Bend-2 ve Töngelli-3 hendekleri). Yapısal kanıtlar ise çoğunlukla birimlerin faylanması 
şeklinde ortaya çıkmıştır (Töngelli-1/A olayı ve Kaledibi/B olayları). Töngelli-1 hendeğinin açıldığı 
yerde bölgesel bir sıkışmalı ortamla ilişkili olarak tekneleşme yapıları izlenmiştir (Töngelli-1/F). Olaylara 
ait maksimum ve minimum sınırlayıcı numunelerin yaşlarının, ayrı ayrı olmak üzere, deprem tekrarlama 
aralığının az çok sabit olduğu hipotezinin test edilmesi amacıyla uygun trend çizgileri en küçük kareler 
(EKK) metoduyla modellenmiştir.  

 
Şekil 1. Kuzeyden ışıklandırılmış rölyef haritası üzerine çizilmiş 1999 Kocaeli depreminin Düzce ovasında 

bulunan yüzey kırkları, 1999 Düzce depremi yüzey kırığı ve olası segmanları. Kesikli çizgi ile belirtilmiş 
kısım Düzce depreminde atımın çok az olduğu ve ancak çatlakların bulunduğu hattır. Segmanların arasında 
sola sekme bölgeleri yer almaktadır. Dikdörtgenle gösterilen alan Şekil 2’de büyütülmüştür. 

 
Şekil 2. Yaklaşık 500 m’lik sola sekme ile birbirinden ayrılmış olan solda Aydınpınar ve sağda Mengencik 
segmanında yapılmış üç paleosismolojik çalışma yerlerini gösterir kuzeyden aydınlatılmış rölyefli harita. 
Harita alanının yeri Şekil 1 de gösterilmiştir. Hendek isimleri haritada gösterilen yer isimleri ile anılmıştır. 
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Deprem Olayları 
Töngelli-1 Hendeği (Olay A ve F) 

Bu hendekte yüzeyden 3 metre kadar derine inilmiştir (Şekil 3). Hendekte çakıl ve killi silt 
seviyeleri hakim olup ana fayın (yaklaşık 6. m’de) kuzey ve güney birimleri olmak üzere iki ayrı blok 
mevcuttur. Mostrada 1999 depreminden önce gerçekleşmiş iki ayrı olaya ait kalıntılar ayırt edilmiştir (A 
ve F olayları). A olayı ani bir yanal süreksizlikle hendeğin kuzeyinde görülmüştür. F olayı ise sıkışmalı 
bir yapı olup hendeğin güney bloğunda yer almaktadır. 

 
Şekil 3. Töngelli-1 hendeği kesiti. 0. ve 5. metreler arasında bugün 2. metrede gömülü bulunan tekneleşen 
yüzey, kumlu silt birimi ile doldurulmuş olup bu sedimenter dolgu F olayı ile ilgili bir delil sayılmıştır. 8. 
ile 10. metreler arasında yaklaşık 4. m. derinliğinde çakıllı birimde (Birim E) iki fayın neden olduğu 
yapısal süreksizlik görülmektedir. Bu yapı A olayı olarak tanımlanmıştır. Numune yerleri siyah 
dikdörtgenlerle belirtilmiş olup değerleri tablo 1’de yer almaktadır. 

A olayı ile ilgili faylanmış en üst birimlerden bir karbonlaşmış bitki parçası numunesi (R26946/1) 
yaş tayinine tabi tutulabilmiştir (Şekil 3). Numunenin AMS (accelerator mass spectrometry) kalibre 
edilmiş tarihi M.Ö. 1731 ile 1610 arasında değişmektedir (Tablo 1).  Bu numune faylanan birimlere ait 
olup olayın zamanını minimumdan sınırlamıştır. Buna göre faylanma 1731 yılından sonra 
gerçekleşmiştir. F olayı ile ilgili olarak tekneleşmek sureti ile deforme olan birimlerin en gencinden 
alınan numune (R26996/4) olay zamanını minimumdan sınırlamış, tekneleşen yüzey yapısının içine ilk 
depolanan çakıllı kum birimlerden alınan bir numune (R26996/5) ise olay tarihini maksimumdan 
sınırlamıştır (Şekil 3). Olayı maksimumdan sınırlayan numunenin AMS kalibre edilmiş tarihi M.S. 1484 
ile 1945 arasındadır (Tablo 1). Minimumdan sınırlayıcı numuneninki ise M.S. 1331-1479 arasındadır 
(Tablo 1). Yaşlandırma sonuçlara göre ana kırığın (Şekil 3, 6. metre) kuzeyindeki birimlerle güneyindeki 
birimler arasında önemli bir yaş farkı vardır. Bu fark bölgesel sıkışmaya bağlı düşey atımdan 
kaynaklanmaktadır. İki olay arasında muhtemelen mevcut olan depremler hakkında bir, veri bu hendekte 
gözlenememiştir. Ana fay zonu parçalanmış bir zon teşkil edip olay ayırdetme açısından masif bir yapıya 
sahiptir (Şekil 3’te G birimi). 

Töngelli-3 Hendeği (Olay E) 

Bu hendekte birimler genelde yanal olarak devamlılık arz etmekte, siltli killer ve çakıllardan 
oluşmaktadır. Hakkında yaş sonucu alınabilen olay (E) B birimindeki yanal süreksizlikle fark edilmiştir. 
Olayda killer içinde küçük kapalı bir depresyon oluşmuş içi çakıllı birimlerle (Birim C) doldurulmuştur. 
Bu dolgunun altında aynı hizada bulunan bir çakıl biriminin üst düzeyi de düşey yönde deforme olan 
killerle benzer şekilde çökmüş gözükmektedir (Şekil 4). Dolgunun en alt seviyelerinden alınınan 
numunenin (R28325/10) AMS kalibre edilmiş yaşı bu seviyelerin M.S. 1211 ile 1294 arasında oluştuğunu 
göstermektedir. Dolayısı ile E olayı 1294 yılının öncesinde ilk olarak bu numunenin depolanacağı küçük 
depresyonu oluşturmuştur (Tablo 1). 
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Şekil 4. Töngelli-3 hendeği kesiti. 0. ve 2. metreler arasında yüzeyden yaklaşık 1 metre derinlikte çakıllı 
kumlu dolgu (C birimi) ve aynı koordinatlarda yaklaşık 3 metre derinlikte çakıl birimlerindeki (B) ani 
süreksizlik olay E ile ilgili, sırasıyla stratigrafik ve yapısal, kanıtlardır. Yaş numunesinin alındığı yer siyah 
dikdörtgenle gösterilmiş olup sonuçları tablo 1’de yer almaktadır. 1999 kırığı numunenin alındığı noktanın 
yaklaşık 8 metre kuzeyinde gelişmiştir. 

Bend-1 Hemdeği (Olay C) 

Güneydeki yamaçtan fayın üzerine doğru akış gösteren Bend deresinin vadi boğulması çökellerinin 
içinde açılan bu hendekte killer içinde bir çakıl dolgusuna rastlanmıştır (Şekil 2, 5). Çakıl dolgusunun 
killer içerisindeki stratigrafik pozisyonu C olayın ve olaya ait horizonun farkedilmesini mümkün 
kılmıştır. Faylanan kil birimlerinin en üst düzeylerinden alınan numunenin (R28325/9) verdiği tarih M.S. 
408-598’dir. Buna göre olayın 408’den hemen sonra gerçekleşmiş olduğu düşünülmektedir (Tablo 1). 

  
Şekil 5. Bend-1 hendeği kesiti. 1. ve 2. metre arasında yaklaşık 50. santim derinliğinde bir çakıl dolgusu. 
Şekilde dolgunun bulunduğu kısım ve çevresine olayla ilgili çekilen resim yerleştirilmiştir. Bu dolgu C 
olarak adlanan olayla ilgili bir kanıt teşkil etmektedir. Alınan karbon numunesinin yeri siyah dikdörtgenle 
gösterilmiş olup tablo 1’de analiz sonuçları yer almaktadır. 1999 kırığı numunenin alındığı noktadan 
itibaren yaklaşık 3 m kuzeyde bulunmaktadır. 

Bend-3 Hendeği (Olay D) 

Bend-1 hendeğinin yakınında açılan hendeğin duvarları genelde masif killerden oluşmaktadır 
(Şekil 6). Ancak güneye doğru kalınlaşan bir sele ait çakıllar hendeğin güney kısmının üst seviyelerini 
temsil eder. Hendekte karşılaşılan olay tamamen masif killer içerisindedir. Bu kil birimi içinde saçılı 
çakıllardan oluşan uzun (yaklaşık 2 m) bir kama yapısı burda birden fazla olayın bulunabileceğini 
düşündürmektedir. Stratigrafik çözünürlüğün düşük olmasından dolayı bunları birbirinden ayırmak 
mümkün değildir (Şekil 6). Ancak bu kamada, izleri mevcut, ilk önce olmuş olaya ait maksimum 
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sınırlayıcı bir tarih kamaya ait birimlerin en alt uç kısmından toplanan numune ile belirlenebilir (Şekil 6). 
Bu bölgeden alınan numunenin (R28325/3) AMS kalibre edilmiş tarihi M.S. 886-1021 arasındadır. Buna 
göre 886 yılı kamanın oluşum yaşını minimumdan sınırlamaktadır. Kamayla ilgili en eski olayın (olay D) 
oluşum yılı ise 1021 yılı ile maksimumdan sınırlanmaktadır (Tablo 1). 

 
Şekil 6. Bend-3 hendeği kesiti. 0. ile 2. metreler arasında yüzeyden yaklaşık 2 metre derinliklere kadar 
uzanan çakıl kaması bulunmaktadır. Kamanın en alt düzeyindeki depolar D olayı ile ilişkilendirilmiştir. 
Alınan karbon örneği analizleri tablo 1’de gösterilmiştir. Güneyde bir sel deposu yer almaktadır. Bu 
deponun yaklaşık 2,5. metrelerde ani kesikliği 1999 depremi ile ilişkilidir. Yapılacak faya paralel kazılarda 
atım 1999 depreminde ölçülenden fazla çıkarsa kesiklikle ilgili eski depremlerle de ilişki kurulur ve ayrıca 
bunlarla ilgili atım belirlemesi yapılabilir. 

Kaledibi Hendeği (Olay B) 

Hendek duvarlarında pek çok deformasyon belirtilerine rastlanmıştır. Muhtemelen sağ yanal bir 
faylanma birbirine hiç benzemeyen üniteleri yan yana getirmiştir (Şekil 7). Fay zonları çok dardır ve iyi 
ayırtedilebilmektedir. Bir olay (Olay B) Şekil 7’de b ile gösterilmiş fayın  üstünün faylanmamış bir 
birimle örtülmesi ile bariz olarak kendini göstermektedir. Faylanmış birimlerin en üst seviyelerinden 
alınan numunenin (R28325/5) tarihi AMS kalibre edilmiş değerlerine göre M.Ö. 341-203 yılları 
arasındadır. Buna göre faylanma M.Ö. 341’den az sonra gelişmiş olmalıdır (Tablo 1). 

 
Şekil 7.  Kaledibi hendeği mostrası. 4. ile 6. metreler arasında yüzeyden yaklaşık 1,5m derinlikte ve bunun 
altında E ile F ve G birimleri arasındaki süreksizlik B olayı ile ilgili faylanmanın yapısal kanıtı olarak 
tanımlanmıştır. Alınan numune dikdörtgen ile gösterilmiş olup ayrıntıları tablo 1’de verilmiştir. Hendekte 
başka olaylarda bulunmaktadır ancak ilgili numunelerin yaş testleri henüz yaptırılmamıştır. 
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Tablo 1. Radyokarbon yaşlar. Kalibrasyon Calib 3.9 yazılımı (Ramsey, 1995 ve 2001) ve Stuiver v.d. (2001)’nin 
atmosferik verisi kullanılarak yapılmıştır. Şekil 8’deki grafiklerin çizilmesi için kullanılan veri koyu renkle yazılmış 
değerlerden oluşur. 

 Kalibre edilmiş yaşların  min. ve 
maks. değerleri 
2� 1� 

Örnek kodu Ol
ay 

Labara
tuar 

14C Yaşı         
(13C 
Düzeltilmiş) 
B.P. min. maks. min. maks. 

Yaş 
sınırla
ma 
türü 

R26946/5 F Rafter 266�50 1484 1945 1528 1663 max 
R26946/4 F Rafter 488�50 1331 1479 1410 1443 min 
R28325/10 E Rafter 757�40 1211 1294 1250 1286 max 
R28325/3 D Rafter 1085�40 886 1021 898 1003 max 
R28325/9 C Rafter 1571�40 408 598 427 542 min 
R28325/5 B Rafter 2272�40 203 

MÖ 
341 
MÖ 

390 
MÖ 

247 
MÖ 

min 

R26946/1 A Rafter 3367±45 1750 
MÖ 

1522 
MÖ 

1731 
MÖ 

1610 
MÖ 

min 

Tekrarlama Aralığı 
Segmen bir depremde çevresindeki faylardan bağımsız olarak oynayabilme özelliğine sahip en 

küçük fay parçasıdır. Olası segmanların segman olarak kesinleştirilmesi paleosismoloji çalışmaları 
yapılmadan imkansızdır. Çünkü bazı depremlerde atım birden fazla segmanın iştirakiyle de 
gerçekleşebilirken bazılarında sadece tek bir segmanın iştirakiyle veya farklı segmanların katılımıyla 
başka başka kombinasyonlarla gerçekleşebilir. Düzce fayında hendek çalışmalarını engelleyici temel 
sorun, yeraltı su seviyesinin çok yüksek olması ve bu nedenle derine inilmesinin güçlüğüdür. Derine 
inilmesi güç olduğundan dolayı daha derinlerde olması beklenen eski depremlerle ilgili veriler henüz 
seviyeye ulaşmamıştır. Bu nedenle EKK metodu uygulanacak ilksel model 12 Kasım 1999 depremi ve 
eski depremlerin nispeten genç olanlarının (1999 depremi, Olay F, E, D, C) iki segman için ard arda 
dizilmesi şeklinde oluşturulan histogram ile belirlenmiştir. Sonuç eşit aralıklı tekrarlama modeli ile ters 
düşmemektedir.. 

Şekil 8. En küçük kareler yöntemi ile hazırlanmış Düzce fayında deprem tekrarlama modellerini gösteren 
grafik. Açıklama için metne bakınız. 12 Kasım 1999 depremi 1999,9 değeri ile temsil edilmiştir. İlksel 
modelin elde edilmesinde kullanılan veriler koyu renkli dairelerle gösterilmiştir. Daireler sigma 1 olasılık 
eşiğine göre belirlenmiş minimum sınırlayıcı yaşların minimum değerlerini ve maksimum sınırlayıcı 
yaşların maksimum değerlerini ifade etmektedir. Kareler bunların sigma 2 olasılık eşiğine göre değerleridir. 
Koyu renkli daireler maksimum açık renkli daireler minimum sınırlayıcı değerlere aittir. Üstteki düz trend 
çizgisi koyu renkli dairelere göre; alttaki düz trend çizgisi açık renkli dairelere göre; noktalı trend çizgileri 
sigma 2 eşiği verilerine göre hesaplanmıştır. Değerler için Tablo 1’e bakınız. 

A 

B 

C 

D 
E 

F 
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Bu uyuma ve ayrıca en batı ve en doğu segmanların da her seferinde üzerinde çalışılan iki segmana 
katılarak beraber atıma uğradığı varsayımına göre Düzce fayında oluşan depremler eşit tekrarlama 
aralığına sahip olabilir. Elde edilen diziye uymayan yaşlı depremler de (olay A ve B) ilksel modelde 
bulunan tekrarlama aralığına uygun olarak ve EKK’le belirlenen en az hata payı içeren trend çizgisinin 
elde edildiği şekilde yerleştirilerek sonuç model tasarlanmıştır (Şekil. 8). Bu modelin hem minimum ve 
hem de maksimum sınırlayıcı verilerle bulunan hata katsayıları ilksel modelinkilere nazaran daha iyi 
durumdadır. Ayrıca sigma 2 olasılık eşiğine (%95.4) göre uyumlandırılan maksimum ve minimum 
sınırlayıcı numuneler için olmak üzere her iki doğrunun hata katsayıları sigma 1 olasılık eşiğine göre 
(%68.2) uyumlandırıldıklarından kötüdür. Bu da modelin veriye uygunluğunu destekleyen diğer bir 
göstergedir.  Düşünülen modele EKK uygulandığında tekrarlama aralığı  sınırları numunelerin yaşlarının 
sigma-2 olasılık eşiğine (%95.4 olasılık eşiği) göre minimum sınırlayıcı yaşların minimum değerleri için 
315 yıl, maximum sınırlayıcı yaşların maximum değerleri için 412 yıldır. Aynı işlemin sigma-1 eşiğine 
(%68.2 olasılık eşiği) göre hesabı sonucunda ise, minimum ve maksimum değerler için tekrarlama aralığı 
sırasıyla 340 ve 409 yıl olarak tespit edilmiştir. Verilerin ve modelin daha yeterli hale getirilmesi 
çalışmaları sürdürülmektedir 

Tartışma ve Sonuç 
Düzce fayı boyunca yapılan paleosismolojik hendek kazılarından elde edilen ön sonuçlar şunlardır. 

Maksimum ve minimum sınırlayıcı numunelerin yaşlarının, ayrı ayrı olmak üzere, en uygun trend 
çizgileri (tekrarlama aralığı) modellenmiş Düzce fayında deprem tekrarlama aralığının sabit olabileceğine 
dair paleosismolojik veriler elde edilmiştir. Tekrarlama aralığı sigma 1 eşiğine göre minimum ve 
maksimum sınırlayıcı numunelerin sırasıyla minimum ve maksimum değerleri için önerilmiş 
bulunmaktadır. Bu aralığın değerinin sigma 2 eşiğine göre 315-412 yıl arasında olduğu ve sigma 1 eşiğine 
göre 340 ile 409 yıl arasında bulunduğu yüksek olasılık dahilindedir (Şekil 8). Tekrarlama aralığının 
düzenli olduğu yönündeki verilerin artması paleosismolojik çalışmalardan elde edilecek deprem 
tekrarlama aralığı, fay geometrisi ve deprem büyüklüğü gibi parametrelerin sismik risk hesaplamaları 
için, çoğu kez, eşsiz bir kaynak oluşturabileceğini göstermektedir. Palesismolojik verinin artırılması yolu 
ile çoğalan determenistik veri ile Düzce fayı davranış özelliklerinin her seferinde daha iyi tanımlanıp, 
sismik tehlikenin daha doğru hesaplanması hedefine olasılık hesaplarındaki bilinmeyenlerin azaltılması 
ile yaklaşılabilir. 
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ÖZ 
Güneybatı Anadolu’nun güncel tektonik yapısını biçimlendiren jeodinamik etkenleri başlıca dört grup içinde 

toplamak mümkündür. (1) Fethiye-Burdur fay zonunun kuzey bölümünde Ege-Peloponnisos levhasının GB’ya 
doğru hareketi, (2) Isparta Açısının doğu kanadının saat yönünde, batı kanadının ise saatin tersi yönde rotasyonu, (3) 
Afrika levhasının Kıbrıs ve Helenik yaylar boyunca Ege-Peloponnisos ve Anadolu levhalarının altına dalması ve (4) 
Anadolu Levhasının Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının (KAF ve DAF) kontrolünde güneybatıya doğru 
hareketi. Son GPS verileri, Burdur-Fethiye fay zonunun kuzey bölümünde Ege-Peloponnisos Levhasının (EPL) 3 
cm/yıllık bir hızla GB yönünde genişlediğini belgelemektedir. EPL’nin Burdur-Fethiye fayı ile sınırlanan GB 
yönündeki bu hareketi, GB-Anadolu’da Muğla-Yatağan, Acıpayam-Honaz, Dinar-Çivril, ve Akşehir-Simav gibi 
KB-uzanımlı aktif normal fayların oluşumuna neden olmuştur. 

Batı Anadolu’da K-G yönlü genişlemeye bağlı olarak D-B uzanımlı grabenlerin açılması, GB-Anadolu’da 
Isparta Açısı batı kanadının, saat hareketinin tersi yönünde, Geç Miyosen-Erken Pliyosenden buyana 35-40 
derecelik rotasyonuna neden olmuştur. Diğer taraftan Anadolu Levhasının KAF ve DAF’ın aktivitesine bağlı olarak 
GB yönündeki hareketi, Isparta Açısı doğu kanadının Geç Miyosen’den bu yana saat yönünde en az 45 derecelik bir 
rotasyon geçirmesine neden olmuştur. Isparta Açısını oluşturan doğu ve batı kanatların birbirlerine ters yöndeki 
rotasyonları, Aksu, Anamas ve Akdağ bindirmeleri gibi günümüzde halen aktif olan çok katlı bindirme ve ters 
fayların ve bunları verev kesen doğrultu atımlı fayların oluşumuna neden olmuştur.  

Isparta Açısı içinde yeralan K-G uzanımlı Eğirdir-Kovada grabeni ve buna eşlik eden sintetik fay bileşenleri, 
GB-Anadolu’nun genç tektonik yapısı içinde çok önemli bir konuma sahiptir. Eğirdir-Kovada grabeninin kuzeyden 
güneye doğru daralan ve giderek sönümlenen yapısı, Isparta Açısını oluşturan doğu ve batı kanatların apeks bölgesi 
çevresinde geçirmiş olduğu birbirleriyle ters yöndeki rotasyon hareketi ile ilgili olmalıdır. Afyon-Isparta arasında 
yeralan  alkalin-hiperalkalin volkanik çıkış merkezlerinin K-G yönlü dizilimi yanısıra, volkanitlerin kuzeyden 
güneye doğru gençleşmesi, Eğirdir- Kovada grabeninin gelişimi ve yansıttığı güncel geometrik yapısı ile 
uyumludur. 

Giriş 
Batı Anadolu ve onun devamını oluşturan Ege Denizi, günümüzde başlıca K-G ve GB-KD yönlü 

genleşme tektoniğinin etkisi altında bulunmaktadır. Bu genişleme rejiminin kontrolünde gelişen D-B, KD 
ve KB gidişli faylar (Koçyiğit, 1984, Koçyiğit ve diğ., 2000), günümüzde Batı Anadolu’da depremsellik 
açısından en aktif fay sistemini meydana getirmektedir. Barka ve diğ. (2000) ile Yılmaz (2000), Ege 
bölgesinde egemen olan K-G yönlü genişlemenin yılda 3-6 cm’lik bir hızla geliştiğini ve bu genişleme 
rejiminin Anadolu levhasının Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının kontrolünde batıya doğru 
hareketi sonucu ortaya çıktığını vurgular (Şekil 1). Diğer taraftan son yıllarda yapılan GPS ölçümleri 
(Barka ve diğ. 1995; McClusky ve diğ. 2000) Batı Anadolu’daki güncel genişlemenin daha çok KD-GB 
yönünde geliştiğini belgelemektedir (Şekil 2). Yazarlar Ege bölgesinin güney bölümünde GB’ya doğru 
yıllık genişleme hızının 30 mm’ye ulaştığını belirtirler. Barka ve diğ. (2000), Batı Anadolu’da yıllık 30 
mm’ye ulaşan GB-yönlü genişleme hızının GB-Anadolu ve Isparta Açısı içinde hiç gözlenmediğine 
değinir. Zanchi ve diğ. (1990), Batı Anadolu’da yer alan KD, D-B ve KB gidişli grabenlerin farklı 
dönemlerde ve farklı yönlerde oluşan genişleme rejimlerinin etkisi altında geliştiklerini vurgular. Yazarlar 
KB-gidişli genç grabenlerin Geç Pliyosen-Erken Pleistosen döneminden sonra günümüzde de Batı 
Anadolu’yu etkileyen GB-KD genişlemesinin ürünü olduğuna değinirler. 

Yazarların bu konudaki öngörüleri son yapılan GPS bulgularıyla da uyumludur. Barka ve diğ. 
(2000)’nin vurguladığı gibi GB-Anadolu’da Fethiye-Burdur fay zonunun güneyinde yer alan ve Isparta 
Açısını oluşturan bölge, Batı Anadolu’nun K-G ve GB-KD yönlü güncel genişlemeli tektonik yapısından 
farklı özellikler içeren bir bölge özelliğine sahiptir.  
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Şekil 1. Türkiye ve yakın çevresini etkileyen belli başlı aktif tektonik yapılar (McClusky ve diğ. 2000’den 
değiştirilerek) 

Fethiye-Burdur fay zonu ile sınırlanan ve Isparta Açısı ile özdeşleşen GB-Anadolu, Ege bölgesinin 
aksine, günümüzde daha çok GB-KD yönlü sıkışma rejiminin etkisi altında bulunmaktadır. Fethiye-
Burdur fay zonu bu nedenle Batı Anadolu’da iki farklı tektonik bölgeyi birbirinden ayıran çok önemli bir 
yapısal çizgiyi oluşturmaktadır. Bu makale de Fethiye-Burdur fayının güneyinde kalan GB-Anadolu ve 
Isparta Açısının güncel tektonik yapısını kontrol eden etmenler ve ortaya çıkan yapısal özellikler ile 
bunların Neotektonik dönemdeki evrimi ele alınacaktır. 

 
Şekil 2. Türkiye ve yakın çevresinde gelişen güncel deformasyonlar ile levhaların hareket hızı ve yönleri 
(McClusky ve diğ. 2000). 

GB-Anadolu ve Isparta Açısının Temel Tektonik Yapıları 
GB-Anadolu’da “Isparta Açısı” olarak bilinen ve Antalya Körfezinin geometrisine uyan coğrafik 

yapı, Batı Toroslar bölgesinin en önemli yörelerinden biridir. Torosları oluşturan Mesozoyik karbonat 
ekseninin Neotektonik dönemde Antalya Körfezinin kuzeyinde bükülmesi ile oluşan Isparta Açısı, ana 
çizgilerde, batıdan Fethiye-Burdur fayı, doğudan ise Akşehir-Simav fayları ile sınırlıdır. K-G uzanımlı 
Eğirdir-Kovada grabeni Isparta Açısını iki farklı simetrik bölgeye ayırır. Eğirdir-Kovada simetri 
ekseninin batısında yeralan Mesozoyik karbonat istifi önceki araştırıcılar tarafından (Poisson 1984; Şenel 
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1984; Poisson ve diğ. 2003) Beydağları Otoktonu; doğu bölümünde yayılım gösteren otokton karbonatlar 
ise, Akseki-Anamas platformu olarak adlandırılmıştır (Şekil 3).  

 
Şekil 3. Isparta Açısı ve Güneybatı Anadolu’nun temel jeolojik yapısı (Şenel 1984’den değiştirilerek). (1) 
Peleozoyik yaşlı metamorfik kayalar, (2) Mesozoyik yaşlı karbonatlı kayalar, (3) Antalya napları, (4) Likya 
napları, (5) Beyşehir-Hoyran napları, (6) Denizel Tersiyer tortulları, (7) Karasal Neojen tortulları, (8) 
Neojen volkanitleri, (9)Antalya travertenleri, (10) Normal faylar, (11) Bindirme fayları. 

Isparta Açısının bulunduğu bölgede yeralan allokton kaya toplulukları yörede çalışan önceki 
araştırıcılar tarafından başlıca üç grup içinde toplanmıştır (Poisson, 1984; Şenel, 1984; Robertson ve 
Woodcock, 1984). Bunlar batıdan doğuya doğru Likya, Antalya ve Beyşehir-Hoyran naplarıdır. Isparta 
Açısının batı kanadını üzerleyen Likya napları ile doğu kanadı üzerine gelen Beyşehir-Hoyran napları için 
Orta-Geç Eosen ile Geç Miyosen yerleşim yaşı öngörülmesine karşın Antalya naplarının yerleşimi için 
Geç Kretase-Erken Paleosen yaşı uygun görülmüştür (Şenel, 1984; Dilek ve Rowland, 1993; Glover ve 
Robertson, 1998). Kissel ve Poisson (1986) ile Piper ve diğ. (2002), paleomanyetik verilere dayanarak, 
Isparta Açısının batı kanadını oluşturan Beydağları karbonat masifini Miyosen dönemi boyunca saat 
dönüşünün tersi yönde yaklaşık 35-40 derecelik bir rotasyona uğramış olabileceğini belirtirler. Buna 
karşın başlıca Akseki-Anamas karbonat platformu tarafından oluşturulan Isparta Açısının doğu kanadı, 
Eosen döneminden bu yana saatin dönüş yönünde olmak üzere yaklaşık 45 derecelik bir rotasyona 
uğramıştır (Kissel ve Poisson, 1986).  

Isparta Açısı İçinde Yeralan Genç Fay Sistemleri 
Isparta Açısını, doğu ve batı kanat olmak üzere, iki farklı bölüme ayıran kuzey-güney uzanımlı 

Eğirdir-Kovada grabeni, büyük bölümüyle iki yanı faylarla sınırlanmış simetrik bir çöküntü alanı özelliği 
göstermektedir. K-G doğrultusunda yaklaşık 75 km uzunluğu olan Eğirdir-Kovada grabeninin genişliği, 
Eğirdir Gölünün bulunduğu kuzey alanda 15 km olmasına karşın, güneyde Kovada Gölü çevresinde 2 
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km’ye dek azalır. Kovada gölünün güney bölümlerinde grabenin devamlılık göstermediği ve 
sönümlendiği gözlenir. Glover ve Robertson (1998), Kovada grabenini sınırlayan fayların egemen olarak 
KKB-GGD doğrultulu olduğunu ve büyük bölümünü Mesozoyik kireçtaşları içinde gelişmiş olduğunu 
belirtirler. Eğirdir-Kovada grabeninin doğu ve batı bölümlerinde grabeni sınırlayan normal faylara paralel 
veya yarı paralel gelişmiş sintetik fay bileşenleri olağandır. Isparta-Antalya arasında yeralan ve Eğirdir-
Kovada grabenine paralel gelişmiş K-G gidişli fay sistemleri Yağmurlu ve diğ. (1997), tarafından 
“Antalya fay zonu” olarak, Glover ve Robertson (1998) tarafından ise “Kemer çizgiselliği” olarak 
tanımlanmıştır. 

Antalya fay zonu ana çizgilerde birbirine paralel gelişmiş ve K-G doğrultusunda en-echalon 
uzanım gösteren normal fay sistemlerinde yapılıdır. Isparta-Antalya arasında yeralan hiper alkalin 
volkanik çıkış merkezleri egemen olarak bu fay sistemleri üzerinde yeralır. Yağmurlu ve diğ. (1997), 
Afyon- Antalya arasında yeralan ve K-G yönünde bir dizilim gösteren alkalen-hiperalkalen volkanitlerin 
kuzeyden güneye doğru gençleştiğini vurgularlar. Diğer taraftan sağ oblik atım bileşeni olan Kırkkavak 
fayı ise Isparta Açısının doğusunda Eğirdir-Kovada grabenine paralel olarak gelişmiş önemli bir fay 
bileşenidir (Şekil 3).  

Isparta Açısı içinde gelişmiş önemli aktif faylardan biri de Aksu bindirmesi olarak (Poisson ve diğ., 
2003) bilinen ters fay sistemidir. Aksu bindirmesi Isparta ile Serik arasında KB yönünde yaklaşık olarak 
150 km’lik uzanım gösteren bir faydır. Beydağları platformuna ait Mesozoyik yaşlı karbonat kayaları ve 
büyük bölümü Antalya naplarına ait ofiyolitik kayalar Aksu bindirmesi boyunca, Aksu havzasını 
dolduran Erken Miyosen yaşlı denizel kırıntılı tortullar üzerine tektonik bir dokanakla gelir (Şekil 3, 4). 
Isparta Açısının doğu kanadı üzerinde Aksu bindirmesine paralel olarak gelişmiş çok katlı bindirme 
fayları olağan olarak gözlenir. Son yüzyıl içinde Aksu bindirmesi üzerinde büyüklüğü 5.0 ile 5.8 Mw olan 
iki önemli deprem meydana gelmiştir (Kalafat, 1988; Barka ve diğ., 1995, Demirtaş ve Yılmaz, 1996). Bu 
durum Aksu bindirmesinin günümüzde halen aktif olduğunu göstermesi bakımından önemlidir (Şekil 4).  

Isparta Açısını doğudan sınırlayan Akşehir fayı egemen olarak KB gidişli ve KD’ya eğimli bir 
normal faydır. Bu fay Sultandağ masifini oluşturan metamorfikler ile Afyon-Akşehir grabenini dolduran 
Neojen tortulları arasında gelişmiştir. Barka ve diğ. (1995) ile Glover ve Robertson (1998) Akşehir fayını 
“Sultandağ bindirmesi” olarak değerlendirmişlerdir. Ancak, Akşehir fayı boyunca gözlenen kayma 
düzlemleri yanı sıra, 2000 ve 2002 yılında bu fay üzerinde 5,9 ve 6,5 büyüklüğünde (Mw) meydana gelen 
depremler, Akşehir fayının normal bir fay olduğunu belgelemiştir. 

Isparta Açısını batıdan sınırlayan Fethiye-Burdur fay zonu, ana çizgilerde KD yönünde en-echalon 
yapıda uzanım gösteren sol oblik atımlı bir faydır. Fethiye-Burdur fay zonu daha çok birbirine paralel ve 
yarı paralel olan kesikli uzanıma sahip ve basamaklı bir yapı özelliği gösteren fay sistemlerinden 
yapılıdır. Fethiye Körfezi ile Burdur Gölü arasında yaklaşık 300 km.lik bir uzanım gösteren bu fay 
zonunun genişliği çoğu yerde 3 ile 10 km. arasında değişir. Topoğrafyada gözlenen kayma eşikleri, 
breşlenme zonları, Kuvaterner yaşlı genç tortullarda yeralan biçim değiştirme yapıları ile yersel gözlenen 
H2S çıkışları, pull-apart çöküntü alanları (örn; Burdur Gölü) Fethiye-Burdur fay zonu boyunca gözlenen 
olağan yapılardır. Diğer taraftan özellikle Burdur Gölünün güney bölümünde fay boyunca yersel olarak 
gözlenen çamur daykları, koluviyal oluşuklar ile,  Hacılar yöresinde yer alan 1971 depreminden kalıtsal 
topoğrafik eşikler, ve olasılıkla 1914 depremine ait olabilecek yarık dolgu oluşukları tipik aktif fay 
verileri olarak değerlendirilebilecek yapılardır.  

Fethiye-Burdur fayı, daha öncede belirtildiği gibi, GB-Anadolu’nun güncel tektonik yapısını 
denetleyen en önemli yapısal çizgilerden biridir. Son yüzyıla ait sismik veriler ve bunların yansıttığı KD-
yönlü episantır dizilimi, bu fayın Fethiye Körfezi altından Rodos Adası açıklarına dek devam ettiğini 
göstermesi bakımından önemlidir. 

Isparta Açısı batı kanadının Miyosen süresince saat dönüşünün tersi yöndeki yaklaşık 35-40 
derecelik rotasyonu, Kissel ve diğ. (1990) tarafından paleomanyetik verilere göre değerlendirilip ortaya 
konmuştur. Adı geçen yazarlarında vurguladıkları gibi, Isparta Açısı batı kanadının Miyosen dönemi 
boyunca geçirmiş olduğu rotasyon hareketi, daha çok Ege graben sisteminin açılmasıyla yaşıt olarak 
gerçekleşmiştir. Ege bölgesinde yeralan D-B uzanımlı grabenlerin, batıdan doğuya doğru giderek daralan 
ve nihayet sönümlenen geometrik yapı özelliği göstermeleri, güneyde Isparta Açısı batı kanadının, saatin 
tersi yönde 35-40 dereceye ulaşabilecek düzeyde, bir rotasyon geçirmesine yol açmış olmalıdır (Şekil 5). 
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Şekil 4. Isparta Açısı içinde son yüzyıllık dönemde meydana gelen depremlerin lokasyonları ve fay 
çözümleri (Kalafat, 1988 ile Barka ve diğ., 1995’ den değiştirilerek (ölçeksiz).  

Isparta Açısını oluşturan doğu ve batı kanatların birbirlerinin tersi yöndeki rotasyonları, Isparta 
Açısının apeks bölgesinde D-B yönlü tansiyon kuvvetlerinin ortaya çıkmasına ve bu nedenle K-G 
uzanımlı Eğirdir-Kovada grabeninin oluşmasına neden olmuştur (Şekil 5). Eğirdir-Kovada grabeninin 
kuzeyden güneye doğru daralan ve Kovada Gölünün güneyinde sönümlenen yapısı, rotasyon 
hareketlerine bağlı ortaya çıkan genişleme miktarının, Isparta Açısının apeks bölgesinde (Eğirdir Gölünün 
kuzey bölümlerinde) maksimum düzeyde olduğunu yansıtması bakımından önemlidir. Bunun yanısıra 
Yağmurlu ve diğ. (1997)’nin vurgulandığı gibi, Afyon-Isparta-Antalya alkalin volkanik diziliminde 
yeralan volkanitlerin yaşı kuzeyden güneye doğru gençleşmektedir. Bu volkanitler yukarıda da 
değinildiği gibi Antalya-Isparta ve Afyon arasında uzanım gösteren ve Eğirdir-Kovada grabenine paralel 
gelişmiş normal fay sistemleri üzerinde yeralmaktadır.  

Bu normal fay sistemleri üzerinde yeralan volkanitlerin güneye doğru gençleşmesi Isparta Açısı 
içinde rotasyon hareketlerine bağlı olarak meydana gelen K-G gidişli fay sistemlerinin kuzeyden güneye 
doğru ilerleyerek gelişmiş olabileceğini gösterir.  

Fethiye-Burdur fay zonunun olasılıkla Geç Pliyosende meydana gelmesinden sonra Ege bölgesinin 
güney bölümünde K-G açılmasının yanısıra, GB-KD genişleme rejimide etkin olmaya başlamıştır. 
Fethiye-Burdur fay zonunun oluşumu, Isparta Açısı batı kanadının, saatin tersi yöndeki rotasyon 
hareketinin sona ermesine neden olmuştur. Buna karşın, doğu kanadı oluşturan Akseki-Anamas bloğunun 
rotasyonu, Geç Pliyosenden sonra günümüzde de devam etmektedir. Doğu kanattaki rotasyonun sürmesi 
nedeniyle,  Kalafat (1988) ile Demirtaş ve diğerlerinin (1996) vurguladıkları gibi son yüzyılda meydana 
gelen depremler günümüzde halen aktifliğini koruyan Aksu bindirmesi ile buna eşlik eden ters fay 
sistemleri oluşmuş ve Isparta Açısının doğu kanadı, yer yer batı kanadının üzerine bindirmiştir (Şekil 
3,4,5). 
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Şekil 5. Isparta Açısının, Orta-Geç Miyosen – Kuvaterner dönemi içindeki tektonik evrimi (ölçeksiz). 

Sonuçlar 
Güneybatı Anadolu’nun büyük bölümünü oluşturan Isparta Açısı, günümüzde aktif faylarla 

sınırlanmış ve çok ilginç sayılabilecek genç tektonik özelliklere sahip bir bölgedir. Isparta Açısını batıdan 
ve doğudan sınırlayan Burdur ve Akşehir fayları GB-Anadolu’nun en aktif fay zonlarını oluşturur. 

Güneybatı Anadolu ve Isparta Açısının bulunduğu bölge, özellikle Miyosen süresince gelişen 
rotasyon hareketlerinin etkisi altında kalmıştır. Ege grabenlerinin K-G yönünde açılması, Isparta Açısının 
batı kanadının, saat dönüş hareketinin tersi yönünde, yaklaşık olarak 35-40 derecelik bir rotasyon 
geçirmesine neden olmuştur. Diğer taraftan benzer şekilde Anadolu levhasının Kuzey Anadolu ve Doğu 
Anadolu faylarının denetiminde batıya doğru hareketi, GB-Anadolu bölgesinde, Isparta Açısı doğu 
kanadının saat yönünde yaklaşık olarak 45 derecelik bir rotasyon geçirmesine neden olmuştur. Doğu 
kanat üzerindeki rotasyonun Geç Pliyosenden sonra da devam etmesi, günümüzde halen aktifliğini 
koruyan Aksu bindirmesinin oluşmasına yol açmıştır. 

Isparta Açısını oluşturan doğu ve batı kanatların birbirlerine göre ters yöndeki rotasyonları, Isparta 
Açısının apeks bölgesinde D-B yönlü tansiyon kuvvetlerinin ortaya çıkmasına ve buna bağlı olarak K-G 
uzanımlı olan ve güneye doğru giderek daralan Eğirdir-Kovada grabeninin oluşumuna neden olmuştur. 
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ÖZ 
Marmara sahillerinden alınan güncel kumlar ile havzalardaki karotlardan elde edilen türbiditik kum 

örneklerinde ağır-mineral çalışmaları yapılmıştır.  Çalışmanın ilk aşamasında 49 farklı plaj kumundan elde edilen 
ağır-mineral dağılımları ile dört ağır-mineral bölgesi belirlenmiştir.  Kuzey Marmara kıyıları boyunca yer alan 
bölgede ağır-mineral oluşumları opak, epidote ve granat bakımından zengindir.  Kuzeybatı sahillerinde yer alan 
ikinci ağır-mineral bölgesini mikalar bakımından zengin bir ağır-mineral topluluğu oluşturmaktadır.  Diğer ağır-
mineral bölgeleri doğu ve güney Marmara sahilleri boyunca yer alır.  Büyük dereler ve akarsularla beslenen güney 
kıyılarındaki kumlar özellikle amhibol-piroksen grubu mineraller bakımından zengindir.  Güneybatıya doğru epidot 
ve opaklarda zenginleşme görülmektedir.  Çalışmanın ikinci aşamasında Marmara denizi havzalarından alınan 
karotlardan elde edilen 15 türbiditik kum örneğindeki ağır-mineral dağılımları sahil kumlarındaki dağılımlar 
karşılaştırılmıştır.  Havzalardaki ağır-mineral gruplarının farklılığı buradaki kumların farklı kaynaklardan 
beslendiğini göstermektedir.  Tekirdağ havzası’ndaki kumlarının kaynağı muhtemelen Ganos türbidite sistemi ile 
ulaşan kuzeybatı sahillerindeki Miyosen kumtaşlarıdır.  Orta çukurdaki kumlar güneyden ve zaman zaman da 
kuzeyden beslenmektedir.  Çınarcık havzası’ndaki kumlar ise doğudan İzmit denizaltı kanyonuyla ve güneyden de 
Kocasu deltası yoluyla taşınmaktadır. 

Giriş 
Marmara kıyıları genellikle yer yer cep plajların bulunduğu dik kayalıklardan oluşmuştur.  

Kilometrelerce uzunlukta ve genişliği bir kilometreyi bulan uzun ve geniş plajlara ise daha çok güney 
Marmara sahillerinde rastlanır (Şekil 1). 

Marmara Denizi çevresindeki kumları besleyen akarsuların aktıkları akaçlama havzaları birbirine 
göre oldukça asimetriktir (Okay ve Okay, 2002).  Ufak derelerin döküldüğü kuzeyde 20-25 km 
genişliğinde dar bir akaçlama havzası (4 438 km2) güneyde Biga, Gönen ve Kocasu nehirlerinin aktığı 
daha geniş (30 562 km2) bir akaçlama havzası bulunur (Şekil 1; Okay ve Ergün, 2005). 

Marmara akaçlama havzalarının jeolojisi de birbirinden farklıdır.  Kuzeyde Oligosen kumtaşları 
hakimdir; batıya doğru Çanakkale boğazı ve Ganos Fayı arasındaki alanda gevşek Miyosen kumtaşları 
mostra verir (Türkecan and Yurtsever, 2002).  Silivri ve İstanbul arasındaki sahil kesimi Eosen, Oligosen 
ve Miyosen kumtaşı, şeyl ve kireçtaşlarından oluşmaktadır.  İstanbul’un doğusu Kocaeli yarımadası’nda 
Ordovisiyen ile Karbonifer arası yaşlarda sedimenter kayalar görülür.  İzmit körfezi ağzında Hersek 
deltası’nı oluşturan dere volkanik, metamorfik ve sedimenter kayaların bulunduğu alandan akmaktadır.  
Güney sahillerinin jeolojisi oldukça karmaşıktır; Paleozoik’ten Günümüze değişik yaşlı metamorfik, 
granitik, sedimanter kayalar göze çarpar (Okay ve diğ., 1996; Türkecan and Yurtsever, 2002).  Marmara 
denizi içinde Kuzey Anadolu Fay’ının hareketine bağlı olarak gelişen derin havzalardaki Pleyistosen’den 
günümüze depolanan sediment istifinin kalınlığı birkaç kilometreyi bulur (Okay ve diğ., 1999, 2000). 

Kumların Örneklenmesi ve Laboratuvar Çalışmaları 
Arazi çalışmaları ile Marmara denizi çevresindeki plajlardan 49 lokasyonda güncel kum örneği 

toplanmıştır.  Beş adet gravite karotu MTA araştırma gemisi ile 2000 yılında havzalardan (Şekil 1 de C 
ile gösterilen), ayrıca 2 karot (GeoB 7602 ve GeoB 7603) da Meteor araştırma gemisi ile 2001 yılında 
Çınarcık havzası’ndan alınmıştır.  Daha sonra laboratuvarda bu karotlarda seçilen 15 kum seviyesinden 
türbiditik kum örnekleri elde edilmiştir.  Karotlardaki çökel fasiyesleri homojen yeşilimsi, koyu gri-siyah 
killi çamur ve değişik kalınlıklardaki (milimetreden birkaç cm’ye) ince-kumlu siltli seviyelerden 
oluşmaktadır.  Bu kumlar muhtemelen Marmara denizi çevresinde meydana gelen büyük depremler (M > 
7.0) sırasında çökelen sismo-türbiditleri (Okay ve Ergün, 2005) oluşturmaktadır. 
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Şekil 1. Marmara denizi ve çevresi: akaçlama havzası ve nehirler, batimetri konturları (50, 100 ve 200 m, 

daha sonra her 500 m de), havzalar (1000 m’den derin), ve alınan kum örneklerinin yerleri. 

Laboratuvarda ağır-mineral ayırma çalışmaları için elek yardımıyla ince-kum boyutundaki (0.212-
0.09 mm) fraksiyonlar seçilmiştir.  Üstten açık ayırma hunileri ve özgül ağırlığı 2.8 olan sodium 
polytungstate ağır sıvısı (Okay ve diğ., 2003) kullanılarak standart çökelme ile ağır-mineral ayırma işlemi 
yapılmıştır.  Daha sonra ayrılan ağır taneler el mıknatısı ve Franz Manyetik Ayırıcı ile optik tanımlama ve 
sayma işlemine hazırlanmıştır. 

Marmara sahil kumlarında ağır-mineral dağılımı 
Sahil kumlarındaki ince-kum fraksiyonlarında ağır-mineral oranı % 1 ile 33 arasında 

değişmektedir.  Ağır-minerallerin içinde en fazla opak mineralleri (manyetit ve ilmenit), ikinci olarak 
epidot, amhibol-piroksen grup mineralleri tanımlanmıştır.  Ağır-mineraller içinde ayrıca granat, klorit, 
muskovit ve biyotit mika mineralleri görülürken sifen, zirkon, turmalin, rutil ve apatit mineralleri gibi 
ağır-mineraller de %1’den daha az miktarda bulunmaktadır.  Sahil kumlarındaki ağır-mineral 
dağılımlarından kıyı alanlarının jeoloji de göz önüne alınarak dört ağır-mineral bölgesi belirlenmiştir 
(Şekil 2):  

Birinci bölge klorit ve mika ağırlıklı kuzeybatı Marmara sahillerinde bulunur.  Bu sahillerden 
alınan üç kum örneğinde (1, 2 ve 3 no’lu istasyonlar) düşük ağır-mineral oranları saptanmıştır (Şekil 2).  
En fazla mikaların oluştuğu bu bölgede ayrıca epidot ve granat bulunmuştur.  

Kuzey Marmara’da bulunan ikinci bölge yüksek ağır-mineral oranı ile opak, granat ve epidot 
bakımından zengindir (Şekil 2).  Yaklaşık 80 km uzunluğundaki kuzey sahil şeridinden alınan dokuz plaj 
kumunda belirlenen ortalama ağır-mineral oranı %13’tür.  Bu bölgede kuzey Marmara akaçlama sınırı 
sahile çok yaklaşır; sahil kumları Oligosen yaşlı Osmancık kumtaşlarının aşınması ile oluşması gerekir.  
Bu çalışmada elde edilen ağır-mineral grubu daha önce Atalık (1992) tarafından Trakya’nın güneyindeki 
Osmancık kumtaşlarında yapılan ağır-mineral çalışmasında elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermesi 
sahil kumlarının bu kumtaşlarından geldiğini desteklemektedir. 

Üçüncü bölge değişken jeoloji ve dar bir akaçlama havzası ile temsil edilen doğu Marmara’daki 
yirmibir kum örneğinden (30-36, 40-42, ve 45-51 no’lu) elde edilen ağır mineral grupları amhibol-
piroksen bakımından zengindir; az miktarda da mikaları içerir (Şekil 2).  Kocaeli yarımadası’ndan alınan 
iki kum örneği (43 ve 44 no’lu) opaklar, epidot ve granat bakımından zengindir.  Hersek delta’sından 
alınan kum örneğinde (5 no’lu) amhibol-piroksen oranının yüksek olması bu kumların muhtemelen 
çevredeki Eosen andesit ve bazaltlarından geldiğini göstermektedir.  Hersek deltası’nın batısında Armutlu 
yarımdası’ndaki kumlarda (52-55 ve 12 no’lu) ise daha çok klorit ve muskovit ağırlıklı oluşumlar 
gözlenmiştir. 



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                               TURQUA-V  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü     2-5 Haziran 2005 64

Istanbul

Kocasu Delta

3
East Marmara HMP

av. 8%

32

24

21

9
7

Çýnarcýk B
4 4

8

8
73

Central B

34

27

16

12
11

Tekirdað B
28

2018

11

8

7 6

Gönen Delta

opaques

epidote

amphibole + pyroxene

garnet

chlorite

biotite

muscovite

Rocky shores

Sediment dispersal
directions, the
thickness of the arrow
is proportional to the
estimated sediment yield

Çınarc ık B

Tekirdağ B

0 20 40 km

1
NW Marmara HMP

27
4

7

19

20 21

2
NC Marmara HMP

av. 13%4

17

34

39

36

38

26

4
S Marmara HMP

av. 15%

11

12

14

15

48

Hersek Delta

 
Şekil 2. Marmara denizi sahil ve havza kumları toplam ağır-mineral yüzdeleri, havzalarındaki kumların 
beslendiği kaynak alanlar ve kumların taşınması. 

Dördüncü ağır-mineral bölgesi geniş ve uzun plajların bulunduğu Biga, Gönen ve Kocasu 
nehirlerinin döküldüğü güney Marmara sahillerindeki örneklerde belirlenen ağır-mineral oluşumları 
amhibol-piroksen, epidot ve opak mineralleri bakımından zengindir (Şekil 2).  Kocasu nehri ağzındaki 
örneklerdeki (8, 9, 10 no’lu) ağır-mineraller sırasıyla amhibol-piroksen, opak, epidot ve klorit olarak 
belirlenmiştir.  Biga ve Gönen nehirlerinin ağzında bulunan Marmara sahillerinin en uzun (~35 km) plajı 
boyunca alınan örnekler (60 – 65 no’lu) Marmara çevresindeki en yüksek ağır-mineral oluşum oranına 
sahiptir.  Bu kumlar epidot, amhibol-piroksen ve opak mineralleri bakımından zengindir (Şekil 2). 

Marmara havzalarındaki ağır-mineral dağılımı  
Marmara havzalarından elde edilen onbeş türbiditik kum örneğinde saptanan ağır-mineral oranları 

sahil kumlarına göre oldukça düşüktür (%1 ila 7, Şekil 2).  Havza çökellerindeki kumlar özellikle mikalar 
ve amhibole-piroksen grubu mineraller bakımından zengindir. 

Takirdağ havzası’ndaki kumlar muskovit, klorit ve opak mineralleri bakımından zengindir (Şekil 
2).  Kumburgaz havzası’ndan alınan C-9 karotundaki türbiditik kumlarda farklı ağır-mineral oluşumu 
saptanmıştır.  Bu kumlarda biyotit ve amhibol-piroksen, ayrıca opaklar da mevcuttur (Şekil 2). 

Orta Marmara havzası’ndan alınan sekiz kum örneğinde amhibol-piroksen grubu mineraller ile 
mikaların (biyotit ve klorit) bulunduğu ağır mineral oluşumları saptanmıştır (Şekil 2).  Aynı karot 
boyunca ağır-mineral oluşumları ve oranlarında belirgin farklılıklar gözlenmiştir.  Çınarcık havzası’ndan 
elde edilen kumlarda diğer havzalara göre daha homojen bir dağılım gözlenmiştir; en fazla amhibol-
piroksen bu örneklerde bulunmuştur (Şekil 2). 

Tartışmalar ve Sonuçlar 
Sahil ve havza kumları karşılaştırıldığında havza kumları düşük-yoğunluklu ağır mineraller (mika, 

amhibol-piroksen) bakımından zengin yüksek-yoğunluklu ağır mineraller (opaklar) bakımından fakir 
olduğu gözlenmiştir. Muhtemelen mikalar hidrolik özelliklerinden dolayı kolayca uzaklara taşınırken 
opaklar derin havzalara erişemeden birikmekte havzalar sahillere göre amhibol-piroksen ve mika 
mineralleri bakımından zenginleşmektedir. 

Tekirdağ havzasındaki kumların kuzeybatı bölgesindeki kumlarla ağır-mineral oluşumları 
bakımından benzerlik göstermesi bu kumların kuzeybatı sahillerinden Ganos kanyonu yoluyla taşındığını 
ve bir türbidite sisteminin varlığını ortaya koymaktadır (Şekil 2).  Nitekim Tekirdağ havzasının batı 
şelfini oluşturan gevşek ve yumuşak Miyosen çökelleri multibeam verisinde (Gazioğlu ve diğ., 2002) 
görülen ve Tekirdağ havzasının güneyine inen denizaltı heyelanı da bu bulguları desteklemektedir. 
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Orta Marmara havzası’ndaki klorit, mika ve amhibol-piroksen minerallerinin varlığı bu kumların 
doğu ve güney Marmara sahillerinden beslendiğini göstermektedir (Şekil 2).  Bununla beraber, karot 
boyunca görülen ağır-mineral dağılımlarındaki farklılık kumların zaman zaman kuzeyden gelen 
türbiditlerle de beslendiğini ortaya koymaktadır. 

En fazla amhibol-piroksen Çınarcık havzası’ndaki kumlarda bulunmaktadır.  Havzanın kuzeyindeki 
İstanbul sahillerde amhibol-piroksen oluşumları daha düşük olduğu halde İzmit körfezi girişinde ve 
Hersek deltası civarında yüksek oranlar bulunmuştur.  Çınarcık havzası muhtemelen KAF’nın aktif 
kolunun İzmit körfezi tarafındaki şelfi havza ile birleştiren (Polonia ve diğ., 2002) denizaltı kanyonu 
içindeki tübidite sistemi ile beslenmektedir.  Diğer bir alternatif kaynak ise güney Marmara’daki Kocasu 
deltasının kumlarının ağır-mineral oluşumlarının Çınarcık havzasındaki ağır-mineral oluşumları ile 
benzerlik göstermesi kumların güneyden de taşındığına dikkat çekmektedir. 
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ÖZ 
 Çalışma alanı, Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yer olan Karasu ilçesinin batısında yer almaktadır. 

Doğu-Batı doğrultusunda uzanan, yaklaşık 50 km² lik bu alan ortalama 100 m. genişlikte kıyı ovası olup gerideki 
alandan eski bir falezle sınırlanmaktadır. Bu kıyı ovası, çok dar bir güncel kumsal, gerisinde ise yükseklikleri 
maksimum 11 m olan ve üç sıra oluşturan eski kıyı kumulları ile aralarındaki kıyı gerisi düzlüklerden oluşmaktadır.  

Bu çalışmada kıyı ovasının, özellikle Sakarya Nehri ağzının batısında kalan kesiminin jeomorfolojik 
özellikleri incelenmiş; Sakarya Nehri tarafından taşınarak kıyıya getirilen titan plaserlerinin Orta-Geç (?) Holosen 
yaşlı eski kıyı kumullarındaki yoğunlaşmalarının yöresel jeomorfolojik özelliklerle ve süreçlerle yakın ilişkisi 
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda mercekler şeklindeki titan yoğunlaşmalarının konumlarının belirlenmesi için, 
arazi çalışmalarına dayanan bir kıyı modeli oluşturulmuştur. Kıyı modeli esas alınarak arama sondajları için 
jeomorfolojik bilgiler doğrultusunda lokasyon önerisinde bulunulmuş; yapılan 163 adet makineli ve burgu 
sondajında titan için belirlenmiş kritik değer üzerinde titan içeren seviyelere ulaşılmıştır.  

Ön etüdlere göre yaklaşık 1 milyon m³ tahmini rezervi olduğu kabul edilen titan plaserlerinin 
değerlendirilebilmesi için teknoloji transferi gerekmektedir. 

ABSTRACT 
The study area is located in the west of Karasu district in the Sakarya Province, along the Black Sea. It is a 

part of a coastal plain covering approximately 50 km2. In this study geomorphological features and processes were 
subject to existence of titanium placers particularly in old coastal dunes, probably Middle to Late Holocene in age. 
163 Site selections for reconnaissance drilling were applied by using geomorphological information based on a 
model having been formed after the fieldwork. Later it was understood that geomorphological approach was useful 
to reach titanium concentration as lenses at maximum 7 m in depth.     

Giriş 
Bu çalışma, Karadeniz kıyı plaserleri araştırma projesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Sakarya 

İli’nin Karasu ilçesi batısında yapılan çalışma, projenin uzayan ön araştırma aşamasını hızlandırmayı, 
plaser çalışmalarında çökel ortam-jeomorfolojik süreçler-plaser konsantrasyonu ilişkisinde 
jeomorfolojinin yadsınamaz katkılarından yararlanarak değerlendirmeler yapabilmeyi amaçlamaktadır. 

Çalışmada jeomorfolojik gözlemler, titan içeren kıyı birimlerinin tanınması, haritalanması, kıyının 
modellemesi ve arama sondajları için yer belirlemesi aşamaları izlenmiştir. Bu amaç ve yöntem 
doğrultusunda, 1/5.000 ölçeğinde, ayrıntılı jeomorfoloji çalışması yapılmıştır. 

Bölgesel Jeoloji ve Jeomorfoloji 
Titan kaynak alanında çok çeşitli kayaların bulunması yanı sıra plaserlerinin çökeldiği çalışma 

alanının dolayında da yaşları Günümüz’e dek uzanan kayalar bulunmaktadır.  

Çalışma alanının tümünde yüzeylenen Kuvaterner birimleri ise kıyı ve akarsu ortamlarını 
karakterize eden çakıltaşı, çakıl, kum, silt ve kilden oluşan tutturulmamış çok genç çökellerdir. Bu 
çökeller Sakarya Nehri’nin, yatağı boyunca kestiği üç ana jeomorfolojik üniteden aşağı kesimi 
oluşturmaktadır.  

Sakarya Nehri’nin aşağı kesimi Kuzey Anadolu Fayı (KAF) kuzeyinde, fay denetiminden uzak, 
akarsu sekilerinin bulunmadığı ve denize doğru daralan bir alüviyal ovanın uç kısmında kalır. Akarsu, bu 
kesimde 4-5 m derinlikte bir yatağa sahiptir. Aşağı kesim Bilgin (1984) tarafından “Aşağı Sakarya 
Platosu” olarak adlandırılmış olup bunun kuzey kenarı çalışma alanının hinterlandını oluşturmaktadır. 
Eski bir faleze karşılık gelen çalışma alanı güney sınırı Kuvaterner öncesi temel arazi önündeki 
muntazam diklikdir. Falez karakterindeki bu diklik Bilgin (1984) e göre Karadeniz’in Üst 
Pleyistosen’deki torbalaşmasına bağlı tektonik hareketlerle gelişmiştir. Sözkonusu tektonik hareketler, 
Sakarya Nehri vadisinin bükülerek bir denizaltı vadisi oluşturacak forma getirmiştir. Bu haliyle Sakarya 
Nehri denize döküldüğü yerde Anadolu karası kuzey şelfinin ve yamacının en derin kanyonunu 
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oluşturmaktadır (Erinç, 1958, 1984). Ancak bu denizaltı vadisinin hinterlandda açtığı boğazlar Sakarya 
Nehri’nin Üst Pleyistosen’den beri Karadeniz’e döküldüğünü göstermekle beraber Sakarya Nehri’nin 
ortaya çıkışı Üst Pliyosen’e dayanmaktadır (Emre ve diğ., 1988).  

Çalışma Alanının Jeolojisi 
Titan aramalarına konu olan çalışma alanı Neojen temele Holosen’de eklenen bir çökel kaması 

olup aşağıdaki çökel birimlerinden oluşmaktadır (Görür ve diğ., 2001). Bunlar alttan üste doğru 

1. 8090 ± 120 yıl yaşında, sarı-kahve renkli, çakıl, çakıllı kum ve siltten oluşan flüviyal çökeller, 

2. 7230 ± 260 yıl yaşında kil, silt, ince kum ve turbadan oluşan Neo-Öksinik fasiyesteki gölsel 
çökeller, 

3. Kil, killi silt, silt ve turbalarla az miktarda kum ardalanmasından oluşan lagün ve bataklık 
çökelleri ile iyi boylanmış, yaygın olarak ince-orta taneli kumlardan oluşan, kırılmış kavkı parçaları da 
içeren, geniş bir kumsal sırtını karakterize eden litoral-marin çökeller. Bu çökellerin üst düzeyleri ile 
bunun üzerine gelen birimin alt düzeyleri, alınan örneklerin C14 yaşlandırmalarına göre (7230 ± 260)-
(2810 ± 125) yaşındadırlar. 

4. Güncel akarsu çökelleri ile Sakarya Nehri taşkın ovası çökelleri. Bu çökellerin alt düzeylerinin 
yaşı 2810 ± 125 yıl olarak belirlenmiştir. 

5. Bu birim sarı-açık kahve renkli kıyı kumulları olup stratigrafide en üstte yeralmaktadır ve yer yer 
alüvyon yelpazesi çökelleriyle de kamalanmalıdır.   

Çalışma Alanının Jeomorfolojisi 
Sözkonusu alan Sakarya Nehri’nin denize döküldüğü deltanın batı ucu da dahil doğu-batı yönünde 

oldukça düz uzanan bir kıyı ovasıdır. Sakarya Deltası’nın kıyıları kuzeybatı yönlü kıyıboyu akıntılarıyla 
düzenlenmiş olup güncel kumsal sadece 100 m. genişliktedir. Beyaz-sarı renkli ince-orta kumlardan 
oluşmaktadır.  

Güncel kumsal gerisinde, titan yoğunlaşmaları içeren, tipik kırmızımsı-kahverenkli, yükseltileri 
maksimum 11 m’ye varan eski kumul alanları yeralır. Bunlar güncel kıyı çizgisine koşut üç sıra oluşturur 
ve gerisindeki anakayaya kadar yaklaşık 2.3 km’lik bir kıyı kuşağı içinde yeralırlar. Güncel kıyı 
kumulları eski kıyı kumullarından kıyıya en yakın (en yeni) olanına yamanmıştır.  

Eski kumullar geriye anakayaya doğru giderek artan yoğunlukta bitki örtüsüyle kaplı olup fikse 
edilmişlerdir. Ancak yörede bitki örtüsünden yoksun yerlerde, egemen, güçlü kuzey rüzgarları nedeniyle, 
değişken kumul tepeleri de görülür.  

Titan yoğunlaşmaları içeren eski kıyı kumulları zaman zaman değişen rüzgar yönlerine göre doğal 
olarak ana doğrultudan farklı doğrultular da göstermekte; yüzlek verdikleri lokasyonlarda dikçe eğimli 
çapraz katman takımları ile karakterize edilmektedir.  

İdeal bir yatık kıyı profilinde sıkça rastlanan kıyı kumulları polisiklik (çok dönemli) bir gelişimin 
ürünleridir. Gelişimlerinin yıkım aşamasında olan bu kıyı kumulları deflasyonla kütle kaybetmekte, 
hacim ve alan olarak küçülmekte ve şekil de değiştirmektedirler. Bunun sonucunda başlangıç 
aşamasındaki sinüsoidal geometrilerini kaybederek üzerlerinde tutunabilen bitkiler vasıtasıyla 
sabitlenmektedirler.  

Kırmızımsı-kahverengimsi renkleriyle dikkati çeken kıyı kumulları demir içeren minerallerin 
ayrışmasına, demiroksitlerin oluşmasına olanak sağlayan zaman aralığına bağlı olmakla beraber deniz 
düzeyi (kıyı çizgisi) değişimlerini de yansıtmaktadır (Gardner ve Pye, 1981; Force, 1991). 

Nitekim Görür ve diğ. (2001) nin Sakarya Nehri ağzındaki kumsal sırtı ve kıyı kumulu 
çökellerinden sondajlarla aldıkları örneklerin analizlerinden (2810±125)-(5980±120) yıl yaşını elde 
ettikleri kıyı kumulları ile bu kumullar aynıdır. Bu bağlamda Karasu yöresinde üç ana sıra oluşturan kıyı 
kumullarının yaşı Postglasyal sonrasındaki bir deniz düzeyine, Akdeniz kronostratigrafisindeki 
Flandriyen (?) transgresyonu sonrasına karşılık gelmelidir. 

Jeomorfoloji haritasında (Şekil 1) KK1, KK2 ve KK3 simgeleriyle gösterilen kıyı kumullarının 
herbirinin ardında KGD1, KGD2, KGD3 ile gösterilen, bazı yerlerde bataklıklar içeren düz ve çukur 
alanlar ise Flandriyen (?) transgresyonu sonrasındaki kıyı çizgisinin deniz yönünde ilerlemesi sonucu 
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ortaya çıkmışlardır. Kıyı çizgisinin değişmesinden ortaya çıkan bu kıyı gerisi alanlar, eski lagün, lagün 
kıyısı, bataklık gibi jeomorfolojik birimleri ve fasiyesleri oluştururlar. Bu alanları oluşturan gereç kumul 
kumlarına göre kil, killi silt, silt gibi biraz daha ince boyuttadır. 

 
Şekil 1. Karasu yöresinin sadeleştirilmiş jeomorfoloji haritası. 

Renk, bitki örtüsü yoğunluğu, formlarındaki deformasyonlar, morfostratigrafik konumları gibi 
özellikler dikkate alınarak en eski kıyı kumulu olarak belirlenen KK1 gerisindeki KGD1 in güneyinde hem 
kıyı ovasını hem de titan yoğunlaşma alanını sınırlayan eski falez yeralır. Topoğrafik diskordans 
oluşturan %25-48 eğimli bu diklik Alt-Orta Eosen yaşlı kireçtaşı, şeyl, marn ve kiltaşları (Çaycuma 
Formasyonu) ile Miyo-Pliyosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşlarından oluşan (Örencik 
Formasyonu) anakaya arasındaki hem jeolojik hem de jeomorfolojik sınırdır.  

Jeomorfoloji-Titan Depolanma İlişkileri 
Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılmış plaser nitelikli titan aramalarında plaserler çökel ortamlarına 

karşılık gelen jeomorfolojik birimlerde yoğunlaşmalar göstermektedir (Wynn, 1988; Force, 1991). Bu 
bağlamda Trakya’nın kuzey kıyılarında plaser rutil aramalarında yoğunlaşmaların çökel ortam ve 
altortamlarına karşılık gelen jeomorfolojik birimlerde çökelmiş olduğu (Hakyemez ve Erkal, 1992, 1994a, 
b),  Karasu yöresindeki plaser titanın da benzer koşullarda gerçekleştiği görülmüştür (Erkal, 2000 ve 
2003). Bu durumda hem rutil hem de titan plaserlerinin yoğunlaşmaları için kaynak alandan çok kıyı tipi 
önemli bir etkendir.  

Çalışmanın gözlem aşamasında, Karasu yöresindeki titan yoğunlaşmalarında çökel ortam/altortam-
jeomorfoloji-titan yoğunlaşması ilişkisi saptanmıştır. Bu belirlemede ideal bir yatık kıyı tipine uyan 
çalışma alanı için oluşturulan modelde (Şekil 2) Karadeniz Bölgesi’nin Kuvaterner’deki kıyı 
değişmelerinin izleri, güncel kumsal gerisindeki eski kıyı kuşaklarını yansıtan kıyı kumulları ve kıyıgerisi 
düzlükleri görülmektedir. Kıyı çizgisinin deniz yönünde ilerlemesi (denizin çekilmesi)ne bağlı olarak 
gelişen bu birimler ön yüzeylerinde birbirlerini üzerlemiştir. Bu, birden çok (en az üç) yatık kıyı tipinin 
üst üste geldiği şeklinde yorumlanabilir. 

 
Şekil 2. Titan aramalarında model olarak kullanılan, Karasu yöresinin genelleştirilmiş kıyı profili. a) Yaz 
kumsalı, b) kış kumsalı, c) eski kıyı kumulu (c1 göreceli olarak en yaşlı kıyı kumulu olup c1, c2, c3 
jeomorfoloji haritasındaki KK1, KK2 ve KK3 e karşılıktır), d) kıyı gerisi (göl/lagün), e) temel, KD) kış 
dalgası, YD) yaz dalgası (Erkal, 2000 Şekil 3A dan değiştirilerek).   
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Sakarya Nehri’nin akarsu süreçleriyle taşıdığı malzeme, kıyıda biriktirilip dalgalarla işlenirken 
Orta-Geç Holosen’den bu yana yönleri güncel egemen rüzgarlardan farklı olmayan rüzgarlarla kum 
boyutundaki malzeme kıyı kuşağında kumullar (sand bodies) olarak biriktirilmektedir. Kumul 
kumlarından daha ince boyutlardaki titan da bu malzeme içinde, bir gün içinde bile değişen kuzey 
sektörlü egemen rüzgara dik olarak uzanan kıyı kumullarının denize bakan tarafında toplanmaktadır. 
Ancak güçlü rüzgarlar etkilerini özellikle kışın göstereceğinden, titan yoğunluğu nedeniyle kumulların üst 
seviyelerindeki kosetlerin tabanlarında ve kumulu aşamayarak ön yüzün alt kesiminde mercekler şeklinde 
yoğunlaşmalar meydana getirmektedir. Egemen rüzgarlarla havalanan, titan tanecikleri de içeren kum 
normalde kumul zirvesini aşamayacak, aştığında ise karşılaştığı yamacın önünde veya yıkımına neden 
olduğu kumulu enine kesip geride kuytu bir yerde biriktirecektir. Yazın ise, titan tanecikleri kıyıda 
işlenen tanelerin yoğunluğuna bağlı olarak kumsal yüzeyinde bir halı gibi serilecektir. 

Bu süreclerin işlemesine göre Sakarya Nehri tarafından taşınarak kıyıya getirilen titan plaserleri 
kuzey sektörlü egemen rüzgarlar tarafından eski kıyı çizgisi/lerinin gerisinde kıyı kumullarını 
oluşturmuşlardır. Bu kumullar, üzerinde bitki örtüsünün kısmen gelişebildiği yerlerde kum sırtlarının üst 
kesimlerinin yıkanması ve ayrışma süreçlerinin de etkisiyle tutturulmuş, kırmızımsı-kahverengimsi renk 
kazanmış ve hatta daha yüksek bir deniz seviyesinin (Flandriyen transgresyonunun) eski kıyı izlerini 
yansıtmaktadır. 

Bu süreçlere göre Karasu yöresinde titan a) kumulların egemen rüzgarlara dönük yüzeylerinde, 
kumul yamacının alt kesiminde, b) kumun rüzgarlarla havalandırılmasına bağlı olarak kumulların üst 
kesimlerinde, c) kumul zirvesini aşabildiğinde lagün, kıyıgerisi gölü veya bataklığı gibi bir kıyıgerisi 
ortamda, d) yaz mevsimlerinde ise kırılan dalgaların etkili olduğu kumsal yüzeyinde biriktirilmiştir.  

Her biri bir çökel ortama karşılık gelen jeomorfolojik birimlere ve jeomorfolojik süreçlere göre 
önerilen lokasyonlarda yapılan sondajlar başarılı sonuçlar vermiştir (Şekil 3). 

 
Şekil 3. Karasu yöresinde arama amacıyla yapılan makineli ve burgu sondajlarının yerlerini gösterir harita. 

Şekil 3 ün incelenmesinden mercekler şeklinde rastlanan titan yoğunlaşmalarının eski kıyı 
kuşaklarına ait kumul sıralarının egemen rüzgarlara karşı olan (Karadeniz’e bakan) yamaçlarının alt 
kesimlerinde, özellikle fırtına dalgalarının etkilediği kış kumsalının alt kesiminde, egemen rüzgarların 
etkisiyle, ana kumul sıraları içinde bitki örtüsünden yoksun, deformasyona uğramış ikincil kumul 
sıralarının üst kesimlerinde yıkanma ve ayrışmaya bağlı olarak, eski kıyı kumullarının gerisindeki 
düzlüklerde (eski bataklık ile lagün alanı veya kıyısında), eski dalga yalama kuşaklarına (swash zone) 
karşılık gelen kumsal yüzeylerinde yoğunlaştıkları anlaşılmıştır. 

Arazi çalışmaları 2001-2002 yıllarında yapılan, 2003 yılında ise laboratuar sonuçlarına ulaşılabilen, 
maksimum 7-8 m.ye inilebilen 163 makineli ve el burgusu sonuçlarının, titan yüzdesi için kritik değer 
olarak belirlenmiş 1.00 in üzerine 106 sondajda ulaşılması (%65) başarı olarak değerlendirilmektedir 
(Erkal, 2003).    
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Sonuçlar 
Titan yoğunlaşmaları için kıyı kuşağının her morfolojik birimi uygun depolanma koşulları 

göstermemektedir; plaser aramalarında morfolojik birimleri, kıyı ortamlarını, jeomorfolojik özellikler ve 
süreçleri de tanımak gerekir. 

Karasu yöresinde titan yoğunlaşmaları, güncel kıyı çizgisine koşut eski kıyı kumullarının 
içyapılarını oluşturan kosetlerin tabanlarında, mercekler şeklinde bulunmaktadır. Titan yoğunlaşmaları, 
kaynak kayaçtan çok çökel ortamlarla koşut jeomorfolojik birimlerde gelişmiştir. 

Çalışma alanındaki arama sondajlarında el burgusuyla 7-8 m.ye kadar inilebilmiş olması nedeniyle 
kumul alanlarının sadece üst düzeyleri için değerlendirme yapılabilmiştir. Kalın bir istif oluşturan 
Kuvaterner çökellerinin alt düzeylerine de inilmelidir. Alt düzeylerde de önemli yoğunlaşmalara 
rastlanabilir. Bu ise daha ileri bir teknoloji gerektirmektedir. 

Ön değerlendirmelere göre tahmini rezervi 1 milyon m³ olarak hesaplanan Karasu plaser titanı için 
bu rakam ekonomik kabul edilmektedir.   
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ÖZ 
Yalıtaşları genellikle kıyı bölgesi adı altında tanınan sahanın zaman zaman denizle örtülen kısmı, yani ön kıyı 

ve art kıyı adı verilen kesimlerinde yer alan gevşek maddelerin genelde kireçli bir çimento ile bağlanmaları 
sonucunda meydana gelen kumtaşı ve konglomeratik yapıdaki oluşuklardır (Erinç, 2001). 

Ülkemizde genellikle Akdeniz (Bener, 1974; Avşarcan 1997) ve Ege Denizi (Erol, 1971; Ertek ve Erginal, 
2002, 2003) ile ayrıca kısmen Marmara Denizi (Erol, 1971; Meriç ve diğ.., 1995; Ertek ve Erginal, 2002, 2003) ve 
birkaç lokalitede Karadeniz kıyılarımızda (Ertek, 2001) ve ayrıca İznik Gölü (Kayan, 1993) ve Ulubat Gölü (Mater 
ve diğ.., 2001) kıyılarında yalıtaşlarına rastlanır. Anadolu’nun güney kıyılarından (Anamur Burnu’ndan) 70 km 
uzaklıkta yer alan 9250 km² büyüklüğündeki Kıbrıs Adası’nın 3700 km² lik kısmını oluşturan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (K.K.T.C.) kıyılarında da beş ayrı lokalitede yalıtaşı oluşumu tespit edilmiştir. 

Jeolojik ve jeomorfolojik özellikler 
Ketin (1987) tarafından incelenen Kıbrıs’ın jeolojik-tektonik yapısı içinde beş ayrı birim öne 

sürülmüş olmakla birlikte bu birimlerden ikisi K.K.T.C. topraklarında yüzeyler. Bu birimler “Girne 
Dağları” ve “Mesarya Neojen Havzası”dır. 

Girne Dağları otokton ve allokton birimlerden oluşur. Otokton birimlerini Üst Kretase-Alt Eosen 
pelajik çökelleri ve denizaltı lavları (Lapta formasyonu), Üst Eosen-Oligosen yaşlı türbitit-breş istifi 
(Bellabayıs formasyonu), Miyosen yaşlı klastikler (Lapatza-Kitrea formasyonu) oluşturur. Allokton 
birimlerini ise Jura-Orta Kretase yaşlı platform karbonatları yani kristalize ve dolomitik kireçtaşı ile 
mermerler (Hilarion formasyonu) ve benzer litolojideki Orta-Üst Triyas yaşlı Sihari formasyonu ile Alt 
Trias yaşlı mermer ve fillitler (Dikmen formasyonu) ve Permo-Karbonifer yaşlı Kantara kireçtaşları 
oluştururlar. Mesarya Neojen Havzası ise Girne Dağları’nın güneyinde yer alır ve Oligo-Miyosen’le 
başlayarak Holosen’de sona eren sığ denizel ve karasal ortamlarda çökelmiş kırıntılı, yer yer evaporitli ve 
resif kireçtaşlı bir istiftir (Ketin, 1987). 

K.K.T.C’nin ana morfolojik birimlerini doğu-batı yönünde 160 km uzunluktaki kıyıya paralel 
olarak uzanan Girne Dağları ile bunun güneyinde yaklaşık 90 km uzunluk ve 20-35 km arasında değişen 
genişlikteki Mesarya Ovası oluşturur. Girne Dağlarına kuzey-güney yönünde gömülen akarsuların 
açtıkları Mersinlik ve Girne Boğazı gibi derin vadiler kıyı ile Mesarya Ovası arasındaki bağlantıyı sağlar. 
Girne Dağları’nın kuzeyinde ve Karpaz Yarımadası’nda genişliği yer yer değişen dar bir kıyı ovası 
uzanır. Alçak kıyıların oldukça geniş yer kapladığı kıyı boyunca denizel taraçalar ve yer yer 2 m kadar 
yükselmiş geniş abrazyon platformları ile yalıtaşları kıyının karakteristik şekilleri arasında sayılabilir.  

Yalıtaşı Oluşumları  
780 km uzunluktaki K.K.T.C. kıyılarında tarafımızdan beş ayrı lokalitede yalıtaşı oluşumları tespit 

edilmiştir (Şekil 1). Bu lokaliteler batıdan doğuya doğru şöyle sıralanır: 

1. Kayalar Lokalitesi (Girne batısı, lokalite 1). 

2. Güzelyalı Lokalitesi (Girne batısı, lokalite 2). 

3. Esentepe Lokalitesi I (Girne doğusu, lokalite 3). 

4. Esentepe Lokalitesi II (Girne doğusu, lokalite 4). 

5. Dipkarpaz Lokalitesi (Karpaz Yarımadası, lokalite 5). 

Bu çalışmada belirtilen lokalitelerdeki yalıtaşı zonlarının uzunluğu, genişliği, istif kalınlığı, 
yalıtaşını oluşturan kırıntılı malzemenin yapısı, tane boyutu ve istif içeriği (tarihsel bulgular), 
yalıtaşlarının ön kıyı ve art kıyıdaki devamlılığı, yalıtaşlarının özellikle yüksek karbonat içeriği sunan 
hinterland jeolojisi ve morfolojisiyle ilişkisi incelenmiştir. 
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Şekil 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarında yalıtaşı oluşumu tespit edilen lokaliteler. 

Sonuç olarak K.K.T.C kıyılarındaki yalıtaşı oluşumlarının; Akdeniz’deki deniz seviyesi 
değişimleri, Girne Dağları’nın jeolojik yapısındaki yüksek karbonat içeriği ve adanın aktif tektoniği ile 
ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Yalıtaşlarının kıyının büyük kısmında yükselmiş abrazyon platformları ile 
birlikte gözlenmesi, bir lokalitede yalıtaşlarının deniz seviyesinden yaklaşık 2 m yüksekteki denizel 
taraçalar içinde parçalanmış bloklar halinde bulunması, başka bir lokalitede ise abrazyon platformu 
üzerinde gelişmesi kıyının aktif yükseliminin bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.  
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Giriş 
Ege Bölgesi’nin batıya doğru en fazla uzanan kesimi “Çeşme-Karaburun Yarımadası” olarak bilinir. Bu 

yarımadanın kuzeyde Ilıca Körfezi, güneyde Alaçatı-Yumru Koyu batısında kalan bölümü bu çalışmamızda “Çeşme 
yöresi” olarak tanımlanmıştır. Yörede biri Çeşme ilçesi, diğeri Alaçatı beldesi olmak üzere iki kentsel ve bir kır 
yerleşmesi (Ovacık köyü) mevcuttur (Şekil 1). Bu yerleşmelere  İzmir’den 80-85 km’lik bir otoyolla ulaşılmaktadır. 

Çeşme yöresi, iklim etkeninin denetimi altında ve insan-çevre ilişkileri bağlamında bir etkileşim süreci 
içindedir. Nitekim, yörede bu etkileşimden kaynaklanan birtakım çevre sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunlardan biri 
de , bildirimizin konusunu oluşturan güncel kıyı kumulundaki gelişmelerdir. Yörede egemen olan şiddetli rüzgarlar 
plaj alanlarından deflasyonla taşıdıkları kumları art kıyı alanında biriktirerek güncel kumulları oluşturmaktadır. 
Ancak, plaj alanlarının yoğun kullanımı kumul tahriplerine yol açmış ve plajlara yakın konutlar ve tarım arazileri 
kum deflasyonu altında kalmışlardır. 

Yapısal ve Jeomorfolojik Özellikler 
Çeşme-Karaburun  yarımadasında yapılan jeolojik araştırmalara göre, en eski birimi Trias-Kretase 

yaşlı kireçtaşları oluşturmuştur (Kalafatçıoğlu, 1961, Gümüş, 1971, Koçman ve Gümüş, 1995). 
Yarımada, doğu-batı yönünde uzanmasına karşın, özellikle kuzey-güney doğrultusunda bir topografik 
uzanışa ve yapısal kuruluşa sahiptir. Bu kuruluşta temel oluşturan Trias-Kretase yaşlı birimin kuzey-
güney yönlü dislokasyonlarla şekillenmesi etkili olmuştur (Şekil 1). Yörede gözlemlenebilen bu eski 
temel birimi andezit, aglomera ve tüflerden oluşmuş Neojen volkanik yapı ile marn, kumtaşı, kumlu 
kireçtaşı ve konglomera katmanlarından meydana gelmiş yine Neojen tortul birimler kaplamıştır (Şekil 
1). Söz konusu bütün bu litolojik birimler tektonik etkilerle kırılmış ve değişik yönlere doğru eğimlenmiş  
veya yükselip alçalmıştır. Dislokasyonların denetiminde şekillenen bu litolojik ve tektonik yapı üzerinde 
kurulan akarsuların aşındırması etkili olmuştur. Günümüzde yörede sürekli akarsular olmamakla birlikte, 
flüvyal aşındırma Kuaterner’in nemli dönemlerinde daha çok etkili olmuş ve rölyef aşınarak alçalmıştır. 
Halen mevsimlik akış gösteren derelerin jeomorfolojik şekillenmede etkileri vardır. Bu şekillenmede, 
özellikle Neojen volkanik ara katmanlı tortul yapının aşınması öne çıkmış, çevrede yüksek olmayan basık 
sırtlar ve tepelik alanlarla karakterize edilen bir jeomorfolojik görünüm hakim olmuştur. Dayanımsız 
litolojik yapının varlığına bağlı olarak çeşitli boyutlarda gelişen yatık yamaçlı ve çanak şekilli derin 
olmayan vadiler bu jeomorfolojinin unsurları arasındadır. Söz konusu bu vadilerin çanak şeklindeki 
tabanları aşağı kesimlerde alüvyal-koluvyal malzeme ile dolmuştur. Yörede bunlar başlıca tarım 
alanlarıdır. Kuzeyde Ilıca alüvyal ovası, Pırlanta plajı gerisindeki düzlük ve Altınkum plajı doğusundaki 
Azmak Dere vadisi bu gibi alüvyal-koluvyal dolgulu çanaklara örnek olarak verilebilir (Şekil 1). 

Topografyaya dalgalı bir görünüm kazandıran ve günümüzde mevsimlik akış gösteren derelerin 
geçtiği vadilerle, yamaçları hafif eğimli sırtlar ve tepeler daha geniş alanlı eski aşınım yüzeylerinin 
parçalarıdır.  

Öte yandan, dislokasyonlar ve aşındırma süreçleri yörenin kıyı şekilleri üzerinde etkili olmuş ve 
kıyı çizgisinin girintili-çıkıntılı olarak gelişmesinde rol oynamıştır. Kıyıda alçak düzlükler, plaj alanları 
ve yüksek falezler birbirini izlemektedir. Nitekim, kıyıların şekillenmesinde tektonik hareketler yanında 
ayrıca  dalga aşındırması ve biriktirme süreçleri de etkili olmuştur.  
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Şekil 1.  Çeşme yöresinin jeoloji haritası 

Kıyılarda Dalga Etkisi ve Plaj Oluşumu 
Çeşme yöresi, bir yarımada olarak, üç yanından denizle kuşatılmıştır. Burada rüzgarlar etkin bir 

iklim unsurudur ve rüzgarlar bütün yıl ortalama orta şiddette eser. Egemen rüzgarlara bağlı olarak açık 
denizde oluşan dalgalar ve bunların sığ kıyı açıklarında kırılmasından oluşan kıyı akıntısı kıyıların 
işlenmesinde etkilidir. Yörede daha önce morfoklimatik araştırmalar yapan Erinç’e göre, burada 
Postglasiyal’den günümüze değin iklim koşulları değişmemiş ve etkin rüzgarlar kuzeyde Ilıca kıyılarında 
üç jenerasyon halinde kıyı kumulları meydana gelmiştir (Erinç 1955). Ancak, yoğun yapılaşma nedeniyle 
bugün söz konusu kumulları açıkta saptamak olanaksızdır. Bununla birlikte, bugün de bu kıyılarda 
rüzgarlar yine etkindir ve plaj kumları deflasyonla kıyıda inşa edilmiş konutların avlu ve bahçelerine 
kadar taşınmaktadır. Bu soruna çözüm olarak konutların önünde rüzgara karşı yüksek duvarlar ve 
perdeler yapılmıştır. Aynı şekilde, yörenin diğer plajlı kıyılarında da kum hareketi ve kıyı kumulu 
oluşumu güncel olarak devam etmektedir.  

Çeşme yöresinin güney kıyısında, güney sektörlü etkin rüzgarlara bağlı olarak dalga hareketleri ve 
aşınma-çözülme süreçleri etkisinde güncel kumul oluşumu devam etmektedir. Burada Kırmızıtoprak 
burnu ile Demirhan burnu arasındaki plaj alanı gerisinde kumul rölyefi oluşmuş bulunmaktadır (Şekil 1). 
Yörenin her tarafında olduğu gibi, iklim rejimi bakımından yıl içinde yağışsız geçen uzun ve kurak bir 
dönem mevcuttur. Sıcaklık yüksek ve rüzgar şiddetli olduğu için buharlaşma hızlı ve yüksek orandadır. 
Bu nedenle, kuru bir örtü haline gelen plaj kumları deflasyonla art kıyı alanına doğru sürekli 
taşınmaktadır. Burada yüksekliği 1-2 metreyi bulan güncel kumul rölyefi oluşmuştur. İnce kumlu geniş 
plaj alanı, turizm aktiviteleri nedeniyle kullanılmakta ve art kıyıda bu maçla tesisler inşa edilmiş 
bulunmaktadır. Plaj ve çevresinin yoğun kullanımı güncel kumullara müdahaleyi gerektirmiş ve bu 
kumullar yer yer parçalanmış, düzleştirilmiş ve üzerinde baraka, otopark ve kafeterya gibi yapılar 
oluşturulmuştur.  

Kumul oluşumu ve güncel gelişimine geçmeden önce, yarımadanın güney kıyılarında dalga etkisi 
ve plaj oluşumu üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Çeşme yöresi ve kıyılarının genelde Neojen yaşlı 
kumtaşı, tüf, kumlu kireçtaşı ve marn ara katmanlı stratigrafik-litolojik bir yapıya sahip olduğu yukarıda 
belirtilmişti (Şekil 1). Kolayca ayrışıp aşınabilen bu yapı üzerinde çözülme-ufalanma ve kıyı aşınma 
süreçleri, iklim unsurlarının işleyişi ile dalga enerjisi arasındaki etkileşime bağlıdır. Nitekim, yörenin 
iklim rejimine göre, Ekim ayı sonundan  (ortalama 27 Ekim) başlayarak Mart ayı sonuna kadar (ortalama 
21 Mart ) süren dönemde yağışlı-nemli hava koşulları anakayanın ayrışmasında etkili olmaktadır 
(Koçman ve Gümüş, 1995).  Nemli koşullar Neojen kırıntılı kaya birimlerinin, özellikle bu kıyıdaki 
kalsiyum karbonat çimentolu kumtaşlarının ayrışmasına yol açmaktadır. Bu etki dolayısıyla dalga 
aşındırması kolaylaşmakta ve plaj için malzeme sağlanmaktadır.  
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Öte yandan, açık denizden kıyıya yaklaşan şiddetli dalgaların enerjisi en fazla Kızıltoprak burnu ile 
Demirhan burnu kıyıları üzerinde odaklanmakta ve kıyılar dalga aşındırmasının etkisi altında kalmaktadır 
(Şekil 1). Kıyıda kırılan dalgaların etkisi aşınmaya yol açtığı gibi, dalgalardan püskürtülen su damlaları 
da anakayayı ıslatmakta ve çözülmesini kolaylaştırmaktadır. Kıyıdan aşınan malzeme dalga ile işlenerek 
ufalanmakta, dalga ve kıyı akıntısı aracılığı ile iki burun arasındaki Altınkum plajına doğru taşınmaktadır. 
Dalga enerjisi iki burun arasındaki geniş koyda zayıfladığı için plaj önünde kum birikmesi meydana 
gelmektedir. Plaj önünde biriken kumlar, rüzgar şiddeti ve buharlaşmanın etkisiyle kısa sürede 
kurumaktadır. Bu kez kuru kumlar rüzgar deflasyonu ile plaja ve art kıyı alanına doğru taşınmaktadır. Plaj 
kumlarının yılın kurak döneminde (Nisan-Ekim arası) taşınma miktarı şüphesiz daha fazla olmaktadır. 
Ancak, kurak dönemde güney sektörlü rüzgarların frekansı azalmakta, buna bağlı olarak kum taşınması 
ve kumul oluşum süreci yavaş işlemektedir. Bununla birlikte, nemli dönemde yağışsız geçen günlerde 
deflasyonla kumların taşındığı da saptanmıştır. 

Kıyı Kumulları ve Güncel Kumul Gelişimi 
Bilindiği gibi, kıyı kumulları plaj alanının gerisindeki art kıyı alanında sırtlar şeklinde transgressif  

olarak gelişen kıyı jeomorfolojisinin özel şekleridir. Plaj kumları nemli de olsa deflasyon etkisi ile taşınır 
ve art kıyı alanında biriktirilir. Gözlemler göstermiştir ki, kıyıda kuvvetli rüzgarlar plaj yüzeyini 
kurutarak kumları daha uzaklara taşımaktadır. Ancak, kıyıda kum birikimini ve kumul oluşumunu bitki 
örtüsü çoğunlukla önleyebilmektedir. Kıyıda vejetasyonun çok etili olduğu şüphe götürmemekle birlikte, 
rüzgarlar plaj kumlarını art kıyı alanına kadar taşıyabilecek şiddette ise, bitki örtüsünün engelleyici etkisi 
azalır ve ön kumul (güncel kumul) oluşumu kalaylaşır. Plaj alanı gerisinde yerleşen güncel kumullar 
zamanla yükselir ve genişler. Bu kumullar art kıyı boyunca paralel sırtlar şeklinde yerleşir (Bird 1984). 

Bu görüşten hareketle, Altınkum plaj alanı gerisindeki art kıyı kesiminde güncel kumulların 
arkasında iki sıra halinde daha eski bir kumul sistemi gelişme göstermiştir. Yaklaşık 4-5 metre 
yüksekliğindeki bu kumul sistemi üzerinde genellikle “Deniz sazı-Juncus maritimus” ve Ardıç-“Juniperis 
sp.”  türlerinden oluşan bir vejetasyon yerleşmiştir. Yörenin bu kesiminde kıyı sistemi (Altınkum plajı, 
kumullar, bitki örtüsü) güzel bir ortam meydana getirmiştir. Ancak, günümüzde yaz aylarında plaj ve 
çevresinin yoğun kullanımı nedeniyle özellikle güncel kumullar tahrip edilmiş ve yapılaşma etkili 
olmuştur. Güncel kumulların tahripleri rüzgar deflasyonunu artırmıştır. Plaj alanından ve güncel 
kumullardan eski jenerasyon kumullar üzerine kum taşınması etkin şekilde sürmektedir. Buraya taşınan 
kumlar kumul dizileri üzerindeki ardıç ağaçlarının gövdelerini kısmen örterek yeni bir kum örtüsü 
oluşturmuştur. Bu örtü nedeniyle kumul sırtları arasındaki oluklar dolarak kapanmış ve böylece sırtlar 
bütünleşmiş şekilde art kıyı alanı dalgalı bir topografya yüzeyi şekline dönüşmüştür. Hatta deflasyonla 
taşınan kumlar, kumul alanını aşarak gerideki tarım topraklarına doğru yayılmaya başlamıştır. Ancak, çok 
güzel bir rastlantı olarak, yaklaşık 250-300 metre genişliğinde bir kuşak şeklinde uzanan eski kumullar 
üzerindeki ardıç ve deniz sazı bitkileri korunmuş ve bunlar çevrede kum yayılmasına nispeten engel 
olmuştur. Başka bir anlatımla, mevcut vejetasyon örtüsü plaj alanı dışında deflasyon gücünü azaltmış ve 
kum taşınma uzaklığını kısaltmıştır.  

Altınkum plaj alanında güncel kumullar, yukarıda değindiğimiz gibi, tahribe uğramış ve çok 
düzensiz bir durum almıştır. Sürekli aşınmakta olan bu kumulların rüzgar yönündeki yamaçları dik, 
rüzgar altı yamaçları ise hafif eğimli bir profil kazanmıştır. Böylece ön kumullar genellikle asmiterik bir 
profil göstermekte olup üst kısımları genellikle bitkisizdir.  

Altınkum plajı alanında, karaya doğru gelişmiş olan eski kumullar dizisi için yaş belirtmemiz, 
şimdilik, mümkün olmamaktadır. Güncel kumullardan iç tarafa doğru taşınan ince kumlarla, tarım 
alanlarından zaman zaman yüzeysel akış sularının taşıdığı toprak materyali karışmış ve bu kumullar 
üzerinde bitkisel örtünün tutunmasını sağlamıştır. Söz konusu örtünün altında kalan eski kumulların 
derinliğini ve yapısını belirlemek için burada sondaj çalışlarının yapılmasına gereksinim vardır. Bunanla 
birlikte, Çeşme yöresinin diğer kesimlerinde araştırmalar yapan Erinç (1955) ve Ardel (1961) kuzeydeki 
Ilıca Körfezi’nin gerisindeki alüvyal gelişmeye bağlı olarak körfez kıyısında kumulların geliştiğinden söz 
etmektedirler. Adı geçen araştırıcılar, bu lokalite üzerindeki çalışmalarında denizden içeriye doğru yaşları 
artmak suretiyle sıralanmış olan üç kıyı kumulu sırasının varlığını saptamışlardır. Erinç, yeni kumul 
jenerasyonunun bugünkü plaj kumlarının hemen gerisinde yer aldığını, bunların yaklaşık 1 metre 
yüksekliğinde ve henüz sabitleşmemiş olduklarını ifade etmiştir. Yine Erinç’e göre, “bu sıranın gerisinde 
ise, daha eski olan ve yüksekliği 2 metreye kadar çıkan ikinci jenerasyon kumullar yer almıştır. Bunlar 
vejetasyonla sabitlenmiş oldukları için hareketli değildir. Bu ikinci jenerasyonun arkasında çok daha eski 
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üçüncü kumul jenerasyonu 5-6 metre kadar yükseklik  göstermekte ve kısmen aşınmış olduğu için Neojen 
tepelerine benzemektedir. Bu üçüncü jenerasyon kumullar sertleşmiş oldukları için üzerlerinde konutlar 
kurulmuştur” Erinç’in görüşüne göre, bu kumullar kuvvetli bir kalsifikasyon süreci ile sertleşmiş ve 
fosilleşmiş kumul tepeleridir. Kumulların kalsifikasyona maruz kalarak sertleşmiş olması üzerinden uzun 
bir zamanın geçmiş olmasını gerektirir. Yine Erinç’in saptamalarına göre, bu alanda Postglasiyal’den beri 
iklim önemli ölçüde değişikliğe uğramamış ve etkin rüzgar yönleri sabit kalmıştır. Bu sonuçlar, bu 
yörenin güneydeki Altınkum lokalitesinde gözlemlediğimiz kumul alanı için de geçerli sayılabilir. Ancak, 
kesin bir yargıya varabilmek için, eski kumullar üzerinde yapılacak sondaj çalışmaları ile kalsifikasyon 
süreci olup olmadığının saptanmasına ve buna ilişkin laboratuar analizlerine gereksinim vardır.  

Sonuçlar 
Çeşme yöresi, bir yerleşim ve yaşama alanı olarak elverişli iklim koşulları, temiz denizleri ve ince 

kumlu plajlarıyla son yıllarda çok canlı bir turizm merkezi haline gelmiştir. Bununla birlikte, bu kıyı 
yöresinde yapılaşma ve çevrenin yoğun kullanımı çevre bileşenlerini etkiler duruma gelmiştir. İklim 
unsurlarının denetimi altındaki insan-çevre ilişkileri, etkileşim bağlamında yörede bazı çevre sorunlarına 
yol açmıştır. Nitekim, denizden yararlanma yoğun kıyı kullanımına neden olmuştur. Kıyı alanlarında 
yapılaşma ve plajların yoğun kullanımı kıyı süreçlerinin işleyişi üzerinde bir müdahale şeklini almıştır. 
Örneğin, plaj alanlarında doğal bir süreç olan kumul oluşumu etkilenmiş ve tahrip edilen güncel 
kumullardan kum taşınması başlamıştır. 

Öte yandan, Çeşme yöresi ile ilgili bugüne kadar yapılmış olan araştırmalarda, iki eski araştırma 
hariç, kumul oluşumlarına hiç yer verilmemiştir. Söz konusu iki eski çalışmada Ilıca ovası kıyısındaki 
güncel kumul oluşumu ile fosil kumulların oluşum süreçleri üzerinde durulmuştur. Daha yakın yıllarda 
gerçekleştirilen jeolojik, jeomorfolojik ve ekolojik araştırmalarda (Atalay 1995, İlhan 1996, 
Semenderoğlu 2002) hiç değinilmemiştir. Bu bildirimizde Çeşme yöresinde güncel kumul oluşumunun 
etken ve süreçleri ortaya konulmuş ve insan-çevre ilişkileri bağlamında kumul oluşum süreci üzerindeki 
etkiler vurgulanmıştır. Ancak, yörede yapılacak daha ayrıntılı araştırmalarda Postglasiyal dönemin iklim 
koşulları ve bu koşulların kumul oluşumu hakkındaki görüşlerimizi doğrulamak bakımından önem 
taşımaktadır. 
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Troia kültürü, Çanakkale Boğazının Ege Denizine açıldığı kesimin güneyinde, alçak plato sırtları 
ve bunlar arasındaki çukurluklarda uzanan alüvyal vadi tabanlarından oluşan bir alanda gelişmiştir (Şekil 
1). Geç Miosen’de bu alanı kaplayan sığ bir denizin tabanında biriken kumlu, killi, kireçli sediman 
tabakaları, Miosen sonundan itibaren bloklar halinde parçalanarak yükselmiş ve günümüzdeki plato 
sırtlarını oluşturmuştur. Bunlar arasında çöken yerlere yönelen akarsular ise buraları vadi tabanı olarak 
şekillendirmiştir. Buna göre, Troia çevresinde jeomorfolojinin ana birimleri faylarla sınırlanan üç büyük 
plato bloğundan oluşmaktadır. Bunlar Karamenderes vadi tabanının batısında, onu Ege Denizinden ayıran 
güney-kuzey doğrultulu Yeniköy sırtı ile doğuda doğu-batı doğrultulu Yenikumkale ve Troia sırtlarıdır. 
Doğudaki sırtlar arasında Dümrek vadisinin aşağı kesimi ve bunun tabanını kaplayan alüvyal düzlük 
uzanır. Troia, doğudaki sırtlardan güneyde bulunanın batı ucu üzerinde kurulmuş ve gelişmiştir. Bu sırt 
batıda 20-30 m yüksekliktedir ve doğuya doğru yavaş yavaş yükselerek 100-120 m lere kadar çıkar ve 
daha yüksek rölyefe bağlanır. Troia sırtının kuzey yamaçları faylı ve dik, güney yamaçları az eğimlidir. 

Bölgesel tektonik etkinliğin Troia çevresinde oluşturduğu bloklu yapı ve blokların yükselme, 
çarpılma, dönme, kayma gibi farklı yerel hareketlerine bağlı şekillenmeleri yanında, Kuaterner’deki 
östatik deniz seviyesi değişmeleri kuşkusuz kıyı zonunda etkili olmuş, özellikle Karamenderes ırmağının 
aşağı kesiminde önemli jeomorfolojik-çevresel değişmeler meydana getirmiştir. Son buzul çağının 
(Würm) son döneminde (Günümüzden 20-18 bin yıl önceki dönem) deniz seviyesinin bugünkünden 100 
m kadar alçakta olduğu bilinmektedir. Bu durumda Marmara ve Karadeniz birer göl, İstanbul ve 
Çanakkale boğazları akarsu vadileridir. Karamenderes ırmağı ise Çanakkale Boğazındaki ana akarsuya 
kavuşarak sularını Marmara denizine akıtan bir kol akarsudur. Troia çevresinde yapılan ilk 
sondajlarımızda bu dönemdeki vadi tabanı bugünkü yüzeyden 30-40 m kadar derinlerde çakıllı-kumlu 
alüvyon katmanlarıyla izlenebilmektedir (Kraft ve diğ. 1980).  

Post-glasyal dönemde (Holosen) hızla yükselen deniz önce Çanakkale Boğazına, yaklaşık 10.000 
yıl kadar önce de Karamenderes ırmağının ağız kesiminden güneye doğru sokulmuştur. Kuşkusuz, 
Karamenderes ırmağı deniz seviyesi yükselirken de alüvyon getirmiş ve bunları her dönemde denize 
ulaştığı kıyı kesiminde delta sedimanları olarak biriktirmiştir. Buna göre kıyı çizgisinin konumu, deniz 
seviyesi yükselmesi ve kıyının alüvyonlarla doldurulması arasındaki dengeye bağlı olarak yer 
değiştirmiştir. Deniz seviyesinin daha hızlı yükseldiği dönemde, yaklaşık 7000 yıl öncelere kadar kıyı 
çizgisi Karamenderes ağzında güneye doğru ilerlemeye devam etmiş, önceki delta alanlarını kaplayarak 
güneyde Pınarbaşı yakınlarına kadar sokulmuştur (Şekil 1).  

Denizin yükselme hızının giderek azaldığı ve 6000 yıl kadar önce bugünkü seviyesine ulaştığı 
bilinmektedir (Kayan, 1988). Bu dönemde Karamenderes’in Bayramiç-Ezine havzasından getirdiği bol 
alüvyon ile “körfez” dolmaya (deltaic progradation), kıyı çizgisi bu defa kuzeye doğru çekilmeye 
başlamıştır. Troia güneyinde, bugünkü ova ortalarındaki sondajlardan sağlanan bilgiler, bu dönemde kıyı 
bataklıklarının burada geniş alanlar kapladığını göstermektedir (Kayan, 1995). 

Ege kıyılarında yapılan araştırmalar son 6000 yılda da deniz seviyesinin sabit kalmadığını 
göstermektedir (Kayan, 1999). Bölgede Prof. Korfmann tarafından yönetilen arkeolojik araştırma ve kazı 
projelerinin Beşik Sivritepe ve Beşik Yassıtepe çalışmaları sırasında (1983-1988), Beşik (Beşige) kıyı 
düzlüğünde el burgusu ile 7-8 m ye kadar inilen 80 kadar sondaj yapılmıştır. Bunlardan sağlanan bilgilere 
göre deniz seviyesi günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesinden 3500 yıl öncesine kadar 2 m kadar bir 
alçalma göstermiş, sonra milat yıllarına kadar tekrar bugünkü seviyesine yükselmiştir (Kayan, 1991). 
Bunun nedeni tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. 
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Ancak, Bronz Çağına rastlayan böyle bir deniz seviyesi alçalmasının (Bronz Çağı Regresyonu. 

Kayan, 1997a), bölgesel tektonik hareketlerle ilgili (bağıl: relative) olabileceği üzerinde durulmaktadır. 
Bu küçük seviye değişmesinin özellikle Troia çevresindeki alüvyal düzlüklerin (Karamenderes ve 
Dümrek ovalarının) gelişmesi üzerinde önemli etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Kuşkusuz bu da 
Troialıların bölgedeki faaliyetleri ve arazi kullanımları bakımından önem taşımaktadır.  

1988 yılında çalışmalarını Beşige’den Troia’ya kaydıran Prof. Korfmann’ın sağladığı imkânlarla 
Troia çevresindeki alüvyal düzlüklerde yoğun bir sondaj programı gerçekleştirilmiştir. Kazı projesini 
destekleyen Daimler-Benz (Mercedes) tarafından verilen iş makinesine (Unimog) bağlı hidrolik sondaj 
takımı (rotary-coring) ile 1988-1995 yılları arasında Troia çevresindeki düzlüklerde ve batıdaki Yeniköy 
sırtının (Sigeion) ovaya bakan eteklerinde 100 den çok sondaj yapılmıştır. Bu sayede 1996 yılına  kadar 
bu bölgedeki Holosen stratigrafisi ve yüzey altına ait alüvyon birikme ortamlarının özellikleri ayrıntılı 
olarak öğrenilmiş, paleocoğrafya haritaları çizilmiştir (Kayan, 1995 ve 1996).  

Bu stratigrafi içinde en ilginç seviyenin denizel sediman birimlerinden karasal birimlere geçiş 
katmanı olduğu dikkati çekmiştir. Bölgede insan varlığının ve arazi kullanımının ilk izlerini taşıyan bu 
katman, ovanın Troia’yı çevreleyen kesimlerinde (Bugünkü yüzey yükseltisi kuzeyde 7 m, güneyde 10 m 
kadar) genel olarak bugünkü deniz seviyesinin birkaç metre (Genellikle 2 m, ovanın kuzey kesiminde 4 m 
ye kadar)  altında başlamakta, bugünkü deniz seviyesinin biraz üzerine (0,5-1 m) kadar devam 
edebilmektedir (Şekil 2). Bu katmanın daha ayrıntılı incelenebilmesi için 1996 yılında Troia Projesi bize 
kompresörle çakılan “gouge-coring” sondaj takımı sağlamış ve bundan sonra çalışmalara bu takımla 
devam edilmiştir. Gerektiğinde uygun ortamlarda 20 m den derinlere kadar inilebilen bu takımla 
genellikle 15 m kadar derinliklere inilmesi yeterli olmuş ve 1996 dan beri yapılan 103 sondajla ayrıntılı 
yeni bilgiler sağlanmıştır.  

Troia çevresinde yapılan ve toplam sayıları 300 ü geçen bu sondajlardan sağlanan sedimantolojik 
bilgiler ve bunların korelasyonu ile hazırlanan kesitlerle bugünkü Karamenderes-Dümrek alüvyal düzlüğü 
altındaki alüvyon (Holosen) stratigrafisi ayrıntılı olarak belirlenebilmiştir. Eski sediman birimlerinin 
yüzey altındaki yatay dağılışlarının değerlendirilmesiyle de belli dönemlerle (özellikle Troia VI gibi 
arkeolojik bakımdan önemi olan dönemler) ilgili paleocoğrafya haritaları çizilmiş, böylece eski çağlarda 
insan-doğal çevre ilişkileri, arazi kullanımı ve bunun kültür dönemleri ile ilişkileri üzerinde 
değerlendirmeler yapılabilmiştir. Aşağıda bu konuda sağlanan stratigrafik bilgilerin kısa bir özeti 
verilmiştir (Şekil 2):  
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Troia çevresindeki alüvyal düzlüklerin altında genç tektonik hareketlerle parçalanmış Neojen 
bloklarının arızalı yüzeyi bulunmaktadır. Bunun üzerinde bazı sondajlarda C14 yöntemiyle 20-30 bin 
yıldan eskiye tarihlendirilen Pleistosen denizel sedimanlarının kalıntılarına girilmiştir. Troia çevresinde 
jeoarkeolojik bakımdan önemli olan asıl sedimantasyon birimleri Holosen’e ait olanlardır. Bunlar 
sediman özellikleri, biriktikleri ortamların paleocoğrafya özellikleri ve krono-stratigrafik istif düzeni 
bakımından üç birimden oluşmaktadır:  

Erken Holosen (10.000-6.000 yıl önceki dönem) - Denizel sedimantasyon:  
Erken Holosen’de hızla yükselen deniz öncelikle Troia batısındaki Karamenderes vadisinde, 

bugünkü yüzeyin 30 m kadar altındaki vadi tabanı üzerinde, deniz seviyesinin alçakta bulunduğu 
zamanda kazıldığı anlaşılan akarsu yarıntısına sokulmuştur. Burada 50 m kadar derinlerdeki transgresif 
taban örtüsünden (lag deposit) alınan denizel kavkıların C14 tarihleri 10.000 yıl kadar önceye ait 
bulunmuştur. 7000 yıl kadar önce ise Troia batısında 30 m kadar derindeki geniş vadi tabanı bütünüyle 
deniz suları ile kaplanmış ve kıyı çizgisi güneyde Pınarbaşı-Mahmudiye yakınına kadar sokulmuştur. 
Kenarlarda Neojen anakayaya ulaşılabilen sondajlarda denizel sedimantasyon kaba elemanlı (çakıl ve 
kaba kum) taban örtüsü ile başlamaktadır. 

 
Bu örtüde genellikle kalın kavkılı Ostrea, Cardium ve Ceridium’lar bulunmaktadır. Bunun üzerine 

ince taneli ve genellikle çok homojen denizel çamurlar gelmektedir. Bunlar bol organik kolloid içeren, 
siyahımsı koyu gri renkli sığ deniz sedimanlarıdır. Yer yer çok iyi boylanmış çok ince kumlu, yer yer 
daha kolloidal çamur niteliğindedir. Denizel fosillere çok az yerde ve ince kırıntılar şeklinde 
rastlanabilmektedir. Bunu sedimantasyon ortamının asit özellikte ve anoksik olması ile açıklamak 
mümkündür. Ova güneyindeki sondajlarda metan gazı çıkışları da olmuştur. Bu birim içinde hiçbir yerde 
arkeolojik materyale (örneğin bu eski denize sürüklenmiş çanak-çömlek kırıntıları gibi) rastlanmamıştır. 
Holosen transgresyonuna bağlı deniz seviyesi yükselmesinin 6000 yıl öncelerde bugünkü deniz 
seviyesinde durduğu anlaşılmaktadır. Bunun kanıtı “körfez” kenarlarında, hemen her yerde bugünkü 
deniz seviyesinde girilen kıyı birikintilerinden alınan kavkı örneklerinin C14 tarihleridir.  

Orta Holosen Geçiş Zonu (6.000-3.500 yıl önceki dönem) - Deniz Tabanının Alüvyonlarla 
Dolması (Hızlı Delta Gelişimi): 

 Çoğu yerde denizel sedimanların üst yüzeyi bugünkü deniz seviyesinin birkeç metre kadar altında 
bulunmakta, oldukça düz bir uzanış göstermektedir. Bu yüzeyin üzerinde sedimanların fiziksel 
özelliklerinde bazı yerlerde pek belirgin olmayan, fakat genel olarak tanınabilen bir değişiklik olmaktadır. 
Birimin bütünü alttaki görünüşte koyu gri, siltli-ince kumludur. Bir şekilde denizle ilişkili, fakat çok 
çeşitlilik gösteren sediman birimlerinden oluşmaktadır. Yer yer laminalı, yer yer homojen, sert, blok 
çamur strüktüründedir. Bazı blok strüktürlü yerlerde karbonat konkresyonları bulunmaktadır. Denizel 
fosiller az ve tatlı-acı su ortamlarını temsil eden türlerle karışıktır. Bütün bunlar, bu ortamın çok sığ, yer 
yer kıyı bataklığı, yer yer yaz aylarında kuruyan kıyı düzlüğü (delta kıyısı) niteliğinde bulunduğunu 
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göstermektedir. Bu birimin üst yüzeyi genellikle hemen hemen bugünkü deniz seviyesinde 
bulunmaktadır. Denizel sediman biriminin bugünkü deniz seviyesinden 2 m kadar aşağıdaki yüzeyinde 
yer yer orta-kaba kumlu, genellikle çamurlu, bol organik katkılı sediman birimlerine de rastlanmaktadır. 
Bunlar eski azmak yatakları (distributary channel) olmalıdır. Kaba kumlar daha güçlü su akışını, bunların 
bitkili ve çamurlu olması zaman zaman akışsız su birikintisi niteliğinde bulunduğunu göstermektedir. 
Buna karşılık bu birimde plaj kumlarına ve tipik lagün sedimanlarına rastlanmamış olması da çok sığ bir 
kıyı zonunda dalga enerjisinin çok düşük olduğunu göstermektedir.  

Geç Tunç Çağında deniz seviyesinde meydana gelen küçük bir alçalma, Bu sığ su ortamında geniş 
alanların kuruyup kara durumuna dönüşmesine neden olmuştur. Sediman özellikleri bunu çok iyi 
yansıtmaktadır. C14 tarihleri ise bu karalaşmanın günümüzden 5000-3500 yıl önceki döneme rastladığını 
göstermektedir. Bu nedenle, bugün ovayı kaplayan alüvyonlar altında, bugünkü deniz seviyesi ile bunun 
birkaç metre altına kadar inen 2-3 m kadar kalınlıktaki bir katman, denizel sedimanlarla üstteki karasal 
(akarsu taşkın) sedimanlar arasında bir geçiş zonu olarak hemen her yerde tanınabilmektedir. Burada 
değişken ortama uygun olarak sedimanlar çok çeşitlilik göstermektedir.  

Bu geçiş zonu, ovanın karalaşması ve insan kullanımına uygun duruma gelmesinin başlangıcı 
olduğu için jeoarkeolojik bakımdan da önem taşımaktadır. Normal olarak bu birim içinde arkeolojik 
materyal (çanak-çömlek ve tuğla kırıntıları gibi) bulunmamaktadır. Ancak etek kesiminde yamaçtan 
deltaya sokulan kolüvyal sedimanlar içinde delta gelişimi ile çağdaş seramik kırıntılarına rastlanmaktadır. 
Bunlardan özellikle 129 nolu sondajda bugünkü yüzeyden 10 m kadar derinde bulunanlar çok ilgi 
çekicidir. Bulunan seramiklerin kesin tarihlendirmesi mümkün olmamakla birlikte, Troia arkeologları 
bunların eski, muhtemelen Bronz Çağına ait olduğu değerlendirmesini yapmışlardır. Bütün bu verilerden, 
Troia çevresinde, Bronz Çağında hızla gelişen delta kıyılarında doğal liman olma özelliği taşıyan koyların 
bulunmadığı gibi bir sonuç çıkmaktadır. Bu, jeoarkeolojik bakımdan çok önemli bir sonuçtur. 

Geç Holosen (Son 3.500 yıl) - Fluvial (akarsu-taşkın) Sedimantasyon:  
Troia çevresindeki alüvyal düzlüklerde,  bugünkü deniz seviyesi üzerindeki sediman katmanı 

genellikle ince kumlu-siltli akarsu taşkın birikintilerinden oluşmaktadır. Bunun renk özelliği taban suyuna 
bağlı olarak değişmektedir. Taban suyu altında kalan seviyelerde gri-koyu gri renklerdeki sedimanlar 
daha alttaki birimlere benzemekte, bazen onlardan ayırt edilmesi zor olmaktadır. Ancak sert çamur 
niteliği ve karbonat içeriği ile farklılık göstermektedir. Taban suyu üzerinde kalan katmanlar ise yerel 
farklılıklarla kahverengi tonlarında, yer yer zeytuni renktedir. Yüzeye yakın birimlerde tane boyu 
homojenliği biraz bozulmakta, yüzeysel akış izleri, taşkın katmanları ve topraklaşma horizonları 
izlenebilmektedir. Ancak yine de kaba elemanlarla belli olan büyük akarsu yataklarına çok az 
rastlanabilmektedir. Bunun nedeni çevredeki anakayanın hep ince taneli sediman üretmesidir.  

Alüvyal düzlüğü çevreleyen eteklere doğru tabandaki taşkın sedimanlarına kolüvyal unsurlar 
karışmaktadır. Bunlar Troia çevresinde, Neojen yapılı alçak sırt yamaçlarından yağmur suları ile yıkanıp 
eteklerde biriken, yine genellikle ince kumlu sedimanlardır. Ancak, bunların kökeni tabandan yüksek 
alanlarda oluşan killi toprak materyali olduğu için taşkın sedimanlarından ayrılabilmektedir. Ayrıca, Troia 
yakın çevresinde bunlar içinde bulunan arkeolojik unsurlardan (örneğin kap veya tuğla, kiremit kırıkları, 
ateş artıkları) arkeolojik bakımdan yararlı bilgiler sağlanabilmektedir. Örneğin az da olsa, bunlardan 
bazılarının ait olduğu dönemler arkeologlar tarafından tarihlendirilebilmektedir. Çoklukları, köşeli 
(taşınmamış) veya aşınıp yuvarlaklaşmış (taşınmış) olmaları, ait oldukları arkeolojik katmanlarla 
(Örneğin yangın tabakaları) ilişkilendirilmeleri bakımından anlamlı olabilmektedir. Troia sırtının kuzey 
ve güney eteklerinde böyle bir yaklaşımla yapılan değerlendirmelerde bazı ilginç sonuçlar sağlanmıştır 
(Kayan 1996 ve 1997b). 

Sonuçlar 
Sonuç olarak Troia çevresindeki alüvyal düzlüklerde ve Troia sırtını çevreleyen eteklerde yapılan 

delgi sondajlardan sağlanan sedimantolojik ve stratigrafik bilgiler, Holosen boyunca burada meydana 
gelen coğrafi çevre değişmelerinin aydınlatılmasında önemli bir kaynak oluşturmuştur. Bu bilgilerin daha 
ayrıntılı sedimantolojik ve paleontolojik analizlerle geliştirilmesi mümkündür. Ancak sayıları 300 ü geçen 
delgi sondajların değerlendirilmesinde görülen uyumlu ilişkiler, genel stratigrafinin ve bununla ilişkili 
jeoarkeolojik sonuçların tutarlı olduğu ve ana çizgilerinin değişmeyeceği izlenimini vermektedir.  
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Tarsus Ovasının Jeomorfolojik Gelişimi ve Gözlükule Höyüğü 

Ertuğ Öner, Beycan Hocaoğlu, Levent Uncu 

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü 

ÖZ 
Tarsus ovası Bolkar dağlarından gelen akarsuların dağ eteğinde oluşturduğu alüvyon konileri ile 

şekillenmeye başlamıştır. Son olarak Holosen’de bu koniler kuşağının önünde yükselen deniz, koni eteklerinde 
girintili çıkıntılı bir kıyı uzanışı oluşturmuştur. Tarsus çayı önündeki çıkıntı doğudaki Seyhan deltasına 
bağlanmaktadır. Batıda ise Tarsus ve Huzurkent konilerinin arasında, nispeten çukur bir alan bulunmuştur. Bugünkü 
Tarsus kenti Tarsus çayının Holosen’den önce oluşturduğu eski büyük alüvyon konisinin yüksek geri kesiminde 
kurulmuş ve gelişmiştir. Erken Holosen’de yükselen deniz, Orta Holosen’de en yüksek düzeyine, bugünkü 
seviyesine ulaşmıştır. Tarsus kent alanı içindeki Gözlükule höyüğünde yerleşmenin başlangıcı da bu döneme 
rastlamaktadır. Ancak yükselen deniz Tarsus’a ve buradaki Gözlükule höyüğüne hiçbir zaman ulaşmamış, hatta 
fazla yaklaşmamıştır. Orta Holosen’den itibaren (Günümüzden yaklaşık 6000 yıl öncesinden bugüne) Tarsus çayının 
delta ovası hızla ilerlemiş, kıyı çizgisi denize doğru çekilmiştir. Bu sırada eski Tarsus ve Huzurkent alüvyon konileri 
arasındaki çukur alana fazla alüvyon ulaşmadığı için burası hep çukurda kalmıştır. Tarihi kaynaklarda, önceleri 
Karabucak ve Rhegma (Aynaz) bataklığı alanlarına kadar sokulan sulak alanların bir dönem (Roma çağı) Tarsus için 
liman olanağı sağladığı belirtilmektedir. Ancak bu sığ su ortamları, özellikle güneyde gelişen kıyı kumsal 
sırtlarından rüzgarlarla savrulan kumlarla hızla dolduğu için, kısa sürede liman olarak kullanılma özelliğini 
kaybetmiştir.  

Giriş 
Gözlükule höyüğü Çukurova’nın batı kesiminde, İçel ilinin Tarsus ilçe merkezinde, kent alanı 

içinde bulunur (Şekil 1). Doğu Akdeniz’in Nil’den sonra ikinci büyük delta ovası olan Çukurova, 
Anadolu’nun güneyinde yükselen Toros dağlarının en yüksek bölümlerinden Bolkar-Aladağ sırası 
eteklerinde, Akdeniz’den kuzeydoğuya uzanan büyük bir jeolojik depresyon içinde oluşmuştur. Çukurova 
gerçekte üç büyük akarsuyun birlikte oluşturduğu karmaşık yapılı bir delta ovasıdır. Doğusu Ceyhan ve 
Seyhan ırmaklarının getirdiği alüvyonlarla şekillenen ovanın batı kesimi, 3000 metreyi aşan yükseklikteki 
Bolkar dağlarının sularıyla beslenen Tarsus çayının eseridir ve Tarsus ovası olarak adlandırılır.  

Tarsus ovası, verimli toprakları ve elverişli iklim koşulları nedeniyle, çok eski çağlardan beri insan 
yerleşmeleri için tercih edilen, önemli bir alan olmuştur. Hiç kuşkusuz, buradaki erken yerleşmelerin 
kurulmasında bölgenin stratejik konumu da önemli rol oynamıştır. Bu yerleşmeler, Çukurova’yı oluşturan 
akarsuların açmış oldukları ve Anadolu ile Mezopotamya ve Mısır kültürleri arasındaki bağlantıyı 
sağlayan derin vadileri izleyen doğal yolların yakınında bulunmaktadır.  

Mersin’deki Yumuktepe ve Tarsus’taki Gözlükule höyüklerinde yapılan arkeolojik araştırma ve 
kazılardan sağlanan bilgiler Tarsus ovasında yerleşme tarihinin Neolitik çağlara kadar indiğini 
göstermiştir. Bunlardan Tarsus kentinin ilk kuruluş yeri olarak kabul edilebilecek Gözlükule höyüğünde 
ilk arkeolojik kazı çalışmaları Hetty Goldman başkanlığında bir ekip tarafından 1934-1939 ve 1947-1949 
yılları arasında yapılmıştır. Uzun bir aradan sonra 2000 yılında, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Aslı Özyar Gözlükule höyüğünde çağdaş yaklaşımlarla, çok yönlü yeni bir arkeolojik araştırma 
projesi başlatmıştır. Höyükte yapılması planlanan kazılardan önce, buradaki coğrafi çevre özelliklerinin, 
bu özelliklerin tarih öncesi çağlardan beri gelişim ve değişmelerinin, bunun buradaki yerleşme ve kültür 
gelişimi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi gerekli görülmüştür. Böyle bir yaklaşımla Gözlükule höyüğü 
çevresinde ekibimizce 2001 ve 2002 yıllarında Tarsus ovasında ve Gözlükule höyüğü çevresinde 
jeoarkeolojik araştırmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmalar üç aşamada sürdürülmüştür. Önce geniş bir çerçevede Tarsus ovası ve çevresinin 
genel jeomorfolojisi üzerinde durulmuş, mevcut bilgiler arazi gözlemleri ile değerlendirilerek konunun 
gerektirdiği ölçüde jeolojik yapı ve jeomorfolojik gelişim incelenmiştir. İkinci aşamada Tarsus ovasının 
alüvyal jeomorfolojisi incelenmiştir. Alüvyonlar yeryüzünün çukur alanlarını dolduran son jeolojik örtü 
formasyonu oldukları ve bunların en üst katmanları insanlık tarihi ile paralel geliştiği için birçok doğal 
çevre özelliğinin, alüvyonların sedimantolojik özellikleri incelenerek ortaya çıkarılması mümkün 
olabilmektedir. Bu amaçla Tarsus ovasında ilk aşamada toplam 19 noktada delgi sondajlar yapılmıştır. 



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                               TURQUA-V  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü     2-5 Haziran 2005 83

Kompresör kullanılarak ortalama 15 m (en derini 21 m) derinlere kadar çakılan 6 cm çaplı oluk şeklindeki 
borularla çıkarılan sediman örnekleri arazide ve alınan örneklerin laboratuvarımızda incelenmesiyle 
değerlendirilmiş ve birikme ortamları ile ilgili bilgiler sağlanmıştır. Böylece belirlenen birikme 
ortamlarının üç boyutlu korelasyonu ile bugünkü yüzey altındaki farklı birikme ortamlarının dağılışı ve 
ovanın özellikle insanlık tarihi boyunca gelişimi aydınlatılmaya çalışılmıştır. Jeoarkeolojik 
araştırmalarımızın üçüncü aşaması doğrudan Gözlükule höyüğü ile ilgili olan delgi sondajlardır. Yapılan 
19 sondajdan beşi höyüğün yakın çevresinde gerçekleştirilmiştir. Bunlarda amaç genel alüvyon 
stratigrafisi ile ilgili bilgiler sağlamak yanında, höyüğün oturduğu temeli, yani burada ilk yerleşme 
yüzeyini belirlemek, bunun özelliklerine bakarak ilk yerleşme zamanının paleocoğrafyasını tanımlamak 
olmuştur. Bu konudaki bilgilerimiz şimdilik höyük güneyi ile sınırlı kalmıştır. Ancak buna rağmen höyük 
tabanının bugünkü höyük çevresi yüzeyden 8-10 m aşağıda olduğu, bunun eski alüvyon konisi üzerinde 
bulunduğu ve daha sonra çevrenin ince taneli taşkın sedimanları ile dolduğu belirlenebilmiştir.   

Tarsus ovasının jeolojik yapısı ve jeomorfolojik oluşumu 
Çukurova, Toros kıvrım dağları kuşağı üzerinde, Anadolu ile Kıbrıs arasından kuzeydoğuya 

uzanan büyük bir yapısal çukurluğun Anadolu’ya sokulan kesiminde gelişmiş karmaşık yapılı bir delta 
ovasıdır Tarsus ovası bunun batı kesiminde, Bolkar dağlarından beslenen Tarsus çayının alüvyonları ile 
oluşmuştur (Şekil 1). Bolkar dağları, bölgesel jeolojik yapının ana doğrultusuna uygun olarak Tarsus 
ovasının kuzeybatısında GB-KD doğrultusunda yükselir ve dorukları 3000 m yi aşar (Medetsiz tepesi 
3529 m). Toros dağ sisteminin bir parçası olan Bolkar dağlarının yapısı Paleozoik ve Mesozoik’e ait 
çeşitli litolojik birimlerden oluşmaktadır. Yüksek kesimlerde genellikle ofiolitik birimler, bunların içinde 
de kalkerler geniş alanlar kaplar. Tarsus ovasına inişte, eteklere doğru daha genç birimler daha az yüksek, 
fakat arızalı bir morfoloji meydana getirir. Burada Neojen’e ait kırıntılı  birimler (konglomera, kumtaşı)  
ve karbonatlı  birimler (marn, kireçtaşı) geniş alanlar kaplar. Tarsus kuzeyindeki eteklerden bugünkü 
kıyıya doğru uzanan ova yüzeyi ise Tarsus çayının alüvyonları ile kaplanmıştır. Tarsus ovası, Tarsus çayı 
yatağı boyunca yaklaşık 30 km kadar uzunluktadır. Batıya doğru daralan ova, Mersin yakınlarında dağ 
eteği düzlüklerine bağlanarak son bulur. Tarsus çayının doğusunda ise Tarsus ovasına paralel gelişim 
gösteren Seyhan ırmağının delta-taşkın ovası uzanır.  

 
Şekil 2. Tarsus çayı havzasının topoğrafik ve oro-hidroğrafik haritası ve Tarsus ovasının lokasyonu. 

Bölgede yapılan jeolojik araştırmaların genel sonucuna göre Torosların ve bu sistemin bir parçası 
olarak Bolkar dağlarının Neotektonik dönemdeki hızlı yükselimi sırasında, Toros dağları ile Kıbrıs adası 
arasından Çukurova’ya sokulan geniş yapısal çukurluk daha da çökmüş, bunun büyük bölümü Akdeniz’in 
suları altında derinleşirken, KD kesimi alüvyonlarla dolarak Çukurova şekillenmiştir (Erol, 1997). Ancak 
bu oluşum, uzun jeolojik çağlar boyunca zaman zaman hızlanan, zaman zaman duraklayan bir gelişme ile 
sürmüştür. Hızlı yükselme dönemlerinde Bolkar dağlarından aşınan materyal, dağ eteğinde derinleşen 
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havzada birikmiş, bir sonraki hızlı yükselme döneminde havza kenarı da yükseldiği için önceki genç 
birimler yeni aşınma alanlarına katılmıştır (Erol, 2003). Böylece Bolkar dağlarından Tarsus ovasına doğru 
gittikçe gençleşen sediman birimleri kuşaklar halinde uzanmakta, bunlar üzerinde faylarla parçalanarak 
Akdeniz’e doğru eğimlenmiş monoklinal bloklar arızalı jeomorfolojinin ana unsurlarını oluşturmaktadır 
(Şekil 1) .  

Ovaya doğru gençleşen birimlerin sediman özellikleri, oluştukları zamanların paleocoğrafyasına da 
ışık tutmaktadır. Örneğin dağ eteğindeki Neojen birimlerinin genellikle iri çakıllı olması bunların 
birikiminde hızlı tektonik yükselme olayları kadar, bu çakılları taşıyacak sel tipi yağışların etkisini de 
göstermektedir. Bu kırıntılı birimler daha sonra yükselince aşınma alanlarına dönüşmüş, kolay 
dağılabilmeleri nedeniyle güneyde derinleşen havzaya daha bol sediman taşınmasına neden olmuştur. 
Özellikle Pliosen’e ait birikintilerin killi dolgusu (matriks) ve bol karbonat konkresyonları (kaliş) 
içermesi, bu dönemde bugünkünden daha belirgin yağışlı ve kurak mevsimleri olan, yarı kurak bir iklim 
tipini göstermektedir (Erol, 1988). 

Bu özellikler bugünkü coğrafi çevrenin şekillendiği, Çukurova ve onun batı kesimi olarak Tarsus 
ovasının oluştuğu Pleistosen boyunca da devam etmiştir. Tarsus ovasının, önceleri başta Tarsus çayı 
olmak üzere, dağlık alandan inen büyük akarsuların önünde büyük birikinti konileri şeklinde geliştiği 
anlaşılmaktadır. Tarsus gerisindeki eteklerde, kırmızımsı killi matriks içinde iri çakıllı bir dolgu 
niteliğinde olan ve yer yer bol karbonat birikimi (kaliş) içeren (Erol, 2003) bu eski konilerin (ya da Tarsus 
için Tarsus çayı birikinti konisinin) yüzeyi bugün ova tabanından yüksekte, seki şeklinde, az eğimli 
düzlükler oluşturmaktadır (Erinç, 1953). Bu eski birikinti konisi ovaya doğru daha yeni, ince taneli taşkın 
sedimanları ile örtülmüş olup, Tarsus’a yakın delgi sondajlarımızda yeni alüvyonların tabanı olarak 
izlenebilmiştir. Buna göre Tarsus ovasının Kuaterner’deki şekillenmesinde de önceleri olduğu gibi 
gerideki dağlık alanda yükselmelerin, Akdeniz tarafında çökmelerin devam ettiği anlaşılmaktadır.  

Tarsus delta ovasının alüvyal jeomorfolojisi 
Deltalar, oluşum alanındaki yerkabuğu hareketlerine bağlı yapısal özellikler yanında, alüvyonların 

birikmesi ve bunu etkileyen faktörlere bağlı olarak gelişir ve şekillenirler. Bunlar arasında iklim 
özellikleri önemli bir yer tutar. Akarsuların taşıdığı alüvyon miktarı bölgedeki kayaların özellikleri kadar, 
onları aşındıran su gücüne, yani yağışa da bağlıdır. Tarsus Meteoroloji İstasyonu verilerine göre burada 
yıllık ortalama yağış miktarı 575 mm dir. Ancak, bu değer yıldan yıla büyük değişiklikler göstermektedir. 
25 yıllık rasat süresi içinde yıllık yağış miktarı maksimum 1262 mm ile minimum 320 mm arasında 
ölçülmüştür. Günlük maksimum yağış miktarı ise 141 mm ye kadar olabilmektedir. Bunun yanında, 
Akdeniz ikliminde yağışlar kış yarıyılında  toplandığı için bu mevsimde yağış etkinliği artmaktadır. 
Ayrıca Tarsus kıyıda birden yükselen bir dağ eteğinde bulunmaktadır. Dağlık alanda meteoroloji 
istasyonu bulunmadığı için sularını Tarsus çayına gönderen yüksek alanda yağış miktarındaki farklılık 
bilinmemektedir. Bu alanda hem yükseklik nedeniyle hem de orografik etkilerle yağış miktarının 
Tarsus’tan daha fazla olması doğaldır.  

Deltaların gelişiminde diğer bir unsur da deniz seviyesinde uzun zamanlarda meydana gelen 
değişmelerdir. Bunun iki temel nedeni vardır. Bunlardan biri bölgesel ya da yerel yerkabuğu hareketlerine 
bağlı olan göreli değişmelerdir. Tarsus ovası gerisindeki yüksek alan yükselirken Akdeniz çukurluğunun 
derinleşmesi böyle bölgesel bir etki yapmıştır. Ancak bu etki, örneğin Holosen (son 15.000 yıl) gibi yakın 
jeolojik geçmişte çok büyük ölçülerde olmamıştır. Buna karşılık bu süre içinde dünya ölçüsünde iklim 
değişmesine bağlı olarak meydana gelen deniz seviyesi değişmesi (östatik deniz seviyesi değişmesi) daha 
büyük ölçülerdedir. Son buzul çağının sona ermesinden günümüze kadar geçen yaklaşık 15.000 yılda 
(Holosen) deniz seviyesi 100 m den fazla yükselmiştir. Buna göre Tarsus ovası kıyılarının son buzul 
çağında deniz seviyesi alçakta iken bugünkünden daha açıkta olması doğaldır. Ancak bu kıyılar bugün 
deniz altında kalmıştır ve üstleri delta birikintileri ile örtülmüş olduğu için doğrudan gözlenmeleri 
mümkün değildir.  

Holosen’de bir yandan deniz seviyesi yükselirken, bir yandan da Tarsus çayının getirdiği 
alüvyonların kıyı zonunda dalgalarla işlenerek birikmesiyle çeşitli kıyı şekilleri meydana gelmiştir. 
Başlangıçta çok hızlı yükselen deniz devamlı olarak yenilenen kıyı şekillerini örtmüştür. Bu yükselmenin 
yaklaşık 6000 yıl kadar önce sona erdiği bilinmektedir (Kayan, 1988). Bundan sonra deniz seviyesinde 
birkaç metrelik küçük değişmeler olmakla birlikte, bunların delta kıyılarında doğrudan izlenmesi ya da 
belirlenmesi zordur. Genel olarak son 6000 yıldır deniz seviyesi bugünküne yakın bulunmuştur. 
Deltaların, bu arada Tarsus deltasının bugünkü şeklini alması bu son dönemde (Orta-Geç Holosen) 
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olmuştur. Bu dönem, çevredeki yerleşme tarihini de kapsamaktadır. Deniz seviyesindeki yükselme 
durduğu için hızla ilerleyen delta gelişimi ile kıyı çizgisi denize doğru çekilmiş, insanların kullanabileceği 
alüvyal ova yüzeyi genişlemiştir. Alüvyal alanlarda delgi sondajlarla yüzey altına inilmesinin amacı, 
buradaki farklı ortamlarda birikmiş sediman örnekleri incelenerek bu gelişmenin belirlenebilmesidir.  

Bu gelişimin sonucunda, Erken Holosen olarak nitelenen, günümüzden 6000 yıldan önceki, deniz 
seviyesinin hızla yükseldiği dönemde kıyı bugünkü kıyıdan içerilere doğru sokulmuş, Tarsus-Mersin 
zonunda eski birikinti konilerinin eteklerine kadar ulaşmıştır. Bunu izleyen dönemde, bu defa akarsuların, 
bu arada Tarsus çayının, getirdiği alüvyonlar sığ kıyı zonunu doldurmuş, hızla ilerleyen delta kıyıları 
çeşitli jeomorfolojik izler bırakarak bugünkü konumuna gelmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan 19 
delgi sondaj, ilk aşamada kuzey-güney doğrultusunda üç kesit çizilecek şekilde planlanmıştır. Bunlar 
doğuda Tarsus çayı doğusu boyunca, ortada Tarsus güneyinden, batıda Huzurkent güneyinden kıyıya 
doğru çizilmiştir (Şekil 2). Genellikle 10-15 m derine inilen (en derini 21 m) bu delgi sondajlardan 
Tarsus’a yakın olanlarda ince taneli yeni taşkın alüvyonlarının altında çakıllı eski birikinti konisine, 
kıyıya doğru olanlarda ise bugünkü yüzeyi kaplayan taşkın alüvyonlarının altında denizel çamur birimine 
girilmiştir.  

 
Şekil 2: Holosen öncesi birikinti konileri üzerinde Tarsus ovasının alüvyal stratigrafisini gösteren kuzey-güney 

doğrultulu kesitler. Dikey çizgi ve numaralar sondajları göstermektedir. Kesitlerin yer ve doğrultuları 
küçük haritada gösterilmiştir. 

Yüzey morfolojisi ve sondaj verilerine dayanılarak çizilen kesitler ve bunlardan yararlanılarak 
çizilen paleocoğrafya haritası üzerinden deltanın bu kesimdeki gelişimi şöyle özetlenebilir: 

Erken Holosen’de hızla yükselen deniz, bugünkü kıyıdan kuzeye, Tarsus güneyine doğru 
sokulmuştur (Şekil 2 ve 3). Tarsus ve Huzurkent’in üzerinde bulunduğu eski birikinti konileri arasındaki 
çukur alan, denizin içeriye en çok sokulduğu yerdir. Burası daha sonraki zamanlarda da az sediman 
ulaşan bir yer olduğu için bataklık özelliğini yakın zamanlara kadar korumuştur. “Karabucak bataklığı” 
olarak tanınan bu alan son yarım yüzyıldır yapılan çalışmalarla bataklık kurutularak ağaçlandırılmıştır. 
Her dönemde çevresine göre çukurda bulunmasına rağmen Karabucak bataklığının kuzey kesiminin, 
yükselen deniz sularıyla kaplanmadığı anlaşılmaktadır. Burada yapılan 05 numaralı sondajda denizel 
birime girilmemiştir. Yaklaşık 7 m kadar yükseklikteki yüzeyde yapılan 15 m lik sondajda zaman zaman 
bataklık, zaman zaman akarsu taşkın birikintileriyle oluşan bir dolgu yaklaşık 13 m derine kadar devam 
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etmiş, bu derinlikte, gerideki eski Tarsus birikinti konisinin sertleşmiş dolgularına girilmiştir. Bu aşamada 
Karabucak bataklığı güneyinde sondaj yapılamadığı için kıyı çizgisinin  en çok sokulduğu kıyının  yeri 
tam olarak belirlenememiştir. Ancak, Tarsus ve Huzurkent birikinti konileri arasında yayvan bir 
çukurluğun bulunduğu ve denizin bu çukurluğa doğru sokulduğu daha güneydeki 19 ve 06 numaralı 
sondajlardan sağlanan bilgilere dayanılarak söylenebilir (Şekil 3). 

Kıyı çizgisinin içeriye en çok sokulduğu zamanlarda, özellikle Tarsus birikinti konisinin belirgin 
olarak denize doğru bir çıkıntı yaptığı anlaşılmaktadır. Yükselen deniz bu eski koninin eteklerini 
kaplayarak ilerlemiştir. 06, 11 ve 15 numaralı sondajlarda denizel birime girilmesine karşılık 10, 07 ve 04 
numaralı sondajlarda tabanda doğrudan eski koninin pekişmiş dolgularına girilmesi bunu göstermektedir 
(Şekil 2 ve 3). 

Tarsus delta ovasının gelişimi ile ilgili olarak yapılan delgi sondajlarda C14 yöntemi ile 
tarihlendirilmeye uygun organik materyal bulunmakla birlikte, bu aşamada böyle bir tarihlendirme 
yaptırılamamıştır. Bu nedenle jeomorfolojik gelişimi mutlak kronolojiye bağlamak şimdilik mümkün 
değildir. Ancak, genel olarak Holosen boyunca meydana gelen deniz seviyesi değişmeleri ve Anadolu 
kıyılarının Holosen delta stratigrafisi bilinmektedir (Kayan, 1999). Bu genel bilgilerin ve Tarsus delta 
ovasında yapılan sondajlardan sağlanan sedimantolojik verilerin ışığında şimdilik bir genel 
değerlendirmenin yapılması mümkündür. Bugünkü yüzey altında farklı ortamlarda biriken sediman 
birimleri stratigrafik bir düzen içinde, alttan üste doğru değerlendirildiğinde, jeomorfolojik gelişme ile 
ilgili olarak başlıca şu birimler ayrılabilir (Şekil 2 ve 3):   

Holosen öncesi eski birikinti konileri 
Tarsus ovasında bugünkü yüzeyin derinliklerinde, Holosen sedimanlarının altında, geride dağ 

eteklerine doğru yüzeyde görülen ve Holosen öncesinde şekillenmiş birikinti konilerinin uzantıları 
bulunur. Bunlar dağlardan gelen yüksek enerjili sel tipi akarsuların getirdiği birikintiler olup, kırmızımsı 
kahverengi, killi bir matriks içinde iri çakıl ve kumlardan oluşmaktadır (Erol, 2003). Dolgu içinde çeşitli 
türde kireç birikimleri bulunmaktadır. Bunlar nemli mevsimleri izleyen, sıcak ve kurak, şiddetli 
buharlaşma mevsimlerini yansıtmaktadır. Dağ eteği boyunca uzanan birikinti konilerinin Tarsus çayı gibi 
büyük akarsuların önünde daha büyük olduğu anlaşılmaktadır. Böylece Holosen öncesinin dağ eteği, 
bugünkünden 100 m kadar alçakta bulunan denize doğru, büyüklüğüne göre girinti çıkıntılar oluşturan, 
yüzeyi hafif dalgalı bir birikinti konileri kuşağı olarak tanımlanabilir.  

Erken Holosen transgresyonu ve denizel sedimanlar 
Erken Holosen’de yükselen deniz, birikinti konilerinin eteklerini kaplayarak bugünkü kıyıdan 

içerilere sokulmuştur. Konilerin yüzeyi denize doğru eğimli olduğu için hızla derinleşen bu yüzeye birçok 
sondajda erişilememiştir (Şekil 2). Bununla birlikte, deniz bu yüzey üzerinde yükselerek ilerlerken, kıyı 
gerisinde dar bir kıyı birikinti düzlüğünün geliştiği, bunun genellikle bataklıklarla kaplı olduğu 
anlaşılmaktadır. Denizel çamurlar ise genellikle gri-koyu gri renkli, siltli-ince kumludur. Yer yer kumlu 
katmanlar, bol denizel kavkılı katmanlar delta önünde çeşitli ortamları temsil etmektedir. Deniz 
seviyesindeki yükselme hızı giderek azalmaya başladığında kıyı gerisindeki birikinti düzlüklerinin 
genişlediği anlaşılmaktadır. Bu, zamanla transgresyona karşı delta ilerlemesinin baskın duruma geçtiğinin 
göstergesidir.  

Orta Holosen delta ovası gelişimi 
Deniz seviyesindeki yükselmenin durmasını (Günümüzden 6000 yıl kadar önce) izleyen dönemde, 

kıyıdaki akarsu biriktirmesi daha da baskın  duruma geçmiş, Tarsus çayının delta düzlüğü denize doğru 
hızla ilerlemiştir. Bu gelişmede kıyı zonunda biriken kumların oluşturduğu kumsal setlerinin önemli 
etkisi bulunduğu anlaşılmaktadır (Şekil 2 ve 3). Günümüze daha yakın zamanlarda oluşan bu şekillerin 
izleri henüz silinmediği için yüzeyde görülebilmekte ve bunların değerlendirilmesinde hava fotoğrafları 
çok yararlı olmaktadır. Bu fotoğraflardan, Tarsus çayı yanında, doğudaki Seyhan, hatta Ceyhan 
ırmaklarının getirdiği alüvyonlardan ayrılan kumların da kıyı boyunca işlenerek batıya doğru sürüklendiği 
anlaşılmaktadır. Bu kumlar, eski Tarsus ırmağı ağzında denize doğru ilerleyen delta lob’undan batıya, 
Rhegma (Aynaz) bataklığı alanındaki  çukurluğa doğru uzanan kıyı oklarını ve kıyı kordonlarını (coastal 
spits and barriers) şekillendirmiştir. Birkaç aşamada olan bu gelişme sırasında, kum setlerinin gerisinde 
çukurda kalan alanlar başlangıçta lagün gölleri durumunda bulunmuştur. Bu gelişme ile ilgili C14 gibi 
tarihlendirme bilgileri bulunmamakla birlikte, eski (M.Ö. 1. bin sonları) Tarsus’a denizden yaklaşmak 
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için bu lagünlerin uygun su yolları olduğu anlaşılmakta, bu konuda tarihi kaynaklarda bilgiler 
bulunmaktadır (Zoroğlu, 2000). Ancak bu lagünleri liman olarak değerlendirirken bunlarda su 
derinliğinin çok az olduğu unutulmamalı ve “liman” olarak kullanım abartılmamalıdır. 

 
Şekil 3 Tarsus ovasının paleocoğrafya haritası.1) Engebeli dağlık alan. 2 ve 3) Eski (Holosen öncesi) birikinti 

konileri. 4) Tarsus çayının Erken Holosen delta-taşkın ovası. 5) Orta Holosen kıyı çizgisi (Holosen 
transgresyonunun ulaştığı maksimum kıyı çizgisi). 5a) Orta Holosen  kıyı bataklığı ya da kısmen lagün 
ortamı. 5b) Orta Holosen kıyı girintileri önünde kıyı kordonu ve kıyı okları boyunca uzanan geçiş 
formasyonları. 6) Tarsus çayının Orta-Geç Holosen delta kıyısı ve;  6a) kıyı kordonu ve kıyı kumulları 
(kısmen güncel öncesi (subresent) kumullar). 6b) güncel öncesi (subresent) kıyı kordonu ve kıyı kumulları. 
7) Günümüz kıyı çizgisi. G: Gözlükule höyüğü. A: Aliefendioğlu höyüğü. Kırmızı noktalar sondaj yerlerini 
göstermektedir. İzohipsler 10 m aralıklarla (yalnızca ova alanında 5  ve 2,5 metre) çizilmiştir. 

Denizel ortamlardan bugünkü karalaşmış ova yüzeyine geçişi temsil eden bu Orta Holosen 
katmanı, farklı sediman birimlerinden oluşan zengin bir ortam çeşitliliği göstermektedir. Bunlardan lagün 
ortamında biriken sedimanlar yer yer bol organik katkılı, siltli-killi laminalı strüktürleri ile ayırt 
edilebilmektedir. Lagünlerin gerisindeki düzlüklerde ise düşük enerjili akarsu taşkınlarıyla ince kumlu-
siltli alüvyonlar yüzeyi kaplamıştır. Bunların ilerlemesi ile önce lagünler dolmuş, sonra bu dolgu üzerine 
daha da düşük enerjili taşkınlarla genellikle siltli alüvyonlar birikmiş ve delta düzlüğü denize doğru 
ilerlemeye devam etmiştir.  

Geç Holosen delta-taşkın düzlüğü gelişimi 
Tarsus deltasının son gelişim döneminde kıyı gerisindeki ova yüzeyi, özellikle Tarsus çayı yatağına 

yakın kesimlerde yeni taşkınlarla yayılan siltli-ince kumlu alüvyonlarla dolarak yükselmiştir. Buna 
karşılık, daha az sediman ulaşan batıdaki Karabucak ve güneyindeki geniş Rhegma (Aynaz) bataklığı, 
göreli olarak hep çukurda kalmış ve bataklık niteliğini korumuştur. Bu bölümün dolması kuzeyden gelen 
derelerin alüvyonlarından çok Tarsus çayı ağzından batıya doğru gelişen kum sırtlarından rüzgarlarla 
kuzeye savrulan kumlarla olmuştur. Bu tür gelişmelerin Akdeniz kıyıları boyunca başka örnekleri de 
bulunmaktadır (Öner, 1999). Burada kıyı boyunca batıya sürüklenen kumlar, önce dalgalarla kıyı zonuna 
yığılmakta, özellikle yaz aylarında hakim olan güney sektörlü rüzgarlarla içerilere doğru savrulmaktadır 
(Hocaoğlu, 2004). Bu kumlar kıyı gerisinde geniş kumul alanları oluşturmuştur. Kumulların daha 
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içerideki bataklıklar kurutularak kazanılan tarım alanlarına doğru genişlemesini önlemek için yakın 
geçmişte üzerleri ağaçlandırılarak kum hareketi önlenmeye çalışılmıştır.  

Delta gelişiminin son aşamasında kıyı çizgisi giderek denize doğru ilerlediği için deniz derinliği, 
dalgaların gücü gibi denizel etkiler artmakta, delta gelişimi giderek yavaşlamaktadır. Güncel delta 
çıkıntısının da kıyıdaki kum hareketi üzerinde eskiye göre farklı etkilerin doğmasına neden olduğu 
anlaşılmaktadır. Örneğin artık kıyıda yeni kum setleri, lagünler ve bataklıklar oluşmamaktadır. Bunun 
yanında, içerilerde akarsular üzerinde yapılan büyük barajlar (Tarsus çayı üzerindeki Berdan barajı gibi) 
akarsuların kıyıya ulaştırdığı su ve alüvyon miktarını azaltmakta ve düzenlemektedir. Böylece delta 
düzlüğünün gelişmesinde en önemli rolü oynayan taşkınların etkisi çok azalmış bulunmaktadır. Bu 
nedenlerle Tarsus ovası ve kıyı zonunda, jeomorfolojik gelişimin çok yavaşlayarak süreceği yeni bir 
döneme girildiği söylenebilir.  

Gözlükule höyüğü yakın çevresinde yapılan delgi sondajların jeoarkeolojik 
değerlendirmesi 

Bu araştırmanın asıl amacı bugün Tarsus kent alanı içinde bulunan Gözlükule höyüğü üzerinde 
yapılacak arkeolojik araştırmalara paleocoğrafya yaklaşımıyla katkıda bulunmak olduğu için delgi sondaj 
çalışmalarına höyük çevresinde ağırlık verilmiş ve öncelikle burada 6 sondaj yapılmıştır (Şekil 3 ve 4). 
Ancak, kent alanında çalışma zorlukları nedeniyle ilk aşamada sondaj çalışmaları höyüğün güney ve doğu 
çevresi ile sınırlı kalmıştır (Öner vd 2003a ve 2003b). Sondaj noktaları aynı doğrultuda bulunmamakla 
birlikte, genel bir değerlendirme yapılarak Şekil 4 deki kesit hazırlanmıştır. Höyük çevresi için mevcut 
bilgiler ışığında şimdilik şu değerlendirmelerin yapılması mümkündür: 

Gözlükule höyüğünün bugünkü üst yüzeyi deniz seviyesinden 40 m kadar yüksektedir. Tabanın 
eğimi nedeniyle höyüğün görünen yüksekliği kuzeyde 15 m, güneyde 20 m kadardır. Höyüğü oluşturan 
tabakalanmış kültür katmanlarında, Neolitik’ten günümüze kadar devam eden sürekli bir yerleşim 
saptanmıştır (Özyar vd., 2003). Ancak, arkeolojik buluntu içeren höyük dolgusunun oturduğu ana tabana 
kadar bir kazı henüz yapılmamıştır. Örneğin Hetty Goldman tarafından yapılan arkeolojik kazılarda 
Neolitik çağlara tarihlenen obsidyen aletlerin bulunduğu seviyelerde höyük tabanına ulaşılmış değildir 
(Goldman, 1956). Bu alanda yaptığımız jeoarkeolojik çalışmalar, öncelikle höyük tabanının oturduğu 
yüzeyin ve bunun özelliklerinin belirlenmesine yönelik olmuştur.  

Höyük güneyindeki delgi sondajlarda höyük tabanına bugünkü ova yüzeyinden 8 m kadar aşağıda 
girilmiştir. Bu taban Tarsus çayının oluşturduğu Holosen öncesine ait eski birikinti konisinin yüzeyidir 
(Şekil 4). 09 ve 01 numaralı sondajlarda arkeolojik materyal içeren dolgular belirgin olarak bu yüzey 
üzerinde başlamaktadır. Delgi sondajda rastlanan arkeolojik materyal çanak çömlek kırıkları, iri taşlar, 
özellikle ateşle ilgili kül, kömür gibi artıklar, yanık kemikler ve denizel kavkılardır. Ancak bunlar 6 cm 
çapındaki sondaj deliği ile orantılı olarak çok küçük buluntulardır ve arkeolojik tarihlendirme için uygun 
değillerdir. Höyüğün oturduğu yüzeye denizin hiç sokulmadığı kesinlikle söylenebilir. Burada bulunan 
denizel kavkılar kıyı yakını bütün arkeolojik alanlarda bulunan, genellikle yiyecek olarak tüketilmiş deniz 
canlılarına (özellikle Cerastoderma edule) ait artıklardır. Denizin bu alana fazla yaklaşmamış olması 
nedeniyle burada kıyı kesiminde olduğu gibi farklı ortamlara ait sedimantolojik çeşitlilik de 
görülmemektedir.  

Höyük tabanının altındaki dolgu birimi Tarsus çayının Holosen öncesinde çok eski zamanlardan 
beri biriktirdiği alüvyon konisine aittir. Yukarıda belirtildiği gibi, yarı kurak iklim özellikleriyle ilişkili 
olarak kırmızımsı kahverengi, killi-siltli bir matriks içinde çakıl ve kumlardan oluşmaktadır. Dolgu 
yüzeyi Holosen başlarında açıkta bulunduğu için düşük enerjili akış gösteren yüzey suları ile yıkanmış, 
ince unsurlar kolay taşındığı için iri çakıllar yüzeyde kalmıştır. Bunlar sondajda bu yüzeyi tanıtıcı bir 
unsur olmaktadır. Gözlükule höyüğünün ilk yerleşme yeri bu yüzeydir. Höyük dolgusu içindeki özellikle 
çanak çömlek kırıkları ve ateş artıkları ile ayırt edilebilmektedir. 

Höyükte yerleşme katmanları üst üste birikip yükselirken, bir yandan da güneyde, aşağılarda deniz 
seviyesi yükseldiği için Tarsus çayının yatak eğimi, dolayısıyla taşıma gücü azalmış ve Orta Holosen 
öncesinde aşınan eski koni yüzeyi, Orta Holosen’den itibaren Tarsus çayının düşük enerjili taşkınları ile 
ince kumlu-siltli alüvyon örtüleri ile kaplanmaya başlamıştır. Bu morfodinamik değişimin zamanı çok 
anlamlı olarak Neolitik çağlara kadar inen arkeolojik bulgularla uyumludur.  
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Bu değerlendirmeye göre, Gözlükule yerleşme alanı çevresi zaman zaman taşkınlara uğramış 

olmalıdır. Ancak bu taşkınların yerleşmeye engel olmadığı anlaşılmaktadır. İnce taşkın dolguları arasında 
sık sık höyüğün kültür tabakalarından çevreye yayılan arkeolojik materyale rastlanması zaman zaman 
höyüğün genişlediği, zaman zaman daha az yoğun kullanıldığı ve bu dönemlerde enkaz artıklarının yüzey 
suları ile yıkanarak çevreye yayıldığı şeklinde yorumlanabilir. Höyük güneyinde 300 m kadar uzakta 03 
numaralı sondajda 5-6 m de bulunan yoğun arkeolojik materyal bu bakımdan ilgi çekicidir. Kuşkusuz, 
höyük dolgularının yayılımı ve arkeolojik stratigrafisinin aydınlatılması ancak burada yapılacak 
arkeolojik kazılarla mümkün olabilecektir. 
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Salamis (Kıbrıs) Antik Kenti Yerleşim Alanı ve Çevresinin Jeolojisi 
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3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Müzeler Müdürlüğü 

ÖZ 
Salamis antik kenti Kıbrıs adasının doğu kıyısında yer alır. Kent Pleyistosen yaşlı denizel kalkarenitik 

kireçtaşı ve kumlu kireçtaşından oluşan bir jeolojik temel üzerine oturur. Güncel kıyıya yakın yer alan Gymnasium 
ve bununla ilgili alt yapıların bazı kısımları ise kentin kurulduğu zamanda daha düşük bir topografik kotta 
bulunması yüzünden doğrudan plaj kumu üzerinde yerleşirler. Pleyistosen yaşlı denizel kumtaşı ve kumlu 
kireçtaşları hem MÖ 1700 lerdeki Enkomi kentinin hem de MÖ 1050 yıllarında kurulan Salamis kentinin imarında 
kullanılmışlardır. O yıllarda kullanılan taş ocakları yüzeyde bulunan ve bir jeolojik erozyon koruyucusu olan üst 
seviyelerinin kaldırılmasıyla Pleyistosen istifinin dayanımsız alt seviyelerinin kolayca aşınmasına neden olmuş ve 
adanın bu kesiminde hafif dalgalı bir rölyef ortaya çıkmıştır. Kıbrıs adasının kentin bulunduğu doğu kıyısı olasılıkla 
yüzbinlerce yıl olarak ifade edilebilecek bir süreden beri yükselmektedir. Kentin MS 77 ve 332 ile 342 yıllarındaki 
depremlerle yıkılması ile meydana gelen molozların denize doğru kısmen doğal olarak akarsu ve sellenmelerle 
taşınması bu kesimin bu olaya izin verecek bir topografik kotta bulunmakta olduğunu gösterir. Kuzey-güney 
uzanımlı eğim atımlı normal faylanmalarla meydana gelen fay sarplıkları kentlerin imarında doğal taş ocağı aynaları 
olarak kullanılmışlardır. Pleyistosen stratigrafik istifi özelliği yüzünden kimi zaman mezar odalarının 
hazırlanmasında kimi zaman da başka kullanımlar için hacımların meydana getirilmesinde kolaylık sağlamıştır. 
Kentin imarında kullanılan kesme taş duvarların, iki metreden daha kısa bazı sütunları kimi sütün başlıklarının, yol 
kaplamalarının malzemesi yakın çevreden sağlanmış, buna karşılık, mermer ve granit sütünlar, bunların sütün başlık 
ve kaideleri, zemin ve kimi duvar kaplamalarında kullanılan beyaz ve kırmızı mermerler, kırmızı ve beyaz 
renklerdeki sedimanter breş ve puding sütun ve su havuzları ada dışındaki kaynaklardan taşınmışlardır. Salamis 
kentinin imarında kullanılan malzemenin işlendiği yer olasılıkla kentin güneyinde Pedos ırmağına yakın yer almıştır. 
Bu durum akarsu ile taşınmış olan mermer yonga ve kiremit parçalarından anlaşılmaktadır.  

ABSTRACT 
Salamis ancient city is settled on the eastern coast of Cyprus island. The city set on a basement composing of 

marine calkarenitic limestone and sandy limestone of Pleistocene age.The gymnasium and some parts of the 
connected infrastructures close to the recent coast set directly on the beach sands. The marine sandstone and sandy 
limestones had been used in the building of the both Enkomi city in 1700s BC and Salamis in 1050 BC. Quarried 
and moved top levels of the Pleistocene sequence for foundations in those years caused the erosion of the soft lower 
levels easily and a wavy topography appeared in this part of the island.The eastern coasts of the island has been 
uplifting for hundreds of thousand years. The city had been destroyed by the devastating earthquakes in 77, 332 and 
342 AD. The debris produced by the demolishing of the city had been transported toward the west and formed a 
high terrace in the coast in the south of the city. The fault scarps of the north-south trended normal faults had been 
used as quarries during the building of the city. Pleistocene stratigrafic sequence presents an advantage for forming 
underground rooms to storage food or making graveyards by its hard top levels which played role as a ceiling rock. 
The building material such as hewn stones for walls, some columns, capitals of the  some columns and cover stones 
of the road had been provided from the colse vicinity. But the granite and marble columns, their base and capitals, 
red and white colour sedimentary breccia and puding columns  and tiles had been transported from the sources 
outside of the island. The workshops for preparing the material in building of the city presumably  took place in the 
south of the city near Pedos creek as suggested by the marble and stone chips accumulated here. 

Giriş 
Salamis antik kenti Kıbrıs adasının doğu kıyısında ve Magosa’nın 5 km kuzeyinde yer alır (Şekil 

1). MÖ 1050 yıllarında kurulmuş olan kent Kıbrıs adasının tarihinde önemli bir gelişim basamağını ifade 
etmektedir. Ondokuzuncu yılın sonlarında keşfedildiği bilinen bu kentin üzeri yoğun bitki örtüsü ve kum 
kaplı halde bulunduğuna dair kayıtlar bulunmaktadır (Karageorghis, 1999). Bulunduğu tarihten itibaren 
kentin ortaya çıkarılması için çeşitli gruplarca kazı çalışmalarında bulunulmuştur. Bu çalışmalar hakkında 
yazılan makalelerde yöre jeolojisine değinilmemiş olmasına karşın kentin imari için kullanılan yapı taşları 
ve depremlerle yıkılmasıi yeniden yapılması hakkındaki bilgiler dolaylı olarak yöre jeolojisi ve 
jeoarkeolojik etkileşim hakkında bilgiler vermektedir. 2000 yılında gerçekleştirilen uluslararası Salamis 
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kongresinde verilen bildirilerde kentin gelişmesinde ve doğal olaylardan etkilenmesi konusunda önemli 
sayılan deniz seviyesi değişimlerine değinilmiştir (Flemming,  

1974, 1978; Pirazzoli, 1977, Santaville, 1996). Salamis kentinin tarihçesini aktaran ve çeşitli 
arkeolojik buluntuları incelemiş olan çalışmalar arasında Karageorghis (1964, 1967, 1969,  

Şekil 1. Kıbrıs adasının tektonik birlikleri ve inceleme alanının bulduru haritası 

1974, 1976, 1999), Erkan (2001),  Coşkun (2004) verilebilir. Kıbrıs’ın jeolojisi ile ilgili ayrıntılı 
çalışmalar stratigrafi, paleontoloji, metalojeni ve sismisite konularında olmak üzere çok sayıdadır (örg. 
Ambraseys and Adams, 1993; Butenweg et al., 2004; Hakyemez et al., 2002; Poole et al., 1990). 
Özellikle Trodos masifinin bozulmamış bir okyanus kabuğu stratigrafisini sergilemesi 1960 lı yıllardan 
beri Kıbrıs adasının ilgi odağı olmasını sağlamış ve bu konudaki uluslararası bir kongre 1979 yılında 
gerçekleştirilmiştir (Gass, 1979). 

  Kentin kapsamlı arkeolojik incelenmesi konusundaki güncel kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi 
Dil,Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabili Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Coşkun 
Özgünel (2004) yönetiminde sürdürülmektedir. Bu kazı etkinliğinde yer alarak hazırlanmış olan bu  
makalenin amacı kentin imarında, gelişmesi ve yıkılmasında  etkili olmuş olan yöre jeolojik özelliklerini 
irdelemektir.  

Bölgesel Jeoloji 
Kıbrıs adası Akdenizin en büyük adalarından birisi olup Doğu Akdeniz bölgesinde yer alır. Jeolojik 

gelişimi Anadolu levhacığının gelişmesine paralel olup Afrika-Arap levhasının Bitlis kenet kuşağı 
boyunca Anadolu levhası ile Orta Miyosen sonlarında (15 ma) çarpışması sonrasında Neotetis 
okyanusunun bugünki Akdenizi oluşturan  açık kalan kesiminde bir ada halinde bulunmasına neden 
olmuştur. Afrika levhasının kuzeyde Akdeniz tabanını oluşturan okyanusal karakterdeki kabuğu Anadolu 
levhasının altına dalmakta olup Orta Miyosen sonlarından başlayarak özellikle Sultandağı, Erciyes 
ekseninde yoğun volkanik etkinliğe yol açmıştır. Bu özellik aynı zamanda Kıbrıs adasının sığdan orta 
derinliğe uzanan bir sismik zon üzerinde bulunmasına da yol açmaktadır. Adanın kuzeyinde 
Permiyen’den Geç Kretase’ye kadar uzanan bir yaş aralığını temsil eden Beşparmak dağları 
doğukuzeydoğu-batıgüneybatı doğrultulu bir yükselimi meydana getirir (Şekil 2). Bu kireçtaşı ekseni bazı 
kesimlerinde melanj karakteri de sunar. Bu yükselimin güney etekleri Miyosen yaşlı derin denizel filiş 
türü bir sedimantasyonla örtülür. Orta Miyosen olaylarıyla ilgili deformasyon geçirmiş bu litoloji 
güneyde Mesariya ovasının temelini oluşturur. Bu temel açılı uyumsuz olarak Geç Pliyosen-Pleyistosen 
yaşına tarihlenen ince sığ denizel yatay bir formasyonla kaplıdır. Kıbrıs adasının orta ve güney kesimi 
yaklaşık olarak doğu,batı doğrultulu bir yükselik halindeki Trodos ultramafik yükselimi ile karakterize 
edilir.  

KYRENIA TERRANE

CIRCUM TROODOS
SEDIMENTARY SUCCESSION
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E MEDITERRANEAN
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Şekil 2: Salamis ve yakın çevresinin jeoloji haritası (Kıbrıs jeoloji haritası: Constantinou (1995)’den)
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Bu masif güney eteklerinde  Mamonia karmaşığı olarak adlandırılan ofiyolitli melanj ve 

Permokarbonifer’den Geç Miyosen’e kadar uzanan aralıkta meydana gelmiş sedimanter serilerle kaplıdır. 
Pliyo-Pleyistosen yaşlı denizel kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve kalkarenitik kireçtaşları adanın değişik 
yerlerinde kurulmuş antik kentlerin imarı için temel yapı malzemesini oluşturmuştur. Holosen adanın bu 
kesiminde alüvyal yelpaze ve dere yataklarında alüvyon depolanmaları halinde sürmektedir.  

Stratigrafi 
Bu başlık altında yalnızca Salamis antik kenti temelinde ve yakın çevresinde yüzeyleyen istif ele 

alınacaktır. Pliyo-Pleyistosen yaşına tarihlendirilebilecek olan istifin tip kesiti Salamis kentinden önceki 
yerleşim alanı olan ve MÖ 1700 e tarihlenen Salamis’in 2.5 km güneybatısında ve Enkomi antik kentinin 
300 m doğusunda yer alır (Şekil 3). Bir eğim atımlı normal faylanma ya bağlı olarak batıya cepheli 
kuzey,güney uzanımlı bir korniş halindeki mostranın görünen tabanında yarıkatılaşmış plaj kumtaşları yer 
alır. Bu kumtaşı seviyesinin kalınlığı bu alanda belli olmamakla birlikte beş metreyi geçmeyeceği 
Lefkoşa kuzeyindeki stratigrafik durumdan anlaşılmaktadır. Sözkonusu alanda Pliyo-Pleyistosen istifi 
Orta-Geç Miyosen yaşlı filiş türü deforme tortul istif (Kythrea Formasyonu) üzerinde açılı uyumsuzdur 
(Şekil 2).  

Bu kumtaşı seviyesinin üzerinde beyaz renkli gevrek ve tipik marn kırılgan özelliğinde 70 cm 
kalınlığında laminasyonlu kiltaşı-marn karakterinde bir seviye yer alır. Bu stratigrafik seviye kuzeye ve 
doğuya doğru kalınlaşarak devam eder ve kıyıda Sea Side oteli bitişiğindeki falezde iki ayrı seviye 
halinde iki m kalınlığa ulaşır (Şekil 4). Bu durum doğal olarak sözkonusu dönemde de derinliğin doğuya 
doğru artmasıyla ilgilidir. Bu seviyenin üzerinde üç m kalınlığında megaripple şeklinde çapraz 
katmanlanmalar sunan bir karbonat çimentolu kumtaşı seviyesi yer alır. Yanal yönde fasiyes değişiklikleri 
gösteren bu seviye bazan oldukça iyi çimentolanmış bazanda orta derecede çimentolanmış özelliktedir. 
Her durumda kolayca kazılıp şekillendirilebilecek bir özellik de gösterir. Bu seviyenin kimi yerlerinde 
ince çakıl mercekleri veya fosil cepleri bulunur. Yukarı geçişte giderek ortamın derinleştiğinin ifadesi 
olarak karbonat oranı artar ve bu kumtaşı seviyesinin üzerinde iki üç m kalınlığında bazan homojen iç 
yapılı bazan kumlu kalkarenitik kireçtaşı seviyesine dönüşür. Bu seviye yer yer alt dokanağı dalga 
erozyonu yüzünden iç bükeylikle merceklenmeler yapan karakterde bazan da tek kalın ve sert düzgün bir 
katman halinde bulunur. 
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3

3

0.7

Enkomi müzesi seviyesi, antik mezarlar.
(Enkomi museum base level. Antique graveyards

Beyaz kalın fosilli  kçt. Bazan homojen iç yapılı bazan kumlu
kalkarenitik.

(White, thick bedded fossiliferous limestones,  sometimes
homogenous, sometimes sandy kalkarenitic)

Megaripple’lı orta kaba çakıllı kumtaşı. Üst seviyelere doğru
karbonat artıyor. Bazı kısımlar homojen kumtaşı. Plaj çokeli.

(Medium to coarse pebblely sandstone. Carbonate content
increases in upper levels. Beach facies)

Beyaz  kiltaşı marn, laminasyonlu, kırılgan.

(White claystone, marl, fragile and laminated)

Açık gri renkli orta kaba taneli iç yapısız kumtaşı. tabanı ova
tabanı altında ve  tabanı civarda mostra vermiyor. Plaj.

(Light grey, medium to coarse grained sandstones, the bottom
levels is not seen in the close district, Beach)

SEMBOL
SYMBOL

AÇIKLAMALAR
EXPLANATION

 
Şekil 3 Salamis antik kenti (N Kıbrıs) doğusunda Enkomi çevresindeki istiflenmeyi gösteren dikme kesit. 

Bu kireçtaşı Pliyo-Pleyistosen istifinin bölgedeki en üst seviyesi olup üstü düz bir topografik 
yüzeyi oluşturur. Salamis antik alanının güneyinde Kanlıdere’nin (Pedos) güneyinde bulunan Magosa 
kentinde bu istifin orta ve üst seviyeleri mostrada bulunmaktadır. Bu istif önceki çalışmalarda ve Kıbrıs 
genel stratigrafi kolonunda Apalas, Athalassa Kakkaristra Formasyonları olarak adlandırılmıştır 
(Constantinou, 1995’den). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin jeolojisini hazırlayan Hakyemez vd. 
(2002) Gürpınar Formasyonu adını verdikleri bu istifin dört farklı litofasiyesten meydana geldiğini 
belirterek alt bölümlerinin akarsu fasiyesinde geliştiğine değinmişlerdir. Salamis yakın çevresinde bu 
istifin üzerinde Holosen yaşlı insan etkinliği artıkların da içerisine karışmış olduğu alüvyal yelpaze 
tortulları ince bir seviye halinde yer alır (Şekil 5). Kıyıda kentin güneydoğusunda depremler sonucu 
yıkıntı malzemesinin döküldüğü yerlerde bu malzeme ile doğal yolla taşınan malzeme birbirine karışır 
fakat su ile taşınmanın ifadesi olan iç düzenlenme bazı kesimlerde görülebilir. Doğudaki Mesariya 
ovasında Pliyo-Pleyistosen denizel istifinin üzeri ince Holosen toprak horizonu ile kaplı bulunmaktadır. 
Güneyde Kanlıdere ırmağı delta düzlüğü çok az katılaşmış denizel kumlarla örtülü bulunmaktadır. 

Yapısal Jeoloji 
Mesariya ovası bütününde genç düşey hareketlerin etkisinde kalmış bir alan görünümündedir. 

Diferansiyel düşey yükselmeler bu istifin farkedilebilir blok faylanmasına neden olmuştur. Doğu-batı 
doğrultusunda doğuya doğru giderek genişleyen ova tabanı önce kuzey-güney doğrultulu kısa uzanımlı 
eğim atımlı normal faylanmalara uğramıştır. Enkomi antik kentinin hemen doğusunda bulunan ve ova 
tabanından yaklaşık beş metre yüksekte bulunan korniş gerçekte bir fay saplığıdır. Bu sarplığın antik 
çağlarda bir taş ocağı aynası olarak kullanılması yüzünden bir kinematik verinin bulunması mümkün 
değildir. Buna karşılık bu morfotektonik unsur Pliyo-Pleyistosen sonrası hareketleri, başka bir değişle 
Neotektonik karakteri anlamak için yeterlidir. Bu şekilde Enkomi antik kenti bu fayın tavan bloğunda  yer 
almaktadır.  Bugünkü Tuzla köyünün üzerinde bulunduğu alanın beş dereceyi geçmeyecek şekilde 
doğuya doğru eğimli olması kuzey-güney doğrultulu aneşelon faylanmanın yarattığı tiltleşme 
yüzündendir (Şekil 2). Bu şekilde Salamis antik kentinin üzerinde bulunduğu yükselimin batı sınırı da 
yaklaşık kuzey-güney doğrultulu bir normal faylanmaya ait morfotektonik karakterdir. Buna karşılık 
bugünkü kıyı ise tavan bloğunun deniz tarafında yer aldığı eğim atımlı normal fay kontrolündedir. Sea 
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Side otelinin bitişiğinde yer alan falezde izlenen en üst kalkarenitik seviyenin karşılığının deniz içerisinde 
yer alması faylanma toplam atımının  bu kesimde altı metreyi bulduğunu gösterir. 

?

1

2

1

Enkomi müzesi seviyesi, antik mezarlar.
(Enkomi museum base level. Antique graveyards

Beyaz kalın fosilli  kçt. Bazan homojen iç yapılı bazan kumlu
kalkarenitik.

(White, thick bedded fossiliferous limestones,  sometimes
homogenous, sometimes sandy kalkarenitic)

Megaripple’lı orta kaba kumtaşı. Bazı kısımlar homojen kumtaşı.
Plaj çokeli.

(Medium to coarse pebblely sandstone. Carbonate content
increases in upper levels. Beach facies)

Beyaz  kiltaşı marn, laminasyonlu, kırılgan.

(White claystone, marl, fragile and laminated)

Açık gri renkli orta kaba taneli iç yapısız20-30 cm katmanlı
kumtaşı. Plaj.

(Light grey, medium to coarse grained 20-30 cm
beddedsandstones, Beach)

SEMBOL
SYMBOL

AÇIKLAMALAR
EXPLANATION

0.8

0.3 İnce katmanlı laminalı kumtaşı.Sarı açık kahve
Thin bedded laminated sandstones, yellow, light brown

İnce katmanlı laminalı kumtaşı.Sarı açık kahve
Thin bedded laminated sandstones, yellow, light brown

Beyaz  marn, kırılgan.

(White marl, fragile )

0.3

 
Şekil 4 Salamis antik kenti (Kuzey Kıbrıs)  kuzeyinde kıyı falezindeki  istiflenmeyi gösteren 

stratigrafi dikme kesiti. 

Deniz içerisinde yer alan kalkarenitik kiteçtaşı ve yanal devamlarındaki kumtaşlarının daha da genç 
olmaları durumunda faylanma toplam atımının altı metreyi de geçeceği görülür. Kıbrıs adasında 
Pleyistosen sonlarından itibaren devam eden düşey yükselme yükselen blokların doğu-batı faylanmalarına 
da yol açmıştır. İstifin en üstünde yer alan kireçtaşlarının daha kesin yaşlandırılabilmeleri yükselmenin 
oranı hakkında bilgi verebilir. Bu hareketlerin izleri Enkomi tip kesitinde görülür. Bu faylanmalarda 
güneyde yer alan tavan bloklarında 40 cm lik alçalmalar meydana gelmiştir. Bu durum olasılıkla 
Kanlıdere’nin (Pedos) yatağının güneye doğru göçmesine yol açmış olabilir. Bütün bu Pliyo-Pleyistosen 
faylanmaları Mesariya ovasında kimi yerlerde hafif dalgalı bir morfolojinin meydana gelmesini 
sonuçlamıştır. Doğu-batı yönelimli faylanmaların örneği Salamis kenti içerisinde de görülebilir. 
Amfitiyatronun hemen doğusundaki yarmada depremin yol açtığı faylardan biri olasılıkla o günkü toprak 
katmanını kesmekte ve 15 cm kadar kuzey bloğun alçalmasına neden olmaktadır. Bu kazı döneminde 
bulunan yolun kuzey ucunda olasılıkla deprem sonrası oluşturulan moloz yığını denizin yolu kaplamasını 
önlemek için olabilir.  

Sismisite 
Akdeniz okyanusal tabanı Geç Kretase’den beri (60 ma) Anadolu’nun altına doğru dalmaktadır. Bu 

dalma/batma etkisi Orta Miyosen sonunda güneydoğu Anadolu sütürünü oluşturacak şekilde kıta/kıta 
çarpışmasına neden olmuştur. Bu yitim zonu üzerinde yer alan Kıbrıs adası sığdan orta derinliğe kadar 
uzanan bir sismik zonun üzerinde bulunmaktadır . Bu yitime (Şekil 6) bağlı meydana gelen depremler en 
çok adanın güney ve güneybatı kesiminde yoğunlaşmaktadır. MÖ 1500 ile günümüz arasındaki dönemde 
Kıbrıs’da 8 veya daha büyük şiddette (Mercalli) 30 depremin meydana gelmiş olduğu ve 8 den daha 
şiddettli deprem dönüş periyodunun 250 yıl olduğu belirtilmektedir (Kythreoti ve Pilakoutas, 2000). 
Bunun yanında Kythreoti ve Pilakoutas (2000) Kıbrıs yitim zonu kökenli olarak en çok Ms=6.5 deprem 
oluşacağını ve bu depremlerin yıkıcı etkisinin adanın Salamis’in bulunduğu Mesariya ovası doğusuna 
doğru azalacağını hesaplamışlardır. Pilidou et al (2004) ise depremlerin adanın güneyinde depremlerin 
Girit hendeği (Hellenic trench) ve Kıbrıs yitimine Cyprian arc) bağlı olarak  gruplanma meydana 
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getirdiğine değinerek 9 Ekim 1996 depreminin bu yitime bağlı kaydedilen (Mw=6.8) en büyük deprem 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Şekil 5 Salamis kenti yakın çevresindeki (N Kıbrıs)doğu genel istiflenmeyi gösteren stratigrafik dikme kesit. 

Buna karşın Kıbrıs adasını etkileyecek deprem kaynağı yalnızca Kıbrıs yitim zonu değildir. Ada 
önemli bir neotektonik yapı ve deprem kaynağı durumunda olan Ölü Deniz Fay Zonuna ve güney 
Türkiye’deki aktifliği bilinen Ecemiş ve Osmaniye-Karataş faylarına’da etkilenecek yakınlıktadır. Bunun 
yanında adayı etkileyebilecek önemli bir diğer deprem kaynağı yapı da Ölü Deniz Fayı’nın doğu kenarını 
kontrol ettiği güneydeki Akabe körfezidir. Mw= 7.2 büyüklüğündeki 22 kasım 1995 Akabe körfezi 
depremi Ürdün, Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan’da büyük hasarlara neden olmuş ve 700 km yarıçaplı bir 
alanda hissedilmiştir (Butenweg et al., 2004). Taymaz (1999) sol-yanal doğrultu atımlı  Karataş-
Osmaniye fayına (Şekil 6) bağlı olarak 27 Haziran 1998 de meydana gelen Ms=6.2 büyüklüğündeki 
depremin Kıbrıs’dan hissedildiğini belirtmiştir. Bu şekilde yukarıda sayılan kaynaklara bağlı olarak 
Kıbrıs adası tarih öncesinden başlayarak günümüze kadar çok  şiddetli depremlere sahne olmuş ve burada 
kurulan medeniyetler yıkımlar nedeniyle kesitiye uğramışlar ve göçler ve yeniden kurulan kentlerle insan 
etkinliği sürmüştür. Bugün kimileri ayakta kalmış bulunan ve MÖ 1700 ile günümüz aralığına tarihlenen 
yapılardaki yıkımların nedeni istilacı kavimler değil depremlerdir. Kıbrıs adası tarihini inceleyen 
eserlerde ve antik yazıtlarda adayı sarsan depremlere ait bilgiler bulunmaktadır. Buna karşılık bu 
depremlerin güvenilir kayıtları Ambrasseys and Adams (1993), Ambrasseys ve Finkel (1995) ve Özmen 
(1999) tarafından verilmektedir. Kıbrıs adası alet kaydı öncesinde MÖ 1150-1100 yıllarında büyük bir 
depreme sahne olmuş ve Salamis halkının önceki yerleşim yeri olan Geç Bronz çağı kenti Enkomi 
yıkılmıştır. Büyük kesme taş bloklardan ve moloz dolgulardan meydana gelen yapıların yıkılması bu 
depremin en az altı aletsel büyüklükte olduğunu ve dış merkezin Mesariya ovasında yer aldığını gösterir. 
Kıbrıs adası bundan sonra MS 77 ile MS 332 ve 342 yıllarındaki büyük depremlerden etkilenmiştir. Bu 
depremler MÖ 1050 yıllarında kurulmağa başlayan Salamis kentini hasara uğratmış ve kent aralıklarla 
onarılmıştır. Bu depremlerin tsunamiye neden oldukları da kentin bazı kesimlerinin kumlarla örtülü 
olmasından anlaşılmaktadır. Bu duruma rüzgarlarla taşınmanın da katkısının  olabileceği de 

1-4

?

5-6

3

1

2

2-4

Plaj kumu. Olasılıkla tsunami, fırtına dalga veya rüzgar etkisi
(Beach sands)

Alüvyal yelpaze, plaj kumlarına geçişli, köşeli büyük çakıllı.
Pleyistosen kokina kçt. çakılları, kiremit ve mermer parçaları
(Alluvial fan deposits, graded to the beach sands)

Toprak oluşumu
(Soil formation)Çakıl, kum, silt.

(Pebble, sand, silt)

Alt seviyelerde beyaz kumtaşı, üst seviyeler beyaz kalın
katmanlı kçt.
(White coloured sandstones in the lower levels, white, thich
bedded limestones in the upper levels)

Beyaz kalın kçt. yanal olarak gri gevşek çimentolu kumtaşlarına
geçişli.
(White, thick bedded limestones, graded into grey coloured
loose sandstones)

Globigerina bulloides d’Orbigny, Elphidium laminatum
(Terquem), Globigerinelloides sp., Marginopora sp., Echinid
dikeni

1.5 m katman kalınlığında kumlu kçt ve kçt. Fosilli . Katmanlar
kanal dolgusu özelliğinde, alt dokanakları ondüleli üst dokanakları
düz. Bu seviyenin üzerinde ilk yerleşim (Geç Bronz çağı, MÖ.
1600, Enkomi sit alanı)
(Fosilliferous sandy limestones; first settlement on this level,
BC 1600, Enkomi antique settlement)

Beyaz, sarımsı kumlu kireçtaşı. 1.5 m kalınlığında katmanlı.
Megaripple’lı sığ denizel, fosilli. Enkomi ve Salamis’im imarında
kullanılan taşocağı seviyeleri.
(White, yellowish fossilliferous sandy limestones; building
stones of the Enkomi and Salamis antique settlements)

 Ammonia beccarii (Linne), Asanoina globosa (Yabe and
Asano),
Lithotamnium sp, Lithoporella sp., Marginopora  sp., Gastropoda,
Balık dişleri

Beyaz sarımsı sert kireçtaşı. Mezar ve çeşitli yeraltı kazılarının
tavan taşı. Elphidium laminatum (Terquem)
White, yellowish hard limestone; Roof stone of the underground
excavations)

Açık gri renkli orta kaba taneli iç yapısız kumtaşı. tabanı ova
tabanı altında ve  mostra vermiyor.
(Light grey, medium to coarse grained sandstones)

SEMBOL
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sözkonusudur. Pliyo-Pleyistosen yaşlı eğim atımlı normal faylanmaların adanın yitim zonu üzerinde 
düşey yükselmesine bağlı olarak sismik etkinlik nedeni olmaları da sözkonusudur.  

AKDENİZ
MEDITERRANEAN SEA

Girit Hendeği
Hellenic Trench Kıbrıs Hendeği

Cyprus Trench

ANADOLU
ANATOLIA

KARA DENİZ
BLACK SEA

AFRİKA LEVHASI
AFRICAN PLATE

ARAP LEVHASI
ARABIAN PLATE

AVRASYA LEVHASI
EURASIAN PLATE

Sina levhacığı
Sina subplate

Süveyş rifti
Suez rift

Akabe rifti
Aqaba rift

OKF

NAFZ

ECFZ

AF

TF

EFZ

ECFZ

BMF

GF

BS

EGE DENİZİ
AEGEAN SEA

Girit
Crete

BF

Marmara

 
Şekil 6- Kıbrıs adası çevresindeki aktif neotektonik yapılar. 

Jeolojik Evrim 
Kıbrıs adası Orta-Geç Miyosen’de oransal olarak bir derin denizel ortam halindedir. Bitlis kenet 

kuşağı boyunca bir kıta/kıta çarpışması halinde gerçekleşen tektonik olaylar Akdenizin bu sıralarda daha 
derin bir ortam halinde bulunan bu kesiminde de yoğun deformasyonlara neden olmuş ve Orta-Geç 
Miyosen istifinin yükselerek su üstü olmasını sağlamıştır. Geç Miyosen Akdeniz çanağının kısmen sığ 
sulu göllerle kaplı olduğu yüksek buharlaşmanın cereyan ettiği bir dönemdir. Bu dönemde jipli oluşukla 
meydana gelmiştir (Hsü, 1975). Bu dönemin denizel etkisi Adana havzası kuzeyindeki Toros kesiminde 
görülür. Adada  Alt Pliyosen  bir aşınım dönemi halinde geçmiştir. Üst Pliyosende düşey hereketler 
terslenmiş ve beşparmak dağları ile Güneydeki Trodos masifi arası yeniden denizle kaplanmıştır. Bu sığ 
denizel ortamda plajdan sığ şelf karakterine sahip bir depolanma gerçekleşmiş ve Pleyistosen sonu 
itibariyle yeniden terslenen düşey hareket günümüzde de yükselme sürecinde devam etmektedir (Şekil 2). 
Düz uzanan kıyı şeridi ve kumsal bu yükselmenin karakteristiğidir. 

Jeoarkeoloji 
Salamis antik kentinin kurulduğu alanın temelinde özellikle Granit Forum, Agora ve Zeus 

tapınağının bulunduğu alanlarda Pleyistosen’in en üst seviyesini temsil eden kalkarenitik kireçtaşları yer 
almaktadır. Buna karşılık Gymnasium, Amfitiyatro ve sütunlu yolun kuzey ucu plaj kumu üzerinde 
bulunmaktadır (Şekil 7). Bu kısımlarda yapıların inşasından önce kireç harcı, jips kırıntı ve moloz 
karışımından oluşan bir tesviye harcı ile platform oluşturulmuş ve temelin kimi kısımları yine bu tesviye 
harcının üzerinde kazılmıştır. Sütunlu yolun kuzeye doğru eğimli olması olasılıkla orijinaldeki durumdur. 
Bütün bu görüntü Salamis kentinin kurulduğu zamanda bugünkünden daha düşük bir kotta bulunduğunu 
işaretler. Bu şekilde 3000 yıldır meydana gelen yükselmenin beş metre kot farkı oluşmasına dayanan hızı 
0.17 cm/y dır. Bu yükselmenin bir başka kanıtı kıyıda yüksekte kalmış olan aluvyal yelpaze 
depolanmalarıdır ki malzeme içerisinde yoğun kiremit parçalarının bulunması bu taşınma olayının 
olasılıkla kentin depremlerle yıkılması sıralarında meydana geldiğini gösterir. Salamis alanının bu 
yükselmesiyle taşınmayı meydana getiren Kanlıdere veya onun kolu güneye göç etmiştir. Gerçekte kıyı 
diferansiyel şekilde bütünüyle yükselmektedir. Agoranın kuzeyinde yer alan su deposu bugün ova 
tabanından altı-yedi m yüksekte bulunmaktadır. Kullanıldığı zamanda daha düşük kotta bulunmuş 
olmasıyla batıdan kanallarla veya akuadüklerle su getirilmesinin çok da güç olmamış olduğunu 
düşündürebilir. Kentin güneydoğusunda kalıntıları görülen antik limanın üzeri kalınlığı 1.5 m yi 
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geçmeyen alüvyal yelpaze depolanmalarıyla örtülmüştür. Bugüne kadarki yayınlarda sözü edilen antik 
limanın iki km kuzeye taşınmış olması çok zayıf bir taşınmaya neden olan Kanlıdere’nin limanı 
doldurmasından çok karanın yükselerek bu sığlaşmaya neden olmasıdır. 

Kentin güneydoğusunda antik limana yakın kısımlara depremlerle meydana gelen yıkıntılar 
dökülmüştür. Bunlar arasında doğal taşınan malzeme de bulunmaktadır. Bunlar arasında yalnızca limana 
yakın kesimde doğal taşınan malzeme arasında mermer yongaları bir seviye halinde gözlenmiştir. Bu 
durum kentin imarı sırasında taş blokların ve çeşitli mermer malzemenin kentin güneyinde suya yakın 
yerde hazırlanmış olduğuna işaret edebilir. 

Kentin imarında kullanılan kesme taş ve moloz taşlar Pleyistosen istifinin en üst seviyesini 
meydana getiren denizel kireçtaşlarından ve kumlu kireçtaşlarından hazırlanmıştır. Bunun için çevrede 
çok sayıda taş ocağının işletilmiş olması gerekir. Bu imalat bazı yerlerde ova tabanının en çok üç m 
farklılıkta değişen seviyelerde bulunmasına neden olmuştur.   

Yapısal jeoloji bölümünde değinildiği gibi fay sarplıkları bazı yerlerde taş ocaklarının doğal 
aynalarını meydana getirmiştir. Pliyo-Pleyistosen istifinin dayanım özellikleri daha önce de belirtildiği 
gibi en üst kireçtaşı katmanının bir doğal tavan gibi kullanılabilmesini sağlamış ve mezarlar dahil olmak 
üzere olasılıkla çeşitli amaçlı kullanımlar için yeraltı açıklıklarının kazılabilmesini sağlamıştır. Bu 
durumun örnekleri Salamis antik kentinin batısında ova tabanında yer alan nekropol’de 
görülebilmektedir.  

Kentin imarında kullanılan başlıca yapı malzemesi çevre taş ocaklarından sağlanmış olan 
Pleyistosen yaşlı denizel kalkarenitik ve kumlu kireçtaşlarıdır. Bu kireçtaşlarının en fazla 1.5-2 m 
kalınlıkta olması bunlardan yapılan sütün başlıklarının daha az dayanımlı olmasıyla kolay alterasyonuna 
yol açmış ve bunlardan yapılan sütünlar ancak bir kaç parçalı olmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Denizel 
kireçtaşlarının çoğu zaman homojen olmayan iç yapıları fiziksel ve kimyasal alterasyonlarına yol açarak 
karakteristik karst aşınım formlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Kentin MS 77 ve 332-342 yıllarında yıkılmasına neden olan depremleri takiben yapılan 
onarımlarda çoğunlukla yıkımdan çıkan molozlar duvar örgüsünde kullanılmıştır. Bu kapsamda bazı 
tamiratlarda ve özellikle bu kazı döneminde ortaya çıkarılmış olan yolun bozulması ve yeniden 
kaplanmasında kullanılan gri renkli orta dayanımlı kumtaşları olasılıkla kentin güneydoğusunda deniz 
içerisinden alınmıştır.  Bazı siyahımsı gri renkli breşik kireçtaşı sütünların Beşparmak dağlarındaki 
Permokarbonifer yaşlı kireçtaşlarından getirilmiş olması olasıdır. Buna karşılık granit ve mermer sütunlar 
ile puding ve breşik mermer sütunların, kaplama olarak kullanılmış olan beyaz ve bordo renkli 
mermerlerin, yine bordo renkli mermerden yapılmış büyük küvetlerin ada dışından getirilmiş olması 
gerekmektedir.  
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Şekil 7- Salamis antik kentinin vaziyet planı (Yükselti değerleri yaklaşıktır). 
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Salamis antik kenti Pliyo-Pleyistosen yaşlı denizel kökenli bir istif üzerinde yer alır. Yapı 
malzemesi olarak kullanılan kayaçlar bu istifin üst düzeylerinden ve yakın taş ocaklarından sağlanmıştır. 
Adanın bu kesimi yaklaşık olarak Pleyistosen sonundan beri bir yükselme sürecinde bulunmaktadır. 
Önceki çalışmalarda kentin plaj kumları altında kalmasına neden olarak deniz seviyesindeki oynamalar 
gösterilmiştir (Flemming, 1969, 1974; Pirazzoli, 1976; Santaville, 1978; Delongeville and Santaville, 
2000). Buna karşılık Delongeville ve Sanlaville (2000) bu konunun aydınlatılmasının güçlüğüne de 
değinmişlerdir. Adanın bu kesiminde kıyının düzgünlüğü yanında Pleyistosen denizel seviyelerinin 
yüzeyde olması deniz seviyesi değişimlerinden çok karanın yükselmesinin etkili olduğunu 
göstermektedir. Salamis kenti kurulduğu MÖ 1050 yıllarında bugünkünden daha alçak kotta 
bulunmaktadır. Poole et al. (1990) güney ve güneydoğu Kıbrıs’da Pleyistosen yaşlı denizel taraçalardaki 
mercanlarda yaptıkları uranyum serisi yaşlandırmalarda adanın güney kesiminin son 116 ka da 5 cm/1000 
y lık bir oranda yükselmiş olduğunu, güneydoğu kesiminde ise bu yükselmenin son 141 ka lık periyotta 
12 cm/ y lık bir oranla gerçekleşmiş olduğunu belirlemişlerdir. Buna göre adanın Salamis kentinin 
bulunduğu kesiminde benzer Pleyistosen serilerinin daha yüksek kotlarda bulunduğu dikate alındığında 
bu yükselmenin Salamis dolayında kentin yaklaşık tarihi olan  3100 yıllık periyotta 36 cm den daha fazla 
olmuş olduğu belirtilebilir.   Gerek Salamis antik kentinin gerekse ondan önce ve sonra inşa edilmiş 
kentler ve sanat yapılarının yıkımlarına neden yörenin yüksek sismik potansiyelidir. Bu yüksek sismik 
riskin başlıca nedeni adanın Akdeniz yitim zonu üzerinde bulunması yanında Ölü Deniz Fayı, Anadolu 
güneyindeki Osmaniye-Karataş fayı ve deprem üreten Akabe körfezindeki yapılardan da etkilenmiş 
olmasıdır.  Depremler ayrıca hem bu kaynaklara hem de bu yükselme sürecindeki diferansiyel hareketleri 
kontrol eden başlıca kuzey-güney uzanımlı normal faylanmalara bağlı olarak meydana gelmiş olabilirler. 
Normal faylanmalar ise bu kentlere çok yakın yer almaları nedeniyle hasarların büyük olmasını 
sonuçlamış olabilirler. Bunun yanında Mesariya ovasının inceleme alanının bulunduğu doğu kesiminde 
Pliyo-Pleyistosen denizel istifinin görünen en alt kesimi gevşek ve yeraltısuyu bakımından doygundur. 
Bu durum da bölgede deprem hasarlarını arttıcı bir faktör olarak rol oynamış olabilir.   
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Burdur Gölü’nün Jeoekolojik Özellikleri ve Sorunları 

Hakan Yiğitbaşoğlu ve Abdullah Uğur 

Ankara Üniversitesi, DTCF,  Coğrafya Bölümü 
ÖZ 

Burdur Gölü Göller Yöresi’nde tektonik kökenli bir çukurlukta yer almaktadır. Göl seviyesinin değişimleri 
klimatik ve tektonik nedenlere bağlı olarak oluşmaktadır.  Würm sonlarında günümüzden yaklaşık olarak 80-85 
metre daha yüksekte olan göl seviyesi hem sübsidans hem de iklim değişimlerine bağlı olarak günümüzdeki 
seviyesine inmiştir. Gölün derinliği 2002 yılında echo sounder ile yaptığımız araştırmada 66 metre olarak 
saptanmıştır. Depremselliği yüksek olan havzada son büyük deprem 1971 yılında yaşanmıştır. 

Dışa akışı olmaması nedeniyle suları oldukça tuzludur. Göl suyunun bileşiminde yüksek oranda tuzun 
yanısıra Arsenik de bulunmaktadır. Bu özellik nedeniyle gölde endemik türler bulunmaktadır. Bu türlerde 
çoğunlukla akarsuların göle karıştığı alanlarda yaşamaktadırlar. Bununla beraber, Burdur Gölü ekolojik açıdan 
büyük bir öneme sahiptir. Özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş burada toplanmaktadır. Göl suları kış 
aylarında donmadığı için bazı kuşlar kış aylarını da Burdur Gölü’nde geçirmektedir. Bu kuş türlerinden Dikkuyruk 
Ördek’in (Oxyura leucocephala) tüm dünyadaki populasyonunun %70 i Burdur Gölü’nde yaşamaktadır. Burdur 
Gölü uluslararası öneme sahip bir sulak alan özelliği taşıdığı için Ramsar Sözleşmesi kapsamına alınmış 
göllerimizden biridir.  

Burdur Gölü’nün başlıca iki büyük çevre sorunu vardır. Bunlardan birincisi kirliliktir, başta Burdur olmak 
üzere, göl yakınındaki tüm yerleşmelerin sanayi ve evsel atıkları herhangi bir işlem görmeden doğrudan göle 
boşaltılmaktadır. Bu durum gölde ciddi boyutlarda kirlenmeye yol açmaktadır. 

İkinci sorun ise göl seviyesinde hızlı düşüştür. Bu hızlı seviye azalmasından dolayı gölün şekli değişmiş ve 
özellikle sığ kesimlerde geniş alanlar kara haline gelmiştir. Gölün derinliği oldukça fazla olduğu için kuruma 
tehlikesi şu anda söz konusu değildir ancak ekolojik anlamda ciddi bir sorundur çünkü kuşların konakladığı sığlık 
alanlar azalmıştır ayrıca suyun azalması kirliliğin yoğunluğunda artışa yol açmaktadır. Öte yandan 1970 ile 2002 
yılları arasındaki 12 metrelik seviye değişimi sudaki tuzluluk oranının yaklaşık iki kat artmasına yol açmıştır.  

Giriş 
Burdur Gölü Akdeniz Bölgesi’nde, Göller Bölgesi Yöresi’nde yer almaktadır. Göl çanağının 

oluşumu tektonik kökenlidir. Fethiye-Burdur Fay Zonu’ndaki grabenleşme Burdur Gölü’nün oluşumuna 
olanak sağlamıştır. Neotektonik hareketlerin etkisiyle Miosen’den Pliosen’e geçiş evresinde dar ve derin 
bir özellik kazanan havzada Pliosen ve Kuaterner boyunca göl çanağının derinleşmesi devam etmiştir. 
Söğüt Dağı ile Suludere-Yayladağ arasındaki havzayı oluşturan fayların yönü KD-GB dır, ayrıca bunlara 
paralel çok sayıda küçük fay da bulunmaktadır. Tektonik hareketlerin sürmesi Burdur Gölü havzasında 
sismisitenin yüksek olmasına yol açmıştır. Burdur Gölü çevresinde can ve mal kaybına yol açan son 
büyük deprem 1971 de meydana gelmiştir.  

Würm sonlarında günümüzden yaklaşık olarak 80-85 metre daha yüksekte olan göl seviyesi hem 
sübsidans hem de iklim değişimlerine bağlı olarak günümüzdeki seviyesine inmiştir. Uygarlık tarihi 
boyunca Burdur Gölü çevresinde yerleşmeler kurulmuştur. Bunlardan en eskileri Neolitik dönemde 
kurulmuş olan Hacılar ve Kuruçay höyükleridir. Bu yerleşmeler bugün gölden uzakta kalsalar da eski kıyı 
izlerine göre göle yakın bir alanda yaşamışlardı. Bunun amacı büyük bir olasılıkla göle dökülen 
akarsulardan içme ve kullanma suyu temin etmek ve göl çevresinde de avcılık yapmaktı.  

Gölün uzun ekseni boyunca uzanan fay hatları nedeniyle, kıyı alanı dardır ve göl hızla derinleşir. 
Güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde ise kıyı kesiminde bataklık ve sazlıkların yer aldığı düzlükler 
görülür. Gölün derinliği oldukça fazladır, bazı kaynaklarda derinlik 100 metreyi aşkın olarak verilse de 
(TC Çevre Bakanlığı,1998) 2002 yılında yaptığımız araştırmada gölün en derin yeri 66 metre olarak 
ölçülmüştür. Burdur Gölü ve çevresinde Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında geçiş özelliği hakimdir. 
Yazlar sıcak, kışlar ise soğuk geçer (Burdur’da Temmuz ayı ortalaması 24º C, Ocak ayı ortalaması ise 
1,6º C dir). Yıllık yağış miktarı 398 mm dir. Gölü besleyen başlıca akarsu gölün güneybatısındaki 
Bozçay’dır, Kravgaz, Kurna, Çerçin, Lengüme dereleri ve kuzeydoğu yönünden gelen Adalar çayı’da 
göle ulaşan diğer akarsulardır. Bu akarsuların debileri oldukça düşük olup, büyük bir kısmı yazın 
kurumaktadır. Akarsular dışında gölü besleyen en önemli kaynak Senir ilçesi yakınındaki kaynaktır. 
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Gölün beslenmesinde doğrudan yağışın oranı ~%40, akarsularla gelen suyun oranı ~%55, diğer 
kaynakların oranı ise ~%5 dir 

 
Şekil 1. İnceleme Alanının coğrafi konumu. Bozkurt (2001) den değiştirilerek alınmıştır 

Burdur Gölü kapalı (Endoreik) bir havzada bulunmaktadır yani suları bir akarsu veya karstik yolla 
dış drenaja ulaşamamaktadır. Bu nedenle ve özellikle yaz mevsimindeki yüksek buharlaşmanın da 
etkisiyle gölün suyu tuzludur (meso-polisalin). Ayrıca, göl suyunda Arsenik de bulunmaktadır.  

Bu koşullar Burdur Gölü’nde kendine özgü bir ekosistem oluşmasına yol açmıştır. Su içi bitki 
toplulukları sadece güney kesimdeki Yazıkent-Karakent köyleri arasındaki akarsuların göle karıştığı ve 
tuzluluğun nispeten daha az olduğu bölgelerde bulunmaktadır. Göl sularında arsenik bulunduğu için su içi 
faunası oldukça fakirdir. Akarsuların göle karıştığı bölgelerde göle özgü küçük bir balık türü olan 
Aphanius burduricus yaşamaktadır. Aphanius burduricus’un yanısıra, yine endemik bir zooplankton türü 
olan Arcodioptomus burduricus’un varlığı gölün fauna açısından önem kazanmasına neden olmuştur 
(www.wetlands.org). Bununla beraber, Burdur Gölü’nün esas önemi kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en 
önemli göllerinden biri olmasıdır.   

Burdur Gölü derin bir göl olmasına rağmen her yıl sonbahar  ve kış dönemlerinde yüzbinin 
üzerinde sukuşunu barındırmaktadır. Bazı yıllar bu sayı üçyüzbine uluşmaktadır. Göl suları kış aylarında 
donmadığından Sakarmeke’ler, Ördek’ler ve Batağan’lar kalabalık topluluklar oluşturmaktadır. Geniş ve 
açık su yüzeyi kışlayan kuşlar için güvenli bir ortam oluşturmakta, gölün güneybatı ve kuzeydoğu 
uçlarındaki sığ kesimler ve kıyılardaki çamur düzlükleri zengin besin varlığı ile kuşların beslenmesine 
imkan vermektedir.  Tür sayısı çoğu zaman yüzü aşar..  Burdur Gölü, Karaboyunlu batağan ve Sakarmeke 
için hem sonbahar göçü sırasında hem de kış ayları da çok önemlidir. 1997 yılı Ekim ayında bölgede 26 
075 Karaboyunlu batağan ve 252 726 Sakarmeke sayılmıştır. Göç sırasında çok yüksek sayılarda Kara 
sumru ve Flamingo konaklamaktadır. Mahmuzlu kızkuşu, Angıt, Taş bülbülü ve Kızıl kiraz kuşu bölgede 
üreyen önemli türler arasındadır. Ayrıca, göl ve çevresindeki Mahmuzlu kız kuşu, Suna, Sakarmeke, 
Uzunbacak ve Bahri  de kuluçkaya yatmaktadır. Tüm bu türlerin ötesinde Burdur Gölü'nün asıl önemi, 
nesli dünya çapında tehlikede olan Dikkuyruk ördek’in (Oxyura leucocephala) dünya populasyonunun 
%70'inin gölde kışlamasından kaynaklanmaktadır (www.wetlands.org). Dikkuyruk ördek Batı 
Akdeniz’den Orta Asya steplerine kadar uzanan bir alana yayılmış olmakla beraber, türün bu alan 
içindeki dağılımı çok düzensizdir. Özellikle Avrupa’daki nüfusunun giderek azalması artan endişelere yol 
açmaktadır. Özellikle Isparta Havaalanının göle çok yakın bir yere inşa edilmesi hem kuşlar hem de uçuş 
güvenliği açısından büyük bir risk taşımaktaydı. Ancak, bugün için ekonomik gerekçelerle havaalanı 
kapalı durumdadır. 

Türün ve yaşama alanlarının korunması için, Uluslararası Sukuşları ve Sulak Alanlar Araştırma 
Birliği (IWRB) ile Sukuşları ve Sulak Alanlar Birliği (WWT) 1984 yılından beri uluslararası bir araştırma 
ve koruma programı yürütmektedir. Bu programda en çok önem verilen ülkelerin başında Türkiye 
gelmektedir. Dikkuyruk ördek’in yeryüzündeki en önemli kışlama alanı olan Burdur Gölü'nün korunması 
türün neslini devam ettirebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  
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Özellikle biyolojik çeşitliliği fazla olan önemli sulak alanları korumak amacı ile 1971 yılında 
İran’ın Ramsar kentinde düzenlenen toplantıda Ramsar Sözleşmesi olarak da bilinen “Su Kuşları Yaşam 
Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme” imzalanmıştır. Ramsar alanı 
olarak bilinen koruma altındaki sulak yerler dünyanın birçok bölgesinde bulunmaktadır. Türkiye’de bu 
sözleşmeye 1993 yılında katılmış ve kuralları 1994 den itibaren uygulamaya konmuştur. Üç kıtanın 
kavşak noktasında olması nedeniyle mevsimlik olarak göç eden kuşların önemli bir göç ve dolayısıyla 
konaklama alanında yer alan Türkiye’de bugüne kadar 9 adet uluslararası öneme sahip sulak alan Ramsar 
sözleşmesi kapsamına alınmıştır. 1994 yılında Burdur Gölü’nün yaklaşık % 50 'sini kapsayan (12.600 ha) 
bir bölümü Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilmiştir. Burdur Gölü ve çevresinde 38.125 hektarlık alan 
ise 1993 yılında Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü tarafından 
“Yaban Hayatı Koruma Sahası” olarak ilan edilmiştir. 1993 yılında gölde avcılığın tamamen 
yasaklanması  ve etkili denetim sonucunda gölde kışlayan sukuşu sayısında önemli ölçüde artış olmuştur. 
1990’lı yılların başında 100-150 bin civarında seyreden kuş sayısı, 1996-1997 yıllarında 300 000’e 
yaklaşmıştır.  

Burdur Gölü’nün başlıca sorunları iki grup altında toplanabilir, bunlardan birincisi çevre 
kirliliğidir. Özellikle Burdur kentinin evsel atıkları ile kent içinde ve kent çevresindeki sanayi 
tesislerinden kaynaklanan endüstriyel atıklar doğrudan göle gitmektedir. Ayrıca, Gölün kuzeybatısında 
kurulan Isparta Organize Sanayi Bölgesi’nin atıkları da yine göle verilmektedir. Burdur kentinin atıkları 
için bir arıtma tesisinin inşasına başlanmıştır ama ne zaman bitirilebileceği belli değildir.  

Burdur Gölü’nün diğer önemli sorunu ise gölün hidrolojik bilançosu ile ilgilidir. Göl seviyesi 
geçmişte iklim koşullarına göre değişkenlikler göstermiştir fakat günümüzde göl seviyesinde değişim 
suyun insan tarafından göle ulaşamadan tutulması nedeniyle olmaktadır. 

Burdur Gölü Havzası’na düşen yıllık ortalama yağış (1960-
1996) 

402,8 mm 

Yıllık ortalama sıcaklık (1931-1996) 13,0 ºC 
Göl yüzeyinden buharlaşma (1970-1996) 197,9 hm3 
Göle gelen yıllık ortalama akım (1960-1996) 193,97 hm3 
Projeler bittiğinde göle gelebilecek akım (1996 yılı 
itibarıyla) 

143,19 hm3 

Kaynak: DSİ 

Gölün beslenmesini sağlayan başlıca akarsu olan Bozçay’ın su toplama havzasında çok sayıda 
kırsal yerleşme vardır. Bu alanda gerek kullanma gerekse sulama için gereken su gölet ve barajlardan 
sağlanmaktadır. Böylece göle ulaşan su miktarında bir azalma olmaktadır. Gölün beslenmesinde Senir 
ilçesi yakınındaki gür bir kaynağın da rolü bulunmaktaydı ancak bu kaynakta Burdur kenti için içme ve 
kullanma suyu temini için kullanılacağından gölün beslenmesi bakımından önemi kalmayacaktır.   

1960
1964

1968
1972

1976
1980

1984
1988

1992
1996

2000

838
840
842
844
846
848
850
852
854
856
858

 
Şekil 2. Burdur Gölü’nün 1960-2002 yılları arasındaki seviye değişimleri (Kaynak: DSİ)  

1970 yılında göl seviyesi 857 metre seviyesinde iken 2002 yılına kadar su seviyesi 12 metre 
alçalmıştır. Bu alçalma nedeniyle göl alanı %27 oranında daralmış ve tuzluluk oranı yaklaşık iki kat 
artmıştır (Yiğitbaşıoğlu ve diğ., 2003). 
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Derinliği ve su kütlesinin büyüklüğü gözönüne alındığında gölün tamamen kuruması söz konusu 
değildir ancak göl seviyesindeki bu azalma nedeniyle özellikle kuşların tercih ettiği sığ ve bataklık alanlar 
giderek azalmaktadır.  Aşağıda görülen 2003 yılı Eylül ayına ait uydu görüntüsünde özellikle gölün 
kuzeydoğusunda kuruyan kesim açık renkli olarak göze çarpmaktadır 

 

 

Sonuçlar 
 Burdur Gölü sadece Türkiye açısından değil dünya çapında önemli bir kuş cennetidir. Bununla 

beraber, kirlilik ve  su seviyesindeki azalma büyük boyutlara ulaşmıştır. Burdur Gölü’nün bozulan 
ekolojik dengesi sadece buradaki kuşları değil çevresinde yaşayan insanları da etkileyecektir. Burdur 
Gölü’nün korunması için şunlar önerilebilir: 

Göle ulaşan her türlü atık maddenin kontrol altına alınması ve mutlaka arıtılması gerekir.  

İklim koşulları ve kullanım gereksinimlerine göre gölün belli bir seviyeyi koruması için gereken su 
miktarı saptanarak buna göre hidrolojik bir planlama yapılmalıdır. 

Göl çevresinde yapılacak her türlü tesis yapılırken çevresel etkileri göz önüne alınmalıdır. 

 
Şekil 3. Burdur Gölü ve çevresinin Landsat ETM+ uydu görüntüsü 
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Bartın’da Meydana Gelen Sel ve Taşkınlara Ait Zarar Azaltma ve Önleme 

Önerileri 

Hüseyin Turoğlu 

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı. 

ÖZ 
Bartın şehir merkezinde büyük hasarlara neden olan, sıklık ve şiddet özellikleri de giderek artış gösteren sel 

ve taşkınlar meydana gelmektedir. Bu afet boyutundaki bu doğa olaylarını önleme, zarar azaltma amaçlı 
araştırmaların, Bartın Çayı havzası bütününde ve meydana gelmelerinde rol oynayan coğrafi faktörlerin oluşturduğu 
kapsamda gerçekleştirilmesi; uygulanabilir, sürdürülebilir  ve en ekonomik sonuçlar için önemli bir gerekliliktir. 

Yukarıdaki mantığın, Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri ile uygulanması sonunda, Bartın Çayı havzasında 
meydana gelen ve Bartın şehir merkezinde önemli hasarlara neden olan sel ve taşkınları önleme, zarar azaltma 
amaçlı olarak önerilerin başlıkları şunlardır. Yüzeysel akışa geçen su miktarını azaltmak, Büyük su kütlesinin Bartın 
şehir merkezinde toplanmasını engellemek, Su akışını kolaylaştırmak, Doğal Drenaj alanlarının doğal işlevine terk 
edilmesi, İmar planlarının doğal ortam özelliklerine uyumlu olarak revize edilmesi, Erken uyarı sistemleri ve acil 
durum planlarının hazırlanması, ilgili afet türlerine ait yerel halkın eğitimi önerilir. Bu öneriler öncelikle zarar 
azaltma, küçük çaptaki sel taşkın olayları için ise önleme amaçlı olarak etkili olacaktır.  

Giriş 
Bartın şehir merkezi ve çevresinde, önemli hasarlara neden olan, sıklıkları ve şiddet özellikleri her 

sene giderek artış gösteren sel ve taşkın afetleri meydana gelmektedir. Bu afetler sadece yerel halk için 
değil, bölge ve hatta ülke ekonomisi için de büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu sebeple, Bartın’da 
meydana gelen sel ve taşkınları konu alan, farklı bilim dallarına ait araştırmacılar kendi bakış açıları ile 
çok sayıda çalışmalar üretmişlerdir (Şorman, Ü., vd., 1998, TMMOB Bilim Kurulu Raporu, 1999, 
Turoğlu, H., vd., 2004, Tüysüz, O., vd., 2004). Bu çalışmada ise coğrafi perspektifte, Bartın şehir 
merkezini etkileyen sel ve taşkınları önleme, korunma ve zarar azaltma amaçlı önerilerde bulunulması 
amaçlanmıştır.  

Bartın’da meydana gelen sel ve taşkınların sıklık ve şiddet özelliklerini yönlendiren, onlar üzerinde 
etkili olan coğrafi faktörler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama yöntemleri ve arazi çalışmaları 
ile araştırılıp analiz edilmiş ve ayrıca bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmaların incelenmesi ile 
farklı bakış açıları hakkında fikir edinilmiştir. 

Bartın şehir merkezini etkileyen sel ve taşkınlar için, çalışmaların havza ölçeğinde çalışılma gereği 
vardır. Bu sebeple, havza geneli için 1/25000, şehir merkezi için ise 1/5000 olmak üzere iki farklı ölçek 
kullanılmıştır. Sayısal ve Nitelik verilerine ait veri tabanı oluşturulması ve C.B.S. analizlerinin 
yapılmasında ArcGIS 9, Uzaktan Algılama çalışmalarında ise ERDAS 8.7 yazılımı, farklı tarihlere ait 
LANDSAT 5 TM ve LANDSAT ETM görüntüleri ve ayrıca Bartın şehir merkezine ait 1944 ve 1998 
yıllarına ait hava fotoları kullanılmıştır. Arazi çalışmaları araştırmanın önemli bir bölümünü 
oluşturmuştur. Gerek sel ve taşkın izlerinin arazideki izlerini takip etmek ve bu lokasyonlara ait 
koordinatların alınması ve gerekse CBS analizleri ile elde edilen haritaların kontrollerinin yapılması arazi 
çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında koordinat alımları GARMİN XL12 el GPS 
ile yapılmıştır. 

Veritabanı ve Analiz 
Bartın şehir merkezinde hasara neden olan sel ve taşkınlar, aslında Bartın Çayı havzasın fiziki ve 

beşeri coğrafya özelliklerinin yönlendirdiği bir doğa olayıdır. Bu doğa olaylarının afet karakteri 
kazanması ise insan faktörünün etkinliği ile gerçekleşmektedir. Sel ve taşkın afetleri önleme, korunma ve 
zarar azaltma amaçlı çalışmalar için havzasının jeomorfolojik, litolojik, hidrografik,  klimatik, toprak, 
bitki örtüsü ve arazi kullanım özelliklerine ait veri tabanı oluşturularak analiz edilmesi gerekmektedir. 
Veri çeşitliliği ve zenginliğini avantaja çevirmesi ve analiz imkanları sebebi ile çalışmaların Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ortamında yapılması tercih edilen yöntemdir (Sarma,P., 1999, Gren, C., 2000, Hansson, K. ve 
Ekenberg, L., 2002,  Ekenberg, L., vd., 2003, Turner-Gillespie, D.F., vd., 2003, Turoğlu, H., vd., 2004). 
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Bartın şehir merkezinde önemli hasarlara neden olan sel ve taşkınlar için de bu yaklaşımla; önleme, 
korunma, zarar azaltma önlemlerine yönelik çalışma kapsamı oluşturulmuştur.  

Bartın Çayı havzası (Şekil 1) için havzada meydana gelen sel ve taşkınların sıklık ve şiddet 
özellikleri üzerinde doğrudan yönlendirici rol oynayan  fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerine ait, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ortamında sayısal ve nitelik veri tabanı oluşturulmuştur (Turoğlu,H. vd., 2004).  

   
Şekil 4. Bartın Çayı havzası Sayısal Yükselti Modeli   Şekil 2. Sel taşkın amaçlı veri 
tabanı. 
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Şekil 3. Bartın Çayı havzası için sel taşkın amaçlı veri tabanı kapsamı. 
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Şekil 4. Bartın şehir merkezi için sel taşkın zonlaması amaçlı veri tabanı kapsamı. 

Bu veri tabanının temel içeriği Şekil 2 ve 3 te özetlenmiştir. Daha sonra havzaya ait tüm coğrafi 
veriler sel ve taşkın amaçlı olarak analiz edilmiştir. Bartın şehir merkezi sel ve taşkın risk zonlamasında 
ise yükselti, eğim, imar planı ve afet istatistikleri  birlikte değerlendirilmiştir (Şekil 4, 5; Tablo 1).  
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Şekil 5. Bartın şehir merkezi, mahalleler ve yapı adaları sel ve taşkın risk alanları. 
 
Tablo 1. Bartın şehir merkezindeki mahallelerin ilgili afet türlerine ait risk alanları. 
 

Mahalle adı Sel risk alanı 
(m2) 

Taşkın risk 
alanı   
(m2) 

Sel ve taşkın 
riskli alanı  

 (m2) 

Sel ve taşkın 
risksiz alan 

 (m2) 

Toplam 
mah. alanı 

(m2) 
Okulak - 166971,23 12643,70 176,18 179791,11 
Köyortası - 146459,95 8379,38 53384,80 208224,13 
Orta Mah. - 104005,34 13059,30 72236,38 189301,02 
Kırtepe - 179435,66 60525,61 173521,19 413482,46 
Orduyeri 516776,83 950397,98 239751,43 2245997,63 3952923,88 
Gölbucağı 5803,39 1932221,77 146773,95 1286573,83 3371372,95 
Aladağ 330045,63 24,76 - 890507,56 1220577,95 
Tuna 81618,82 1084104,21 133074,42 590163,91 1888961,36 
Demirciler 40106,33 49828,76 18495,56 216370,15 324800,81 
Karaköy 47878,48 21160,96 848,12 691453,05 761340,61 
Esentepe 219942,68 - - 462316,91 682259,59 
Çaydüzü 106253,02 179314,58 36334,42 657034,75 978936,76 
Cumhuriyet 97424,36 406614,72 39086,90 189588,49 732714,47 
Kemerköprü 8737,94 739775,42 174379,38 448579,83 1371472,57 
Toplam risk 
alanları (m2) 

 
1454587,484 5960315,361 883352,1767

 
7977904,66 

 
16276160 

Önleme ve Zarar Azaltma Önerileri 
Bartın için sel ve taşkın amaçlı yapılan coğrafi perspektifteki bu analiz çalışması, analizde 

kullanılan havza ve şehir fiziki şartlarının ve yerleşim düzeni, altyapı imkanları gibi arazi kullanım 
özelliklerinin sabit kaldığı varsayımından yola çıkılarak yapılmış ve yine aynı yaklaşımla, önleme zarar 
azaltma önerilerinde bulunulmuştur. Önerilen tedbirlerin önleme veya zarar azaltma etkili olması ve etki 
değerleri, yağışla gelen suyun miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Bu önerileri şu şekilde özetlemek 
mümkündür.    

Yüzeysel akışa geçen su miktarını azaltılması, geciktirilmesi 

Bitki örtüsünün engelleyici etkisini arttıracak tedbirlerin alınması, infiltrasyou azaltıcı 
uygulamalardan kaçınılması gerekir.  
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Havza topraklarının fiziksel özellikleri, toprak yüzeyi, toprak nemi, ıslanma yeteneği, sıcaklık ve 
toprak suyunun akışkanlığı ile bitki örtüsü ve orman ölü örtüsü dikkate alındığında havzanın infiltrasyon 
kapasitesi çok düşüktür.  

Baraj, gölet, bent, su kapanı, vb. depolama ve akış engelleme sistemlerinin geliştirilmesi 
desteklenmelidir. 

Kirazlıköprü Barajı doğru bir uygulama, ancak tek başına yeterli bir önlem kabul edilemez. 
Kozcağız ve Arıt alt havzalarında da su depolama yapı türleri geliştirilmelidir (Şekil 6-7).  

Bu tedbirlerin, sadece suyun yüzeysel akışa geçmesini geciktirici etkisi olduğu unutulmadan, 
uygulamaların şehir merkezinde su toplanmasını engelleyecek şaşırtma planı çerçevesinde yapılması 
gerekmektedir. Böylece, alt havzalardan gelen suların tümü bir araya toplanmadan, gecikmeli olarak 
deşarj olarak, su yükselmelerinin afet boyutuna ulaşması yada afetlerin şiddetlerinin azaltılması 
sağlanacaktır.  
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 Şekil 6. Bartın Çayı alt havzaları.            Şekil 7. 1998 sel ve taşkını yağış-akış grafiği 

Büyük su kütlesinin Bartın şehir merkezinde toplanmasını engellemek 

Kanal su taşıma kapasitesinin arttırılması, en azından bu günkü kapasitesinin  korunması, 

Doğal drenaj sisteminin morfolojik elemanları yerleşim vb. diğer aktiviteler ile işgal edilmiştir. Bu 
alanların doğal fonksiyonlarına terk amaçlı revizyon ve yapılanmalara gidilmelidir. 

Su taşıma kapasitesini azaltan yatak içindeki dolguların temizlenmesi değil, birikimin önlenmesi 
ekonomik ve kalıcı olan yöntemdir. 

Kanal sayısının ve uzunluğunun arttırılması, drenaj sistemlerinin geliştirilmesi önerilir. 

Kanal sayısının arttırılması, su kütlesinin bölünmesine sel ve taşkın boyutlarının azalmasında yada 
onların afet karakteri kazanmamasında etkili olacaktır.  

Eğim ve yükselti şartlarının kontrolünde kanal/kanalet sistemlerinin tesis edilmesi   kanal 
uzunluklarının arttırılması konusunda etkili olacaktır. Bu uygulama alt havzalarına ait suların aynı anda 
Bartın şehir merkezinde toplanmasına, ilgili althavza sularını geciktirmek sureti ile  engel olacaktır. Bu 
uygulamanın faydalı olması diğer althavza sularının akış özellikleri ile koordinasyonuna bağlıdır. 

Su akışını kolaylaştırmak 

Bartın Çayı alt havzalarında (Şekil 6) meydana gelen seyelan, erozyon ve her türlü kütle 
hareketlerinin çalışılması ve önleyici, koruyucu, iyileştirici tedbirlerin alınması sel ve taşkınlar için çok 
önemlidir. Zira alt havzalarda meydana gelen seyelan, erozyon ve kütle hareketleri doğrudan ve dolaylı 
olarak, yüzeysel akışa geçen su miktarı, infiltrasyon kapasitesi, kanal su taşıma kapasitesi üzerine çok 
önemli oranda etki etmektedir. 

Erozyonu engelleyici tedbirlerin alınması, ayrışma ve kütle hareketlerinin kontrol edilmesi, yatak 
içinde doğal yolla meydana gelen birikimlerin temizlenmesi ve tekrarı önlenmesi, yatak içine 
dökümlerinin kesinlikle engellenmesi gerekmektedir. 
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Bartın Çayı’nın güncel yatak ölçüleri ile su taşıma kapasitesi, doğal yada moloz, hafriyat, vb. 
malzeme (Şekil 8) dökümleri ile azaltılmaktadır. Böylece yatak en kesit alanları küçülmekte ve yatak su 
taşıma kapasiteleri azalmak sureti ile sel ve taşkın riski artmakta, sel ve taşkınların şiddet özellikleri 
büyümektedir. 

 

Şekil 8. Kirazlıköprü Barajı ve baraj hafriyatına ait Bartın Çayı yatağı içindeki döküm yeri. 
 

Mühendislik projeleri ile akışı engelleyici yapılardan kaçınılmalıdır. 

Bartın limanı bu konudaki en önemli projedir. Coğrafi açıdan bakıldığında; Bartın Çayının Liman 
Boğazın bölümündeki yatak özelliklerinin değiştirilmesi, liman ağzının ve Bartın Çayının ağzının yöreyi 
etkileyen ve su fazlasına neden olan sağnak yağışlarla birlikte etkili olan en şiddetli rüzgar yönüne 
(Güneybatı) çevrilmesi (Şekil 9), Kıyı akıntı sisteminin (burada güney batıdan kıyıyı takiben kuzey doğu 
yönünde, yani çevrilerek mansabı değiştirilen Bartın Çayının boşalımına engel olacak şekildedir) dikkate 
alınmaması gibi ihmaller sel ve taşkın afetlerinin Bartın’da daha sıklıkla ve daha büyük şiddetlerde 
meydana gelmesinde önemli etkisi olmaktadır. Nitekim, 21 Mayıs 1998 sel ve taşkınında, Bartın’daki 
taşkının çekilmesi, suyun Bartın limanındaki yol ve diğer yapıları yıkıp, 1960 yılı (liman inşaatı) öncesi 
doğal akış imkanını bulduktan sonra gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 9. Liman Boğazı mevkiinde, 1944 ve 2003 yıllarına ait Bartın Çayı yatak özellikleri. 
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İmar planlarının doğal ortam özelliklerine uyumlu olarak revize edilmesi 

Bartın şehir merkezinde altyapı drenaj sistemleri geliştirilmelidir. 

Havza içindeki yerleşimlerde açık ve kapalı yağmur suyu drenaj sistemlerinin geliştirilmesi ve bu 
sistemlerin, Bartın merkezinde Bartın Çayına değil doğrudan Karadeniz yada risk faktörünün olmadığı 
ortamlara deşarjı sağlanmalıdır. Althavzalarda  Bartın Çayı kollarına yapılan bu tür deşarjlar, Bartın Çayı 
su kütlesinin büyümesine neden olarak afet riskini ve şiddetlerinin artmasına katkıda bulunurlar.  

Doğal Drenaj alanlarının doğal işlevine terk edilmesi 

Doğal drenaj sistemi ve enkesit özellikleri (menderes kuşağı, taşkın yatağı yada doğrudan yatak 
içinde) dolgular, kanallar, istinat duvarları, vb. yöntemler ile değiştirilerek, kazanılan alanlar farklı 
amaçlar için kullanılmaktadır. Bu uygulamalar çeşitli şekillerde etkili olarak, sel ve taşkınların şiddetli 
olarak meydana gelmesine neden olmaktadırlar. Ayrıca bu alanlarda yaşayanlar da afetlerden en şiddetli 
şekilde zarar görenlerdir. 

Coğrafi şartlar ile uyumlu revize imar planlarının yapılarak tavizsiz uygulanması 

Bartın şehir imar planı sel ve taşkın amaçlı olarak, coğrafi perspektifte incelendiğinde imar plan 
alanın 8298225,02 m2 si (% 50,98) sel, taşkın riski altındadır. Sadece taşkın riski altındaki alanlar ise 
6843667,54 m2 (% 42,05) lik yer kaplamaktadır (Tablo 1; Şekil 5). Bu sebeple, Bartın imar planları ve 
uygulama planlarının revize edilmesi gerekmektedir. 

Koordinasyon ve multidisipliner bir çalışmaya ihtiyaç vardır 

Sel ve taşkın amaçlı çalışmalar için coğrafi kapsamın dışında diğer ilgili bilim dalları 
mensuplarının da katılımı ile oluşturulacak çok yönlü bir kapsam,  bir ekip çalışması ile 
gerçekleştirilmelidir. 

Zarar azaltma amaçlı diğer öneriler 

Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin tesisi ve uygulamaya konulması, 

Etkin bir Afet Yönetim Merkezinin kurulması ve acil eylem planlarının yapılması, 

Tüm faaliyetler için, yeterliliğe sahip vasıflı personel ile yapılanmanın gerçekleştirilmesi, 

Yerel halkın sel ve taşkın afetleri konusunda eğitilmesi. 

Sonuçlar 
Bartın Çayı havzasının sahip olduğu jeomorfolojik, hidrografik, litolojik, toprak ve bitki örtüsü ile 

arazi kullanım özellikleri sebebi ile sel ve taşkınlar, Bartın için normal doğa olaylarıdır. Bu doğa 
olaylarının birer afet olarak önemli hasarlara neden olmaması için;  

Sel ve taşkına neden olacak büyük su kütlesinin, kısa sürede, Bartın şehir merkezinde  toplanmasını 
engellemek, 

Su kütlesinin akışını engelleyecek yatak özelliklerinde düzenlemeler yapmak, 

Afete neden olacak su kütlelerinin Karadeniz’e deşarjlarında, sahanın jeomorfolojik ve hidrografik 
özellikleri ile morfo-dinamik etken ve süreçlerin dikkate alınması, 

Havzanın arazi potansiyeline uygun arazi kullanım tür ve tercihlerinin yapılması,  

Erken uyarı, acil durum planlarının yapılması, halkın sel ve taşkın amaçlı eğitimi önleme, zarar 
azaltma amaçlı, coğrafi perspektifteki tedbirler olarak önerilmektedir. 
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Trabzon Kıyı Bölgesinin Pliyo-Kuvaterner Stratigrafisi  

Cemil Yılmaz1, Cüneyt Şen1, Şener Ceryan2, Raif Kandemir2, Orhan Karslı2, Tülay Kara Bak1 

1K. T. Ü. MMF  Jeoloji Mühendisliği Bölümü  
2K. T. Ü. GMF  Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

ÖZ 
Trabzon kıyı bölgesi başlıca Kretase yaşlı volkano-sedimanter kayaçlar, Miyo-Pliyo-Kuvaterner  yaşlı 

volkanitler ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı karbonatlı-killi kırıntılı kayaçlar, taraça ve alüvyonların yüzlek alanı 
konumundadır. Miyo-Pliyosen’den Pliyosen sonuna kadar etkin olan volkanitler ve Pliyo- Kuvaterner yaşlı çökeller 
inceleme alanının yakın jeolojik geçmişine ilişkin önemli ipuçlarını içerir. İnceleme alanının periyodik ve hızlı 
yükseliminin kanıtları olarak değerlendirilen altı ayrı seviyedeki  denizel taraçalar bölgenin Pliyo-Kuvaterner neo-
tektoniğine de ışık tutar.  

Giriş 
Pontid orojenik kuşağının doğu kesimini oluşturan ve Doğu Pontid Kuzey Zonu olarak bilinen 

Karadeniz sahil kesimi, yakın geçmişe kadar çoğu kez Pontid volkanik yayına ait Kretase ve Tersiyer 
yaşlı kayaçların yüzlek alanı olarak değerlendirilmiştir. Gerçekten de ilk bakışta yoğun ve kalın bir gövde 
görünümü sunan bu kayaçlar tüm kuşakta çok geniş yüzlek alanlarına sahiptir. Kretase-Tersiyer sürecinde 
etkin olan bu yaya ilişkin volkanitler daha yaşlı kayaçları gerek asimile ederek ve gerekse içlerine alıp 
yükselterek ilksel konumlarını bozmuş ve çoğu alanda yerel/bölgesel stratigrafiyi takip edilemez halde 
tahrip etmiştir (Yılmaz ve Korkmaz, 1999). Son yıllarda kıyı ve kıyıya yakın kesimlerde yürütülen 
jeololojik, deniz jeolojisi ve stratigrafik amaçlı çalışmalarda özellikle Oligosen, Miyosen, Pliyosen, Pliyo-
Kuvaterner ve Kuvaterner stratigrafisine ilişkin önemli stratigrafik bulgular elde edilmiştir. Bu bulguların 
ışığında özellikle Pliyo-Kuvaterner ve Kuvaterner yaşlı çökellere dayandırılarak yakın jeolojik geçmişte 
deniz-kara sınırının değişimi ve gerekçelerine yeni bakış açıları getirilerek tartışma ortamı sağlanmıştır. 
Özellikle Trabzon kıyı kesiminde dar alanlarda yüzlek veren Pliyo-Kuvaterner yaşlı Beşirli Formasyonu 
ile denizel ve akarsu taraçalarının ayrıntılı fasiyes çalışmalarından elde edilen tektono-sedimantolojik 
kayıtlar yakın jeolojik geçmişe ilişkin önemli ipuçlarını barındırır. Yarı karasal, plaj ve sığ denizel 
koşullara kadar değişen ortamların karakteristiklerini barındıran Beşirli Formasyonu Pliyo-Kuvaterner 
paleocoğrafyasının en önemli öğesini oluşturur. Güncel kıyı çizgisinden itibaren karasal alanda 5-10 m. 
ile 300 m.lik yükseltilerde ve 6 ayrı seviyede izlenen ve haritalanan denizel taraçalar ise Kuvaterner 
zaman aralığındaki kıyı çizgisindeki değişimine tanıklık yaparlar. Karasal alanlardaki ayrışma ürünlerinin 
denizel alana taşınmasında ana taşıyıcı sistemi oluşturan Değirmendere yaklaşık 100 km lik bir akarsu 
ağına sahiptir. Değirmendere vadisinde özellikle sahile yakın kesimlerde yapılan çalışmalarda değişik 
yükseltilerde 4 adet nehir taraçası saptanmıştır. Gerek Beşirli Formasyonu, gerek değişik yükseltilerdeki 
denizel taraça ve nehir taraçaları Pliyo-Kuvaterner sürecinde karasal alanlarda hızlı bir yükselmenin ve 
buna bağlı olarak kıyı çizgisindeki hızlı bir değişimin kanıtlarını oluşturur. Bu çalışmada, Trabzon kıyı 
bölgesindeki Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökeller ve kıyı çizgisindeki hızlı değişimi gerçekleştiren ana 
gerekçeler tartışmaya açılacaktır.  

Bölgesel Jeoloji 
Pontid volkanik yayı olarak da bilinen Pontidlerin doğu kesimi gerek jeotektonik konumu ve 

gerekse içerdiği ekonomik değerler (polijenetik maden yatakları) nedeniyle pekçok araştırmaya konu 
olmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır: Tokel, 1972; Gedikoğlu ve diğ., 1979;  Şengör ve Yılmaz, 1981;  
Pelin ve diğ., 1981; Bektaş 1984, 1986; Taslı, 1984; Bergougnan, 1987; Güven, 1993; Korkmaz ve Baki, 
1984; Bektaş ve diğ., 1995, 1999 ;Robinson ve diğ., 1995; Gedik ve diğ., 1995; Yılmaz ve diğ., 1997; 
Okay ve Şahintürk;, 1997; Yılmaz ve Korkmaz, 1999; Yılmaz ve diğ., 2003; Kandemir, 2004. Bu 
çalışmalarda çözülmeye çalışılan  Mesozoyik ve Senozoyik stratigrafisinde, Kretase-Tersiyer 
volkanizmasının tahrip etmesi sonucu, hala tartışmalı seviyeler bulunmaktadır. Bütün bu çalışmalara 
rağmen gerek inceleme alanında ve gerekse ülkemizin diğer kıyı kesimlerinde yakın jeolojik   geçmişte 
gelişen kayaçlara ilişkin araştırma kayıtları sınırlı sayılardadır. Özellikle üç yanı denizle çevrili olan 
ülkemizin kıyı ve denizel alanlarına ilişkin  jeolojik araştırmalar yakın geçmişte TÜBİTAK, TPAO, MTA 
ve üniversitelerin işbirliği ile 1990’lı yıllardan itibaren gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  
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Şekil 1. Doğu Karadeniz kıyı kesiminin jeolojik haritası (Güven 1993’ten alınmıştır) 

İnceleme alanınında içinde yer aldığı  Karadeniz kıyı kesiminde yaygın yüzlek veren kayaçların 
tabanında Liyas-Dogger yaşlı  Şenköy Formasyonu’na  ait volkanitler yer alır. Bu süreçte iç kesimlerde 
izlenen bol fosilli kirectaşı (calcari ammonitico rosso) ve türbiditik fasiyesteki kayaçlar kıyı ve kıyıya 
yakın kesimlerde gözlenmez. Tüm doğu Pontidlerde Üst Jura-Alt Kretase süreci platform karbonatlarının 
birikim sürecine karşılık gelir. Berdiga Formasyonu  (Pelin, 1977) olarak bilinen bu birim iç kesimlerde 
yaygın yüzleklere sahiptir. Buna karşın kıyıya yakın kesimlerde çoklukla Kretase-Tersiyer yaşlı 
volkanitlerin içinde blok veya mega bloklar şeklinde izlenir. Birkaç metreden birkaç kilometreye varan 
boyutlarda izlenen bu blokların volkanik etkinlik sırasında ilksel konumlarının bozulduğu ve volkanitler 
tarafından asimile edildiği varsayılmaktadır. Üst Kretase süreci duraksayarak devam eden yoğun bir 
volkanik etkinlik dönemine karşılık gelir. Başlıca bazalt, andezit ve dasitik karakterli volkanik ürünlerin 
oluştuğu bu süreçte volkanizmanın durduğu dönemlerde derin denizel çökeller birikmiştir. Kretase yaşlı 
bu derin denizel çökeller Tersiyer’de yerini sığ birikim ortamlarında depolanmış volkani-klastiklere 
bırakır. Bununla birlikte volkanik ve granitik kayaçlar her zaman baskın kayatürünü oluşturur. Oligo-
Miyosen küçük çökel havzaların dışında aşınma dönemine karşılık gelir. Pliyo- Kuvaterner dönemi kıyı 
kesimindeki volkanitler, kırıntılı çökeller, taraça ve alüvyonlarla belirgindir (Şekil 1). 

Trabzon Kıyı Bölgesinin Stratigrafisi 
Trabzon kıyı kesiminin Pliyo-Kuvaterner stratigrafisinin ortaya konulması ve bu süreçteki kıyı 

çizgisindeki değişimeleri tartışmaya açmayı hedefleyen bu çalışma Trabzon il merkezi ile batıda 
Akçaabat ile doğuda Yomra ilçeleri arasında kalan bölgeyi kapsar (Şekil 2).  

İnceleme alanında yüzlek veren birimler tabandan tavana doğru şöyledir (Şekil 3): 

1- Çağlayan Formasyonu  (Üst Kretase)  

2-Bakırköy Formasyonu (Üst Kretase) 

3-Trabzon Volkaniti (Miyo-Pliyo-Kuvaterner) 

4-Kaymaklı Formasyonu (Ponsiyen) 

5- Beşirli Formasyonu (Pliyo-Kuvaterner) 

6-Kırmızı Killer (Pliyo-Kuvaterner) 

7- Taraçalar (Pliyo-Kuvaterner) 

8- Alüvyonlar (Kuvaterner) 

1- Çağlayan Formasyonu  (Üst Kretase): İnceleme alanında temeli Üst Kretase yaşlı Çağlayan 
Formasyonu (Güven, 1993) oluşturur. Başlıca andezitik, bazaltik lav ve bunların piroklastikleri ile bordo 
renkli ince katmanlı pelajik fosilli kireçtaşları ara seviyelerinden oluşur.  Birim inceleme alanının güney 
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batısında ve dışında geniş yüzlekler oluşturur. Genel olarak gri-siyah yüzlekler halinde izlenen birimde 
katmanlı yapılar enderdir. Birimi oluşturan bazalt, andezit, aglomera ve tüfler çoklukla düzensiz olarak 
izlenir. Yer yer yanal fasiyes geçişleri izlenebilir. Boşluklu bir yapıya sahip olan bazaltlardaki dolgular 
zeolit ve kalsit bileşimindedir. Birimin yaşı içerdiği merceksi geometrili ve bordo renkli kireçtaşlarındaki 
pelajik faunaya dayandırılarak Kampaniyen-Maastrichtiyen olarak belirtilmiştir (Güven, 1993). 

2- Bakırköy Formasyonu (Üst Kretase): İnceleme alanının güneybatı kısmında yaygın olarak 
yüzlek veren birim ilk kez Güven (1993) tarafından tanımlanmıştır. Birim ayrıca Zagnos ve Tabakhane 
vadi tabanları ile yerleşimin yoğun olduğu Yenicuma, Bahceçik ve Boztepe mahallelerinde çok küçük 
(metrik) yüzlekler halinde izlenir. Birim başlıca gri renkli orta katmanlı marn, gri-beyaz renkli killi 
kireçtaşı ve az oranda kumtaşlarından oluşur. Kalınlığı 150-200 m arasındadır. Birimin yaşı içerdiği 
mikrofaunaya dayandırılarak Maastrichtiyen-Paleosen olarak belirtilmiştir (Güven, 1993). 
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Şekil 2. İnceleme alanının jeoloji haritası (Yılmaz ve Gülibrahimooğlu 1997’den yararlanılarak 
çizilmiştir.) 

3-Trabzon Volkaniti (Miyo-Pliyo-Kuvaterner): İnceleme alanında oldukca geniş yüzlekler 
oluşturan birim Aydın (2003) tarafından  adlandırılmıştır. Birim başlıca alkali bazalt, tefrit, tefritik 
fonolit, fonolitik tefrit, traki-bazalt, traki-andezit, trakit, riyolit ve bunların piroklastik ürünlerinden 
oluşur. Butün bu kayatürleri birbirleriyle yanal ve düşey geçişli olarak, bazen birbirlerini kesmiş, çoklukla 
da ilişkileri belirsiz bir şekilde izlenir. 

Birimin yaşıyla ilgili olarak yapılan izotop çalışmalarından 13±2 (Hosgin ve Wysoczanski, 1998), 
ile 3.2 ± 2 Ma (Aydın, 2003) arasında değişen yaşlar elde edilmiştir. Ancak saha gözlemleri çok daha 
genç lav akıntılarının olabileceği izlenimi vermiştir. Bu nedenle birimin yaşının Kuvaterner’e kadar 
olabileceği bu çalışmada öngörülmüştür.  

4- Kaymaklı Formasyonu (Ponsiyen): İnceleme alanının orta kısmında Kaymaklı ve Kalkınma 
mahalleleri civarında yüzlek veren  birim ilk kez Özsayar (1971) Ponsiyen Killeri olarak adlandırılmıştır. 
Güven (1993) tarafından birimi Kaymaklı Formasyonu olarak tanımlanmıştır. Birim başlıca sarımsı-gri 
renkli orta katmanlı, gevşek çimentolu kumlu-killi silttaşı ve kiltaşlarından oluşur. Yaşı içerdiği 
makrofaunaya dayandırılarak Ponsiyen olarak verilmiştir (Özsayar, 1971). 

5- Beşirli Formasyonu (Pliyosen?): İnceleme alanının orta ve doğu kesimleri ile Yomra-Özdil 
vadisinde yüzlek veren Beşirli Formasyonu (Güven, 1993) farklı fasiyeslerde gelişen çökellerle tanınır 
(Şekil 5). İnceleme alanında bu farklı fasiyesler yanal ve düşey olarak geçişlidir. Birim ilk kez 
tanımlandığı Beşirli yöresinde kalın masif katmanlı aglomera ve tüflerden oluşur. Akcaabat ve Ayasofya 
mahallesi (Trabzon) civarında fosilli seviyeler (makro fosil parçalar, pelecypoda, gastropoda) barındıran, 
yer yer düzlemsel ve çapraz tabakalı kireçtaşı ve gevşek kireç çimentolu, silttaşı-kumtaşı-kiltaşı ardışımı 
şeklindedir. Bu alandaki kalınlığı 100 m. dir. Trabzon doğu yöresi ile Yomra Özdil vadisinde silttaşi-
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kiltaşi ardışımı kötü katmanlı, gevşek çimentolu, çakıllarının çoğu bazalt, andezit ve dasitlerden oluşan 
polijenik çakıltaşı, kumtaşı ve marn ardışımından oluşur. Akcaabat ve Ayasofya mahallesindeki kalınlığı 
5 m. ile 30 m. arasında değişir.  Yomra-Özdil yöresindeki kalınlığı 300 m. dir. Beşirli Formasyonu’nu 
oluşturan çökellerin tümü 3 ile 40 derece arasında değişen eğim değerlerine sahiptir. Farklı fasiyeslerde 
gelişmiş kayaçların oluşturduğu birimin, çökel ve kayatürü özelliklerine dayanarak   sığ denizel-plaj ve 
karasal geciş ortamlarınıda biriktiği söylenebilir. Birimin yaşı göreceli konumlandırma ile Pliyosen (?) 
olarak verilmiştir. 

? ??

Trabzon Volkaniti

Çağlayan Formasyonu

Bakırköy
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Şekil 3. İnceleme alanına ait stratigrafik kolon kesit 

6-Kırmızı Killer (Pliyo-Kuvaterner): İnceleme alanında Boztepe, Pelitli ve Yalıncak köyleri 
arasında küçük yüzlekler halinde ve 1-10 m. arasında kalınlıklara sahip kırmızı renkli killi seviyeler yer 
alır. Altlayan kayaçların ayrışma ürünü olduğu düşünülen bu oluşuklar Pliyo-Kuvaterner yaşlı olarak 
düşünülmüştür.  

7- Taraçalar (Pliyo-Kuvaterner):İnceleme alanında izlenen taraçalar güncel yükseltilerine göre altı 
ayrı seviyede (T1-T6)  izlenmiş ve  haritalanmıştır (Tab.1, Şek. 4, Şek. 5).  

T1 Taraçası: Cezaevi ve Bahceçik mahalleri arasında 260-300 m. yükseltileri arasında yayılım 
gösteren bu taraça tümüyle volkanik çakıllardan oluşmuştur. Başlıca  kum ve çakıl boyutundaki 
malzemeden oluşmuştur. 0.2-25 cm boyutlardaki elipsoyit şekilli çakıllar başlıca bazalt, andezit ve 
kireçtaşlarından oluşur.  Kalınlığı yaklaşık 15 m. dir. 

T2 Taraçası: Affan Kitapçıoğlu Lisesi (AKL) ve eski Cephaneliğin kuzey ve doğu kesimlerinde, 
135-180 m. yükseltilerinde yayılım gösterir. Başlıca kum ve çakıl boyutundaki malzemeden oluşmuştur. 
0.2-10 cm boyutlardaki elipsoyit şekilli çakıllar başlıca bazalt, andezit ve kireçtaşlarından oluşur. 
Kalınlığı 10 m. olarak ölçülmüştür.    

T3 Taraçası: Bahçecik mahallesi kuzey kesimlerinde, 100-110 m. yükseltilerinde yayılım gösterir. 
Başlıca kum ve çakıl boyutundaki malzemeden oluşmuştur. 3-8 cm boyutlardaki elipsoyit şekilli çakıllar 
başlıca bazalt, andezit ve kireçtaşlarından oluşur. Kalınlığı 5-8 m. arasında değişir.    

T4 Taraçası: Atapark ile İnönü mahalleleri arasında 60-80 m. yükseltilerde  yayılım gösterir. 
Aglomera ve tüflerin üzerinde yer alır. Başlıca kum ve çakıl boyutundaki malzemeden oluşmuştur. 1-5 
cm boyutlardaki elipsoyit şekilli çakıllar başlıca bazalt, andezit ve kireçtaşlarından oluşur. Kalınlığı 2-6 
m. arasında değişir.    

T5 Taraçası: Fatih, Ayasofya mahalleleri ile Avni Aker Stadyumu, Taksim alanı, Asri mezarlık, 
hava alanı ile Atatürk İlköretimokulu çizgisindeki alanlarda, 20-35 m. yükseltilerde  yüzeylenir. Başlıca 
yer yer canlı işlev izleri içeren kil, silt, kum ve çakıl boyutundaki malzemeden oluşmuştur. 0.2-25 cm 
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boyutlardaki elipsoyit şekilli çakıllar başlıca bazalt, andezit ve kireçtaşlarından oluşur. Kalınlığı 5-12 m. 
arasında değişir.     

T6 Taraçası: Yenimahalle, Yalı mahalleri ile havaalanı, Pelitli arasında 5-15 m. yükseltilerinde 
yayılım gösterir. Başlıca kil, silt, kum ve çakıl boyutundaki malzemeden oluşmuştur. 0.5-30 cm 
boyutlardaki elipsoyit şekilli çakıllar başlıca bazalt, andezit ve kireçtaşlarından oluşur. Kalınlığı 2-15 m. 
arasında değişir.   

T1 T2 T3 T4 T5 T6

5 m

 
Şekil 4. İnceleme alanında altı ayrı seviyedeki taraçaların ölçülü kesitleri 

 
Tablo 1. İnceleme alanındaki denizel taraçaların dağılımı 

TARAÇA KONUM KALINLIK (m) YÜKSEKLİK (m) 
T1 Taraçası Cezaevi ve Bahceçik Mahallesi 15 260-300 
T2 Taraçası AKL ve eski Cephanelik 10 135-180 
T3 Taraçası Bahçecik Mahallesi kuzeyi 3-8 100-110 
T4 Taraçası Atapark ve İnönü Mahallesi  2-6 60-80 
T5 Taraçası Fatih,Ayasofya, Asri Mez., Taksim 5-12 20-35 
T6 Taraçası Yalı Mahallesi, Havaalanı 2-15 5-15 

Bu denizel taraçaların yanında karasal alanlardaki ayrışma ürünlerinin denizel alana taşınmasında 
ana taşıyıcı sistemi oluşturan Değirmendere vadisinde özellikle sahile yakın kesimlerde yapılan 
çalışmalarda değişik yükseltilerde (nt1: 22, nt2: 25, nt3: 27, nt4: 30 m.)ve kalınlıklar 3-15 m. arasında 
değişen 4 adet nehir taraçası saptanmıştır.  

8- Alüvyonlar (Kuvaterner):  Karadeniz sahil kesimi ile Değirmendere, Beşirli, İkisu  ve Yomra 
dereleri boyunca izlenen alüvyonlar çoklukla bazalt, andezit ve kireçtaşı kökenli olup kil, kum ve çakıl 
boyutundaki malzemeden oluşur ve 10- 60 m. arasında değişen kalınlıklar sunarlar.  

Tartışma ve Sonuçlar  
Trabzon kıyı jeolojisi başlıca Tersiyer-Eosen ve Pliyo-Kuvaterner sürecinde gelişmiş  kayaçlarla 

tanımlanır.  Bölgenin jeotektonik önemi ve metalik maden yatakları gerekçesiyle iyi bilinen Tersiyer 
volkanitlerinin yanında Pliyo-Kuvaterner yaşlı kayaçlar çoklukla ayrıntılı çalışılmamıştır. Oysaki bu 
çalışmada belirtilen Beşirli Formasyonu ile (yüzeysel aşınma nedeniyle izlenemeyenlerin dışında) altı ayrı 
seviyedeki  denizel taraçaları ve 4 ayrı seviyede saptanabilen  nehir taraçaları Trabzon kıyı kesiminin 
yakın jeolojik geçmişinin çökel (ve tektonik) kayıtlarını içermesi açısından önemli sayılmışlardır.   

Beşirli Formasyonu’ndan elde edilen bulgular birimin sığ deniz –plaj- den giderek geçiş ve karasal 
ortamda biriktiğinin kanıtlarını içerir. Alt Pliyosen’den itibaren sığlaşarak günümüz topoğrafyasına sahip 
olan inceleme alanı giderek yüselmiştir. Bu olgunun en güçlü kanıtları Beşirli Formasyonu’nun giderek 
karasal ortam fasiyeslerine dönüşmesi ve altı ayrı  seviyede yer alan denizel taraçalar ve dört ayrı 
seviyede izlenen nehir taraçalarıdır.   Bunların yanında Beşirli Formasyonunu oluşturan katmanların 40 
dereceye kadar ulaşan eğimlere sahip olması Pliyo-Kuvaterner sürecindeki aktif tektoniğinde bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Elde edilen veriler kullanılarak Trabzon sahil kesiminde Pliyo-Kuvaterner’den günümüze kadar  
periyodik olarak değişen kıyı çizgileri (T1-T6,  Şekil 6) oluşturulmuştur. Bu şekilden de anlaşıldığı gibi 
Pliyo-Kuvaterner sürecinde karasal alanı oluşturan Trabzon kıyı kesimi düzenli olarak yükselmiştir. 
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Yakın jeolojik geçmişte oluşan bu haraketlerin etkenlerinin araştırılmasına yönelik  yapılacak çalışmalar 
yörenin dolayısıyle kuzeydoğu Türkiye’nin neotektonik süreçteki evrimine de ışık tutacaktır.    

 
Şekil 5. İnceleme alanındakşi Beşirli Formasyonu ve taraçaların görünümleri (a: Beşirli Fm. İçindeki 
aglomera ve fosilli kumlu kireçtaşı seviyeleri, b: T3 taraçasındaki oygu izleri, c: Beşirli Fm. ve T5 taracası 
dokanağı, d: Değirmendere vadisindeki nehir taraçaları (Nt), e: Beşirli Fm. içindeki oygu yapıları, f: T6 
taraçası ve güncel kıyı çizgisinin görünümü, g: T6 taraçasındaki çakıllı seviyenin görünümü). 

Katkı Belirtme 

Bu çalışma, KTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen  2003.112.005.4 nolu proje kapsamında  
gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 6. İnceleme alanında  Pliyo-Kuvaterner’den günümüze kadar  periyodik olarak değişen kıyı 
çizgilerinin konumu. 
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İznik Gölü Kuvaterner Stratigrafisinin Ön (Sığ Sismik) Değerlendirilmesi 

Kurultay Öztürk, Bedri Alpar, Fatih Adatepe, Sinan Demirel 

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi 

İznik Gölü İznik Havzası üzerinde gelişmiştir. Gemlik Körfezinden dar bir vadi ile ayrılan bu 
havza güney kenarındaki Kuzey Anadolu Fayı orta kolu denetiminde ve havzanın kuzey kesimlerindeki 
doğrultu atımlı faya açılı gelişen kademeli normal faylarla gelişmektedir. Güney kıyılarında fay şevleri 
önünde gelişmekte olan alüviyal Kuvaterner yaşlı yelpazeler bulunmaktadır. Bu alanda ana faya paralel 
çok sayıda kademeli küçük ölçekli normal fay bulunmaktadır. 

Marmara Bölgesinin en büyük tatlı su gölü olan İznik Gölünün kuzeyindeki Avrasya plakası ile 
güneyindeki Anadolu levhasının tektonik bakımdan aktif arayüzü üzerine yerleşmiş olması (Şekil 1) 
nedeniyle göl içinde yapılacak sismik çalışmaların tortullaşma ve tektonik süreçlerin aydınlatılmasına 
önemli katkısı olacaktır. Deneme amaçlı yapılan sığ sismik çalışmada 1.25 kJ Geont sparker sistemi 
(Alpar ve diğ., 1997) kullanılarak ¼ ms örnekleme aralığı ile 250 ms gidiş geliş zamanı sismik veri 
toplanmıştır. Uygulamada tatlı sulu göl ortamları için özel tasarımlanmış tek elektrotlu sparker kaynağı 
kullanılmış olup, veri kalite değerlendirmesi Alpar ve diğ. (2003) de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Bölgenin konumu ve basitleştirilmiş jeolojisi (Yaltırak ve Alpar 2002 den değiştirilerek 
alınmıştır). Temel kaya üzerinde yer alan formasyonlar genel olarak kırıntılıdır. 

İznik Gölü ve yakın çevresi Sakarya Nehri’nin batısında  üç kola ayrılan Kuzey Anadolu Fay 
kuşağının, Geyve, Mekece ve İznik Gölü güneyini kat ederek Gemlik Körfezi’ne giren orta kolunun etkisi 
altındadır (Şekil 1). Küresel konumlama sistem (GPS) verilerinin analizine göre kuzey kol üzerindeki 
yanal hareket yılda yaklaşık  20±3 mm olmasına karşın orta kol üzerindeki hız vektörü daha az aktiftir; 
doğudan batıya doğru yılda 2 mm dir (Barka, 1993; Uçarkuş, 2002). 

İznik Gölü havzasını da içeren orta kol Geyve doğusundan Gemlik’e kadar yaklaşık 150 km 
boyunca izlenmektedir. Bu yapının Geyve-Pamukova havzası, İznik Gölü ve Gemlik Körfezi tabanına 
karşılık gelen çek-ayır havzalarından oluştuğu önerilmiştir (Bargu, 1978; Barka ve Kuşçu, 1996; Emre ve 
diğ., 1998). Bu bölgelerdeki ötelenmiş dereler, fay façetaları ile şevler, fayın sağ yanal atımlı bir yapıda  
olduğunu göstermektedir (Yılmaz ve diğ., 1995). Bir başka  çalışmada ise, bölgedeki fay zonu; Geyve 
(Geyve-İznik arası) ve İznik Fayı olmak üzere iki ayrı segment olarak ayrılmış olup, bunların da genel 
karakterlerinin doğrultu atımlı bir morfolojiye sahip olduğu belirtilmiştir  (Tsukuda ve diğ., 1988).  

İznik Gölü, batısındaki Gemlik Körfezi’nden 200 m yüksekliğindeki Karsak Boğazı ile ayrılır.  
Gölün kuzeyi ve güneyi dağlar ve platolarla çevrilidir. Buralardan kaynaklanan akarsular, dar ve derin 
boğazlardan geçerek gölün kenarındaki kıyı ovalarını oluşturur.  
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Suları tatlı olan İznik Gölü, 40º23’ - 40º30’ kuzey enlemleri ile 29º20’ - 29º42’ doğu boylamları 
arasında yer almaktadır. Gölün doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 32 km, kuzey-güney 
doğrultusunda genişliği  ise  12 km olup,  şekil itibariyle elipse benzemektedir. 313 km² olan (Budakoğlu, 
1999) alanına göre Türkiye’nin beşinci ve Marmara Bölgesi’nin en büyük gölüdür. Göl suyunun hacmi 
12.2 milyar m3 dür.  Gölün deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 85 m’dir.   

İznik Gölüne ait bugüne kadar yapılmış olan iki derinlik haritası vardır. Devlet Su İşleri tarafından 
iskandil ölçümlerine dayanılarak yapılan ilk harita, daha sonra İkeda ve diğ. (1991) tarafından 
yenilenmiştir. Gölün yayılış alanını da dikkate alarak Meşeli (1998) tarafından düzenlenen haritada ikisi 
doğuda, biri batıda olmak üzere üç ana çukurluk belirgindir (Şekil 2).  

 
Şekil 2. İznik Gölünün derinlik haritası ve yayılış alanı (Meşeli 1998 den alınmıştır). 

Güncel akustik sonar sistemi kullanılarak çağın teknolojine uygun olarak yapılan ikinci derinlik 
haritasının (Budakoğlu, 1999) genel çizgiselliği de birinci derinlik haritası ile uyumludur. Gölün 
merkezinde yaklaşık 40 m derinliğe sahip bir çanak belirgin bir şekilde gözlenebilmektedir. Kuzeye 
doğru tedrici bir şekilde sığlaşan bu çanak, güneyde önce gölün en büyük derinliğin bulunduğu kesime 
inmekte ve daha sonra aniden çok dar bir alanda kıyı kotu olan 85 m yüksekliğine ulaşmaktadır. Gölün 
güneyindeki bu morfolojinin büyük olasılıkla güney kıyı boyunca geçen fay hattının etkisi ile şekillendiği 
düşünülmektedir (Budakoğlu, 1999). 

Sismik veriler Kuvaterner ve Pliyosen akarsu-göl çökellerden oluşan en az 3 ayrı sismik stratigrafik 
birim göstermektedir (Şekil 3). En üstte yer alan sb1 sismik biriminin kalınlığı 6-8 m arasında 
değişmektedir. Bu birim paralel içsel yansımalar ile karakterize edilmektedir. Bu sismik birim çökel 
girişinin olduğu kıyı alanlarına doğru incelmekte ve sismik yansıma karakteri daha kaba taneli bir 
litolojiyi göstermektedir. 

Bu birimin uyumsuz örttüğü ve gölün ortasına doğru torbalaşma gösteren 2 ayrı birim uzun kesitler 
boyunca belirgindir. Üstteki sismik birim “sb2” basen ortasında en az 30 m kalındır. Göl ortasına doğru 
tatlı bir şekilde eğimli paralel ve sub-paralel içsel yansımalardan oluşan “sb2” biriminin üst yüzeyi birçok 
lokalitede oldukça kıvrımlı ve düzensizdir. Sismik kesitlerde en altta yer alan “sb3” birimi ise akustik 
olarak iyi bir yansıtıcıdır ve genel olarak basenin ortasına eğimlidir. Alttaki “sb2” ve “sb3” sismik 
birimleri oldukça iyi yansıma veren ve bütün göl ortamında takip edilebilen bir uyumsuzluk düzlemi ile 
birbirlerinden ayrılmaktadır. İznik Gölünün batısında su derinliğinin 30-35 metreden daha az olduğu sığ 
alanlarda “sb3” birimi göl tabanına kadar çıkabilmekte veya izlenemeyecek kadar incelmiş “sb1” sismik 
birimi ile örtülmektedir.  

Alttaki “sb2” ve “sb3” sismik birimleri arasındaki akustik yansıma 30-35 m su derinliğinin altında 
önemli bir uyumsuzluk veya erozyon düzlemini göstermektedir. Bu düzlem gölün merkez kısmına doğru 
derinleşmektedir. Gölün kuzeydeki kalın deltaik çökeller dikkat çekici özelliktedir.  
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Şekil 3. Sismik kesitlerden ayırtlanan stratigrafik birimler.  

Sismik birimlerin depolanma ve yansıma karakterleri bunların yukardan aşağıya doğru Holosen 
(sb1), Üst Pleistosen (sb2) ve Üst Pliyosen-Erken Pleyistosen (sb3) olarak yaşlandırılabileceğini 
önerebilir.  

Bu ön çalışma, göldeki stratigrafik yapılaşmanın belirlenebileceğini göstermiştir. Kuvaterner 
stratigrafisinin tam olarak ortaya konulabilmesi için, gölde ayrıntılı sığ sismik çalışması yapılmasına ve 
yaş tayinine gereksinim vardır. 

Katkı Belirleme  

Bu çalışma TÜBİTAK (Proje 102Y109) tarafından desteklenmiştir.  
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Kuvaterner’deki İklim Değişmelerinin Türkiye Doğal Ortamı Üzerindeki Etkileri 
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ÖZ 
Pleistosen sonu ve Kuvaterner başlarındaki iklim değişmelerinin, Türkiye’nin morfolojisi, ilk yerleşmelerin 

kurulması, toprak ve bitki örtüsü üzerinde önemli etkisi olmuştur.  
Pleistosen’in son dönemine rastlayan günümüzde ortalama 20 bin yıl önceki Son Buzul Çağ’ında (Würm 

Glasiyali) azalan yağış ve sıcaklığa bağlı olarak,  kıyı kesimindeki dağlarımızın 2400 m’yi aşan kesimlerinde, 
özellikle kuzeye bakan yamaçlarında buzullaşmalar meydana gelmiştir. Doğu Karadeniz Dağları (Giresun, 
Gümüşhane, Soğanlı, Mescit, Kaçkar Dağları), Batı ve Orta Toros Dağları (Akdağ, Bolkar dağları, Aladağlar,  
Dedegöl dağları) ile Güneydoğu Toroslardaki Buzul Dağında buzulların aşındırması ile çok sayıda sirk ve tekne 
vadiler oluşmuştur.  Azalan buharlaşma şartlarına bağlı olarak kapalı havzalardaki göllerin seviyeleri yükselmiş, 
bazı göller dış drenaja bağlanmıştır. Konya-Ereğli Havzası gibi yerler gölle kaplanmıştır. Gölde oluşan kuvvetli 
dalgaların derin kıyılara çarpması ile falezler oluşmuş, sığ yerlerde kıyı kumulları meydana gelmiştir. 

Son Buzul Çağı’nın en önemli özelliğinden biri de deniz seviyesinin şimdiki seviyesine göre 125 m kadar 
düşmesidir. Bu düşme sonucu kıyı bölgelerimizde 125 m derinliğe kadar olan kıta sahanlıkları kara haline gelmiş ve 
günümüzdeki akarsular, bugünkü döküldükleri yerden km’lerce uzakta denize ulaşmışlardır. Örneğin Gediz Nehri, 
Karaburun civarında Ege Denizi’ne dökülmüştür. 

Son Buzul Çağı’nda Avrupa Sibirya kökenli bitkiler, Anadolu’nun önemli bir bölümüne yayılmıştır. 
Günümüzde dağların yüksek kesimlerinde yetişen sarıçam ve ladinler Karadeniz kıyısına kadar yayılmıştır. 
Özellikle sarıçamlar, Ege Bölümü’nün doğusuna kadar sokulmuş, Akdeniz Bölgesi’nde Torosların güneye bakan 
yamaçlarına kadar ilerlemiştir. Anadolu’nun iç kesimi bozkır özelliğindeki bitkiler tarafından kaplanmıştır. 

Anadolu’nun iç kesiminde zaman zaman fırtınaların hüküm sürdüğü Son Buzul Çağ’ında toprak oluşumu 
önemli ölçüde durmuştur. Bu döneme ait eoliyan malzemelerin toprak ve depolarda bulunması bu durumu 
doğrulamaktadır. 

Son Buzul Çağı’nda geçimini avcılık ve toplayıcılıkla sağlayan paleolitik insanlar, özellikle Güneydoğu 
Anadolu ve Toros dağlarının eteklerindeki mağaralarda (Karain, Beldibi mağaraları gibi) yaşamışlardır. 

Günümüzden 10 000- 10 500 yıl öncesine dayanan Holosen başlarından itibaren sıcaklık ve yağış artarak 
günümüz iklim koşulları belirmeye başlamıştır. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak yüksek dağlardaki kar ve 
buzulların erimesi, kadostrofik taşkınlara neden olmuştur. Fırat ve Dicle nehrinin oluşturduğu taşkınlar, Güneydoğu 
Anadolu’da geniş alanlara yayılmıştır. Akarsuların taşıdığı büyük bloklar bugünkü Fırat ve Dicle’nin kıyı 
kesimlerindeki düzlüklerde birikmiştir. Antalya Körfezi’nin doğusundaki düzlük alanlar, Toroslardan gelen kireçli 
sular tarafından kaplanmıştır. Sellerin getirdiği malzemelerin biriktiği yerlerde toprakların üst kesimi örtülmesiyle 
“gömülü paleosollar” oluşmuştur. 

Holosen’de sıcaklık ve yağışın artmasına bağlı olarak, Buzul Çağı’nda kıyı bölgesine kadar sokulmuş olan 
soğuk koşullarda yetişen ormanlar, dağların üst kesimlerine kadar ilerlemeye başlamıştır. Bunların yerinde günümüz 
iklim koşullarında yetişen bitkiler yayılmaya devam etmektedir..  

Anadolu’daki kapalı havzaları işgal eden bazı göllerin kuruması ve seviyelerinin alçalması ile oluşan düzlük 
alanlar belirmiştir. Paleolitik dönemde Akdeniz ve Güneydoğu’daki mağaralarda yaşayan insanlar, Anadolu’nun iç 
kesimlerine doğru göç ederek göl kıyısındaki düzlük alanlara yerleşmişlerdir. Bunlara örnek olarak, Eski Konya 
Gölü’nün kenarındaki Çatalhöyük, Burdur Gölü yakınındaki Hacılar, Suğla Gölü/Ovası kenarındaki Süberde 
verilebilir. Buralara kurulan Neolitik yerleşmelerde insanlar, toplayıcılıktan üretime geçmişler, buğday, arpa, 
mercimek gibi yabani taneli bitkileri kültüre alarak tarım yapmaya başlamışlardır. Bu arada koyun, keçi, köpek vb. 
ve hatta atı evcilleştirmişlerdir. Günümüzde Ergani yakınındaki Çayönü neolitik yerleşmesinde bakır bile 
ergitilmiştir. Böylece Anadolu, dönemin en önemli uygarlık merkezi arasına girmiştir. 

Deniz seviyesinin yavaş yavaş yükselerek şimdiki durumuna gelmesiyle tektonik oluklar, geniş tabanlı 
vadiler birer koy ve körfez haline gelmiştir. Efes, Milet gibi tektonik kökenli olukların içerisine ticaretle uğraşan 
toplumlar yerleşerek modern anlamdaki sanat ve medeniyetin temellerini atmışlardır. Anadolu’da artan orman 
tahribatı ve arazi degradasyonuna bağlı olarak kıyı bölgelerinde günümüzdeki hızlı delta ilerlemesi, siltasyon, 
sedimantasyon başlamıştır. Günümüzdeki deltalar, son deniz yükselmesine göre oluşan deltalardır. 

Engebeli topoğrafyaya sahip olan Anadolu, Kuvaterner’deki iklim değişmelerinin biyolojik çeşitlilik 
üzerinde de çok önemli etkisi olmuştur. Şöyle ki, soğuk dönemde yetişen bitkiler, dağların yüksek kesimlerine 
çekilerek yaşamlarını sürdürmektedir. Örneğin soğuk dönemde Anadolu’da yaygınlaşan huş ağacı (Betula sp.) 
günümüzde Nemrut Dağı kalderası ile Ağrı, Mercan ve Doğu Karadeniz dağlarında bulunmaktadır. Sarıçamlar ise İç 
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Anadolu’da Akdağmadeni civarında Pınarbaşı dolaylarında, Karadeniz kıyısında Çamburnu mevkiinde 
görülmektedir. 

Giriş 
Kuvaterner’de meydana gelen iklim değişmeleri, günümüz topoğrafyasının şekillenmesinde, 

özellikle kıyı bölgelerindeki deltaların oluşumu ve gelişmesinde, bitki örtüsünün dağılışında, toprak 
oluşum süreçlerinde, ilk yerleşmelerin kurulup gelişmesinde, hayvanların evcilleştirilmesi ve kültür 
bitkilerinin tarımında yer yer önemli etkileri olmuştur. Orta Kuşak’ta yer alan ülkemiz, Kuvaterner’de 
meydana gelen iklim değişmelerinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu etkilerin değerlendirilmesi 
açısından Kuvaterner’de meydana gelen iklim değişmeleri, Son Buzul Çağı ve Holosen olmak üzere  iki 
dönem halinde incelenecektir. 

Son Buzul Çağı 
Son Buzul Çağı, günümüzden yaklaşık 74-12 bin yıllık arasındaki bir dönemi kapsamaktadır. 

Buzullaşmanın en şiddetli dönemi ise günümüzden yaklaşık 18 000 ± 2000 bin yıl öncesine olmuştur 
(Explanatory note of Maps of the World Environments.. 1999).  Bu dönemin başlıca etkilerini şöyle 
değerlendirebiliriz. 

Buzullaşma 

Son Buzul Çağı’nda dünya genelinde sıcaklığın günümüzdekine göre 4-5°C düşmesine bağlı olarak  
Kuzey Yarım Küre’nin kuzey kesiminde buzullaşma artmış, Amerika kıtasında Göller Bölgesine, 
Avrupa’da Alp dağlarının eteklerine kadar olan kesimler buzullarla kaplanmıştır. Orta kuşakta ise 
dağların yüksek kesimlerinde buzul oluşumu meydana gelmiştir. Bu dönemde Anadolu’nun kıyı 
kesimindeki dağlarda 2500-2600 m’nin, karasallıktan dolayı İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki dağların 
2700-2800 m’den yüksek kesimleri buzullarla kaplanmıştır (Bu sınır Mesit ve Mercan dağlarında 2750 m, 
Ağrı ve Süphan dağlarında 3000 m’yi aşmaktadır). Örneğin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde batıda Giresun 
Dağlarından başlayarak doğuda Kaçkar dağlarına kadar olan alanda 300 km’lik bir kuşak buzullar 
tarafından kaplanmıştır. Burada buzullaşmaya uğrayan başlıca dağlar, Giresun Dağları (Karagöl Dağı),  
Altıparmak, Göller (Hunut), Üçdoruk, Altıparmak ve Kaçkar dağlarıdır. Batı Anadolu’da Uludağ, 
Akdeniz kıyı kuşağında Akdağ, Honaz, Barla dağları,  Sultandağları, Bolkar ve Aladağlar, Güneydoğu 
Toroslarda Buzul dağları, iç kesimlerde Erciyes, Munzur Dağları ve Ağrı Dağı takke şeklindeki buzullarla 
kaplanmıştır. Doğu Karadeniz dağ kuşağını kaplayan buzullar, vadiler boyunca yer yer  1800-2000 m’ye 
kadar inmiştir. Mercan (Munzur) Dağları 130 km uzunlukta ve 20-25 km genişlikte bir alanın buzullarla 
kaplanmasıyla buzul topoğrafyasına ait şekiller oluşmuştur. Bu nedenle Mercan Dağların da da çok 
sayıda sirk gölü ve tekne vadiler yer almaktadır (Atalay 1983, 1987; Bilgin 1969, 1972; Çiçek 2004; 
Doğu ve diğ. 1993, 1994, 2000;  Erinç 1949, 1953, Gürgen 2001, Yalçınlar 1951). (Şekil 1). 

Deniz seviyesindeki çekilme 

Dünya genelindeki soğumaya bağlı olarak deniz ve okyanuslarda buharlaşmanın azalması, 
yağışların da azalmasına yol açmıştır, Bu nedenle orta ve yüksek enlemlerde soğuk ve kurak iklim 
koşulları hüküm sürmüş, yağış sularının kuzey enlemlerde ve Orta kuşağın yüksek kesimlerinde buzul 
halinde kalmasıyla deniz seviyesi, günümüzdeki seviyeye göre ortalama 125 m kadar çekilmiştir. Bu 
çekilme sonucu günümüzde derinliği 125 m’yi bulan kıyı kesimi kara haline dönüşmüştür (Explanatory 
Note Maps of the Wold Environments 1999). Karadeniz’in Marmara ve Ege denizleri ile bağlantısı 
kesilerek adeta bir tatlısu gölüne dönüşmüştür. 

Marmara Denizi’nin üçte ikisi, özellikle Batı Anadolu’daki kıyı kesiminin bir bölümü  kara haline 
gelmiştir. Deniz seviyesinin çekilmesine bağlı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz’e dökülen akarsuların 
boyları uzanmıştır. Örneğin Gediz Nehri, günümüzde İzmir Körfezi’nin 50-60 km kadar batısında 
Karaburun dolaylarında denize kavuşmuştur. Deniz seviyesindeki çekilmeye bağlı olarak akarsular 
yataklarının derinleştirerek kıyıya yakın yüksek alanlarda yer yer dar ve derin vadiler açmıştır. Bu 
dönemde oluşan deltalar,  günümüzde deniz altında yer almakta olup çoğunlukla kıta sahalıkları 
üzerindedir. 
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Şekil 1. Anadolu’nun  Son Buzul Çağı’ndaki paleocoğrafya haritası 

Anadolu’nun iç kesimlerinde genel olarak buharlaşmanın azalmasından ve çevredeki yüksek 
yerlerden gelen kar ve buz sularının etkisiyle bazı kapalı havzalarımızda göller oluşurken, buradaki 
göllerin seviyesi yükselmiştir. Göllerdeki seviye yükselmesi, şimdiki seviyesine göre Burdur ve Tuz 
göllerinde 110 m, Acıgöl ve Eber göllerinde 35 m,  Akşehir Gölü’nde 42 m olmuştur. Akşehir ve Eber 
gölleri birleşmiştir. Ayrıca, Konya-Ereğli arasında uzunluğu 100 km’ye ulaşan ve genişliği 30-40 km’ye 
varan bir göl de meydana gelmiştir. Bu göllerin kenarlarındaki kayalıklardan oluşan derin kesimlerde 
dalgaların aşındırmasıyla falezler oluşmuştur. Buna örnek olarak Akşehir Gölü’nün kuzey ve Konya 
Ovası’nın kuzeybatı ve Burdur Gölü’nün doğu ve batısındaki falezler verilebilir. Kapalı havzalardaki 
göllere dökülen akarsular, tipik deltalar oluşturmuştur (Şekil 1). 

Konya Havzası’nda eski ortam koşullarını aydınlatıcı çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmalara göre, Konya Havzası’nı kaplayan en büyük göl günümüzden 23 000- 17 000 yıl önce 
oluşmuş, bu gölün derinliği kıyıda 8-10 m, havza tabanında ise 20-25 m’yi bulmuştur. Ancak bunun 
izleyen dönemde göl önemli ölçüde çekilerek kurumuş, ancak havzanın alçak kesimlerinde sığ göl ve 
bataklıklar halinde kalmıştır. Günümüzden 12 000- 11 000 yıl önce  az da olsa göl seviyesinde bir 
yükselme meydana gelmiştir (Erol 1978, 1997; Karabıyıkoğlu 2003, Kuzucuoğlu 2004, Roberts ve diğ., 
1979, 1993, Roberts 1990). 

Toprak oluşumu 

Son Buzul Çağı’nda toprak oluşumu önemli ölçüde durmuştur. Bunun esas nedeni, Anadolu’nun iç 
kesimlerinde soğuk ve kurak iklim koşullarının hüküm sürmesidir. Toprak oluşum süreci, kıyı 
bölgelerindeki kısmen nemli iklim koşullarında devam etmiştir. Anadolu genelinde hüküm süren soğuk 
ve kurak iklim koşullarında rüzgâr faaliyetleri etkin olmuştur. Konya Havzası’nda günümüzden 14 300-
12 300 yılları arasında da rüzgâr faaliyetine bağlı olarak oluşan kumullardan ve göllerin kenarlarında 
oluşan falezler ile toprakların içerisinde bulunan eoliyan malzemelerden anlaşılmaktadır (Atalay, 1989, 
1992; Karabıyıkoğlu 2003). 

Son Buzul Çağı’nın en önemli etkilerinden biri, donma-çözülme olaylarına bağlı olarak yamaç 
eteklerinde görülen kolüvyal depolar ile yer yer ova yüzeylerine kadar ilerleyen çamur akıntılarıdır. 
Çamur akıntıları; Toros dağlarının İç Anadolu’ya bakan yamaçlarında, Harran Ovası’nın çevreleyen 
dağların eteklerinde, Toros dağlarının Akdeniz’e bakan yamaçları boyunca, tektonik olukların kenarları 
ile Bornova Ovası (İzmir)’nın doğu eteklerinde görülmektedir. Genel olarak dağların yamaçlarında çok 
kalın yamaç depolarının, kuraklaşmaya bağlı olarak bitki örtüsünün seyrekleştiği Son Buzul Çağı’nda 
meydana geldiği söylenebilir. 

Bitki örtüsü 

Son Buzul Çağı’nın en önemli özelliklerinden biri de o zamanki iklim koşullarını yansıtan bitki 
topluluklarıdır. Genel bir ifade ile denilebilir ki, soğuk ve kurak iklim koşullarından dolayı Anadolu’nun 
iç kesimindeki alçak alanlar bozkırlarla kaplanmıştır. Kuzey Anadolu ve Toros Dağları ile İç 
Anadolu’nun yüksek kesimlerinde Avrupa-Sibirya Bitki Coğrafyası Bölgesi’ne ait olan ve günümüzde 
tayga ormanlarını oluşturan sarıçam ve huş ormanları yaygınlaşmıştır. Sarıçam ve ladin ormanları, 
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Karadeniz kıyısına kadar inmiştir. Akdeniz kökenli bitkiler ise Ege ve Akdeniz kıyılarının alçak 
alanlarında ve güneye bakan alt yamaçlarda yaygınlaşmıştır (Atalay 1994, 1995, 2004; Bottema ve 
Woldring 1984, Zeist ve Bottema 1991). 

Son Buzul Çağ’ında insan topluluklarına (Paleolitik dönem) Anadolu’nun güney kesiminde 
özellikle  Verimli Hilâlin kuzey kesiminde Adıyaman çevresindeki Palanlı ve diğer mağaralarda, Akdeniz 
kıyı kuşağında Karain, Öküzini, Beldibi, Belbaşı gibi mağaralarda barındıkları, geçimlerini avcılık ve 
toplayıcılıktan sağladıkları anlaşılmaktadır. 

Holosen  
Dördüncü Jeolojik Zaman’ın son çağı olan ve günümüz olarak da adlandırılan Holosen, 

günümüzden yaklaşık 10 000-10 500 yıl önce başlamıştır. Holosen’in Klimatik Optimum Dönemi ise 
8000 ± 1000 olarak belirtilmektedir (Explanatory Notes  Maps of the World Environments 1999). Bu 
dönemin en önemli özelliği yağış ve sıcaklığın artarak günümüz iklim koşullarının oluşmaya 
başlamasıdır. İnsanın doğaya egemen olmaya başladığı ve insan etkisinin ve dolayısıyla ortam 
sorunlarının ortaya çıktığı bir dönem olarak da adlandırılabilir. Holosen Dönemi’nin başlıca özellikleri 
maddeler hâlinde şöyle özetlenebilir. 

Buzulların erimeye başlaması ve deniz seviyesinin yükselmesi 

Günümüzden yaklaşık 12-11 bin yıl önce buzullar erimeye başlamasıyla deniz seviyesi yavaş yavaş 
yükselmiştir. Ülkemizde yüksek dağlardaki buzulların eriyerek hareket etmesiyle buzul topoğrafyasına ait 
sirkler, tekne vadiler, cilâlı ve hörgüç kayalar oluşmuş, buzulların sürüklediği morenler, dağların yüksek 
kesimlerindeki az eğimli alanlarda birikmiştir Doğu Karadeniz Dağlarında özellikle Kaçkar, Karagöl 
(Giresun), Mescit, Yalnızçam, Mercan (Munzur) dağlarında, Toros dağ kuşağında Akdağ, Bolkar ve 
Aladağlar ile Güneydoğu Toroslardaki Buzul Dağları üzerindeki sirkler, sirk gölleri, tekne vadiler  
oluşmuştur. Ayrıca buzul topoğrafyası şekillerine Uludağ, Erciyes dağları ile Sultandağları, Dedegöl, 
Barla, Süphan ve Ağrı dağları üzerinde de meydana gelmiştir. Buzulların aşındırmasıyla oluşan en önemli 
şekillerden tekne vadilerin uzunluğu Kaçkar dağlarında 3-7 km, Göller (Hunut) Dağı’nda 4,5-10,5 km, 
Üçdoruk Dağı’nda 3,5 10 km, Altıparmak Dağı’nda 4-8,5 km arasında değişmektedir (Çiçek ve diğ. 
2004). Mercan dağları üzerinde 10 km’den fazla uzunlukta olan buzul vadileri tespit edilmiştir (Bilgin 
1972). 

Buzulların erimesiyle yükselen deniz seviyesine bağlı olarak daha önce akarsuların kıyı kesiminde 
açtığı vadiler, denizle işgal edilerek koy , tektonik kökenli grabenler ise körfez şekline dönüşmüştür. 
Buna örnek olarak Ege kıyıları ile Akdeniz’in Taşucu-Erdemli arasındaki kıyı kesimi verilebilir. Delta 
oluşumu ise Holosen’de deniz seviyesinin aldığı seviyeye göre başlayarak ilerlemiştir. Delta oluşumu ve 
birikmenin aşırı olduğu akarsu vadilerinde ve grabenlerde  M. Ö. yıllarda kurulmuş olan Truva, Efes, 
Pirene, Milet  gibi kentlerin denizle olan bağlantısı kesilmiştir. Başka bir ifade ile bu kentlerin tarih 
sahnesinden silinmesinde Holosen’de meydana gelen aşırı birikme etkili olmuştur. 

Deniz seviyesinin yükselmesiyle, Son Buzul Çağı’nda tatlı su gölü halinde olan Karadeniz’e, 
Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı aracılığı ile Akdeniz’in tuzlu suları ulaşmış ve 
günümüzde yaklaşık 3000 yıl kadar önce Karadeniz’in suları bugünkü tuzluluk seviyesine ulaşmıştır. 
Buna Karadeniz’in Mediteranizasyonu da denir (Atalay 1987). Bunun sonucu olarak tatlı su ortamında 
yaşayan canlıların tamamına yakın bölümü, Karadeniz’in tuzlu su ortamına geçmesiyle ölmüştür. 
Günümüzde Karadeniz tabanında tatlı su ortamında yaşmış olan canlıların parçalanmasıyla suya bol 
miktarda mineral madde ve kükürtlü hidrojen gazı karışmaktadır. Mineral madde bakımından zengin olan 
Karadeniz’de balıkların besin maddesi olan bol miktarda plankton üremektedir. Bu durum ise denizdeki 
balık prodüktivitesini artırmaktadır.  

Anadolu’da bir taraftan buzulların erimesi diğer taraftan da yağışların artması ile kadostrofik 
karakterde seller ve su baskınları meydana gelmiştir. Buna ait en tipik örnek Mezopotamya’nın 
kuzeyinden başlayarak Basra Körfezi’ne kadar olan sahayı kaplayan ve Nuh Tufanı olarak da adlandırılan 
selin meydana gelmesidir. Nitekim Dicle ve Fırat nehri kıyısında kalınlığı bazen 1 metreyi aşan yuvarlak 
kaya bloklarının eski toprak ve depolar üzerinde yer alması, insanın tahmin edemeyeceği kadostrofik bir 
taşkının olduğunu göstermektedir (Atalay 1996).  

Holosen başlarında yüksek dağlarımızı kaplayan kar ve buzulların erimesi, karstik alanlarda 
karstlaşmayı artırmıştır. Bu durum, soğuk suyun bünyesinde, sıcak suya nazaran bol miktarda 
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karbondioksit içermesi ve oluşan karbonik asitin kireçtaşlarını daha fazla aşındırmasıyla ilgilidir. 
Torosların yüksek kesimlerinden kaynaklanan kalsiyum bikarbonat yönünden zengin suların yayıldığı 
kesimlerde buharlaşması ile eski toprak ve yüzeyleri örten traverten ve/veya kireçli kabuklar oluşmuştur. 
Bu oluşumlara Antalya civarında ve Antalya ile Serik arasındaki düzlüklerde ve Çukurova’nın kuzey 
kesiminde rastlanılmaktadır. Antalya’nın doğusunda kireçli kabuklar üzerinde günümüzde rendzina 
denilen koyu renkli, kireçli topraklar oluşmaktadır. 

Toprak Oluşumu 

Günümüz iklim koşullarının başlamasıyla toprak oluşum süreçleri iklim bölgelerine göre 
değişmeye başlamıştır. Yağışların fazla olduğu ve sıcaklık koşullarının orta derecede olduğu Karadeniz 
kıyı kuşağında asitleşmenin ön planda olduğu toprak oluşum süreci görülmektedir. Akdeniz ikliminin 
etkili olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinin büyük bölümünde toprakların kırmızı renk almasında etkili 
olan lateritleşme süreci ön plana çıkmıştır. İç bölgelerimizdeki karasal ve yarı nemli, yarı kurak iklim 
koşullarında ise toprağın alt katında kirecin biriktiği kalsifikasyon veya kireçlenme süreci başlamıştır.  

Günümüz koşullarına göre oluşan bu topraklar, bazı yerlerde daha önceki toprakların üzerinde yer 
almaktadır. Örneğin Güneydoğu Anadolu’daki Dicle ve Fırat nehirlerinin kenarlarındaki düzlük alanlarda 
daha önceki kadostrofik sel sırasında biriken kumlu ve çakıllı depolar üzerinde oluşan topraklardan 
taşınan bol miktardaki karbonat bileşikleri, altta bulunan toprakların üst katını kireçlemektedir. Birleşik 
paleosol olarak kabul edilen bu topraklara Birecik batısı ile Diyarbakır’ın güneyinde Dicle kıyısındaki 
düzlüklerde rastlanılmaktadır. Öte yandan  Güneydoğu Anadolu ve Malatya Havzası’nda toprakların alt 
katlarında rastlanan sert kireçli kat (kaliş), günümüzden önce toprağın üst kesiminden yıkanarak alt 
kesiminde biriken aşırı miktardaki karbonatlı maddelerdir. 

Bitki Örtüsü 

Günümüzdeki bitki örtüsünün dağılışını, Holosen başlarından itibaren etkili olan iklim koşulları 
belirlemektedir. Yaklaşık 8000 yıl önceden itibaren günümüzdeki bitki örtüsü kuşakları oluşmuştur. Son 
buzul döneminden Doğu Karadeniz kıyısına kadar inen sarıçam ve ladin gibi soğuk dönemde yetişen 
bitkiler yavaş yavaş yükseklere doğru çekilirken, bunların yerlerini adeta kıyı bölgesindeki kuytu alanlara 
yerleşen kayın, ıhlamur, akçaağaç, kızılağaç, meşe gibi ağaçlardan oluşan geniş yapraklı ormanlar almaya 
başlamıştır. Çoruh vadisi, Erbaa-Niksar, Tosya-Kargı gibi Karadeniz ardı olukların taban kesimlerinde 
bulunan Akdeniz kökenli bitkiler, bulundukları alanları genişletmişlerdir. Bazı kesimlerde Avrupa-Sibirya 
ve Akdeniz kökenli bitkilerin bir arada bulunması, günümüz iklim koşullarında bitkilerin henüz kendi 
doğal ortamlarına yeterince çekilmediklerini göstermektedir. Örneğin Artvin-Borçka arasındaki Çoruh 
vadisinin alçak kesimlerinde Akdeniz kökenli sandal (Arbutus andrahne), kocayemiş (Arbutus unedo), 
melengiç (Pistacia terebinthus), sumak (Rhus coriaria) gibi bitkilerle Avrupa-Sibirya kökenli sarıçamlar 
(Pinus sylvestris) bir arada bulunmaktadır. Bu durum, daha önceki soğuk dönemde sarıçamların Çoruh 
vadisinin taban kesime kadar yayıldığını, günümüz iklim koşullarında ise bazı alanlarda anklav şeklinde 
kaldığını göstermektedir. Aynı durum Karadeniz kıyısında Çamburnu mevkiinde de görülmektedir. 
Burada geniş yapraklı nemli ılıman bölgesindeki sarıçamların varlığı, bu ağaçların Son Buzul Çağı’nda 
kıyı kesimine kadar ilerlediğini kanıtlamaktadır (Atalay 1992, 1994, 1995, 2004; Bottema  ve Woldrinrg 
1984; van Zeit ve Bottema 1991; Şekil 2). 

Akdeniz iklim Bölgesi’nin kıyı kesiminde Akdeniz bitki topluluklarının egemen olduğu 
görülmektedir. Ancak bu bölgenin iç ve yüksek kesimlerine doğru  sarıçamlardan oluşan bazı Avrupa-
Sibirya kökenli bitkiler bulunmaktadır. Buna örnek olarak Kütahya, Murat Dağı ve Ceyhan nehri 
havzasının yukarı kesimlerindeki sarıçamlar verilebilir (Şekil 2). 

İç Anadolu’ya gelince Son Buzul Çağı’nda Artemisia’ların yaygın olduğu bozkırlarla kaplı olan İç 
Anadolu’nun yüksek kesimlerinde sarıçam toplulukları yayılmıştır. Ancak günümüz iklim koşullarında 
bozkırlar ve kurakçıl ormanlar, Anadolu’nun iç kesimlerini kaplamıştır. Soğuk iklim döneminde yetişen 
sarıçamlar, günümüzde Akdağ Madeni çevresi ile Pınarbaşı mevkiinde görülmektedir (Son birkaç yıl 
önceye kadar Pınarbaşı dolaylarında olan sarıçamlar maalesef tahrip edilerek önemli ölçüde ortadan 
kaldırılmıştır). Munzur, Ağrı, Erciyes dağlarında ve Nemrut kalderasında görülen huş (Betula torminalis), 
daha önce bu sahalarda yaygın olan Avrupa Sibirya kökenli bitkilerin kalıntısı olarak değerlendirilebilir 
(Atalay 1994). 
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Şekil 2. Anadolu’nun Holosen başlarındaki paleocoğrafya haritası 

Yerleşme 
Anadolu’da ilk yerleşmeler; Ergani’nin güneybatısındaki Çayönü,  Göller Yöresi ve Konya 

Ovasının güney kesiminde kurulmuştur. Neolitik yerleşme yeri olarak kaydedilen bu yerleşmeler, 
günümüz iklim koşullarının belirmeye başlaması ile Akdeniz kıyılarındaki mağaralarda yaşayan insanlar, 
kuzeye doğru ilerleyerek buradaki dağ ile göllerin çekildikleri yerler arasında ilk yerleşmeleri kurmaya 
başlamışlardır. Yerleşmelerin buralarda kurulmasının en önemli nedenleri, göl ve akarsulardan su temin 
edilmesi, dağlık kesimlerden odun sağlanması ve avcılık yapılması, göllerin kenarlarındaki düz alanların 
tarıma uygun olmasıdır. Başka bir ifade ile göllerin kenarlarındaki yerler tarım, avcılık ve diğer 
etkinlikler için son derece uygun alanlardır. Günümüzden 9000 yıl önce kurulan bu yerleşmelere örnek 
olarak Çumra yakınındaki Çatalhöyük, Beyşehir gölü civarındaki Süberde, Burdur Gölü yakınındaki 
Hacılar, Tuz Gölü’ne dökülen Melendiz Çayı kıyısındaki Aşıklıhöyük yerleşmeleri verilebilir (Atalay 
1992, Esin 1979, 1981; Mellart  1965, 1967, 1975). (Şekil 3). 

Anadolu’daki bu yerleşmelerde ilk olarak koyun keçi ve hatta at evcilleştirilmiş ve bozkır 
bitkilerinden olan yabani buğday, arpa, mercimek gibi taneli bitkiler kültüre alınmıştır. Bu durum 
Avrupa’da avcılık ve toplayıcılıkla geçimin sağlandığı Paleolitik dönem yaşanırken, Anadolu’daki 
insanların üretime geçtikleri ortaya çıkmaktadır. İnsanların yerleşik hayata geçmeleri ile tarım ve 
hayvancılık faaliyetleri artmaya başlamış ve bunun sonucu doğa üzerinde tahribat başlamıştır. 

 
Şekil 3. Bazı Paleolitik ve Neolitik yerleşmelerin kuruluş yerlerinin doğal ortam özelliklerini gösteren 
şematik profiller 
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Örneğin günümüzden 3-4 bin yıl önce Beyşehir Yöresi’nde meşelerin tahrip edilmesiyle bozkır 
bitkilerinin yaygınlaşmaya başladığı ve Plantago, Pistacia (fıstık), Quercus (meşe), Juniperuis (ardıç), 
Platanus (çınar), Artemisia (yavşan otu) gibi ağaç, ağaççık ve otsuların yaygınlaştığı polen verilerinden 
anlaşılmaktadır.  Ayrıca burada zeytin, kestane, asma, dışbudak gibi kültür bitkileri de  yetiştirilmiştir. 
Çayönü neolitik yerleşmesinde günümüzden yaklaşık 11-12 000 yıl önce bakırın ergitilmesiyle çevredeki 
meşe ormanlarının önemli bir bölümü tahrip edilmiştir. İnsanların tahribatı zamanla İç, Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu’da yaygınlaşmaya başlamıştır. 
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ÖZ 
Anadolu’nun iklim tarihi üzerindeki dendroklimatolojik çalışmalar son yıllarda giderek artmış ve önemli 

sonuçlara ulaşılmıştır. Bu makalede, ülkemizin değişik bölgelerinde yapılmış olan iklimsel rekonstrüksiyonlar ve 
karakteristik yıl analizleri sonucunda saptanan ve bazıları Osmanlı kayıtlarında da bulunan, son 350 yıllık 
dönemdeki kurak ve yağışlı yıllar açıklanmıştır. Kurak yıllar genellikle bir yıl, seyrek olarak iki ve Akdeniz 
Bölgesi’nde de bir kez üç yıl (1745-47) sürelidir. İki yıl süreli kurak dönem, Akdeniz Bölgesi’nde 7 kez, Karadeniz 
Bölgesi’nde de 5 kez yaşanmıştır. Kurak ve yağışlı yılların bazıları her iki bölge için ortak iken, büyük çoğunluğu 
farklı yıllardır. Her iki bölgede de kurak olan yıllar 1676, 1679, 1696, 1715, 1725, 1746, 1757,  1797, 1815, 1887, 
1927-1928; yağışlı olanlar da 1655, 1665, 1678, 1681, 1689, 1698, 1709, 1727, 1871, 1901 yıllarıdır. Bu yılların 
tamamı önceki çalışmalarda da kurak ve yağışlı yıllar olarak belirtilmiştir. Kastamonu ve Konya yağışları için 
yapılan rekonstrüksiyonlardaki dönemsel değişimler de incelenmiş ve her iki istasyon arasında dönemsel 
değişimlerin yer yer paralel yönde seyrettiği ve aralarındaki korelasyonun 0.32 olduğu saptanmıştır.  

Giriş 
Anadolu, hem doğal hem de kültürel açıdan doğu-batı arasında önemli bir geçiş noktasında yer 

almaktadır. Doğal yapısı gereği de, dünyanın en zengin flora bölgelerinden birine sahiptir. Diğer yandan, 
insanlık tarihinin önemli aşamalarına sahne olduğundan ve binlerce yıldan bu yana çok değişik 
medeniyetlere ev sahipliği yaptığından geniş bir kültürel kimliğe sahiptir.  

Böylesine büyük öneme sahip olan dünyanın bu bölümünde, iklim tarihi hakkında henüz daha 
yeterli bilgiler bulunmamaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek amacıyla çeşitli dendroklimatolojik 
çalışmalar yapılmıştır (D’Arrigo ve Cullen, 2001; Touchan ve diğ., 2003; Dalfes ve diğ., 2003; Akkemik 
ve Aras, 2005; Akkemik ve diğ., 2005). Bu çalışmalarla, Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 350, Akdeniz 
Bölgesi’nde de yaklaşık 700 yıllık yağış ve kuraklık tarihi hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır. Orman 
ağaçlarında yıllık halkanın önemli bir kısmı ülkemiz genelinde nisan-temmuz ayları arasında 
oluşmaktadır. Akkemik ve Çinar (2005), İstanbul-Belgrad Ormanında doğal yetişen sapsız meşe 
ağaçlarında yıllık halkanın yaklaşık %90’lık kısmının, mayıs-temmuz ayları arasında oluştuğunu 
saptamışlardır. Türkiye’de yapılan dendroklimatolojik çalışmalarda genel olarak nisan-ağustos 
dönemindeki yağışlarla yıllık halka gelişimi arasında doğrusal ilişkiler bulunmaktadır (Akkemik 2000a, 
b, c; Hughes ve diğ., 2001; D’Arrigo ve Cullen, 2001; Touchan ve diğ., 2003; Akkemik, 2003; Akkemik 
ve Aras, 2005; Akkemik ve diğ., 2005).  Anadolu genelinde, düşük yağışlar sınırlayıcı özellik 
gösterdiğinden, yağışların rekonstrüksiyonları yapılmıştır. D’Arrigo ve Cullen (2001) Şubat-Ağustos, 
Touchan ve diğ. (2003) Mayıs-Haziran, Akkemik ve Aras (2005) Nisan-Ağustos ve Akkemik ve diğ. 
(2005) Mart-Haziran aylarının toplam yağış rekonstrüksiyonlarını yapmışlar ve yaklaşık olarak son 500 
yıllık dönemdeki önemli bazı kurak ve yağışlı yılları saptamışlardır.  

Ekstrem kurak veya yağışlı geçen yıllar dışında, yağış ve sıcaklığın ortalama değerlerde seyrettiği 
yıllarda, halka genişliklerinin yönleri, büyüme oranları ve halka değerlerinin ortalamadan sapmaları, daha 
çok içinde bulunduğu ekolojik koşulların etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, yapılan 
rekonstrüksiyon çalışmalarında, özellikle ekstrem sapma gösterenler değerlendirmeye alınmaktadır. Bu 
yıllar, tarihi belgelerdeki kuraklık ve kıtlıkla da karşılaştırılabilmekte ve kurak olduğu dendroklimatolojik 
analizlerle belirlenebilen yılların denetimi de yapılabilmektedir. Örneğin Osmanlı döneminde, tarımsal 
kıtlıkların çoğu, kurak geçen yıllarda yaşanmıştır. Purstgal (1983), 1887 yılının bölge genelinde kurak 
geçtiğini ve halkın kıtlık yaşadığını belirtmiştir. İnalcık (1997), Osmanlı kayıtlarına dayanarak, 1757 
yılında Kıbrıs’ta büyük bir kıtlık ve sonrasında göçler yaşandığını belirtmiştir. Yapılan rekonstrüksiyon 
çalışmalarının tamamında bu iki yılın, dendroklimatolojik olarak da kurak olduğu görülmüştür.    
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Bu makalede, D’Arrigo ve Cullen (2001), Hughes et al (2001), Touchan ve diğ. (2003), Akkemik 
ve Cherubini (2003), Akkemik ve diğ. (2005) ve Akkemik ve Aras (2005) tarafından yapılmış olan 
çalışmalardan elde edilen sonuçların bir karşılaştırmasının yapılması  ve Anadolu’nun son 350 yıllık 
dönemindeki önemli kurak ve yağışlı yılların belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Materyal ve Yöntem  
Türkiye’de yağışların rekonstrüksiyonu amacıyla yapılan çalışmaların sayısı oldukça azdır 

(D’arrigo ve Cullen, 2001; Touchan ve diğ., 2003; Akkemik ve Aras, 2005; Akkemik ve diğ., 2005). 
Bunlar, Batı Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu’nun kuzey ve güney kesimlerine yayılmıştır (Şekil 1). 
Türkiye ormanları genellikle Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgelerine yayıldığından, uzun dönemli 
rekonstrüksiyonlar yapmak için, ancak bu bölgelerden örnekler alınabilmektedir.  

Anadolu, kuzeyinden güneyine doğru üç ana iklim özelliği (Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz) 
gösterdiğinden, yıllık halka kronolojilerinin seçiminde, bölgesel farklılıklar dikkate alınmıştır. Bu amaçla, 
iki değişik bölge (Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz) ve iki değişik ağaç türü (Pinus nigra ve Quercus sp.) 
için oluşturulmuş olan kronolojiler ve rekonstrüksiyon sonuçları kullanılmıştır. Makalede, Akkemik ve 
Aras (2005) ve Akkemik ve diğ. (2005) tarafından Konya ve Kastamonu (Şekil 1) yağışlarından her iki 
bölge de ortak olan ve kambiyum faaliyetinin en hızlı olduğu Nisan-Haziran dönemi için yeniden 
rekonstrüksiyonlar yapılmıştır. Kullanılan materyaller birer kronoloji ve birer tane de meteoroloji 
istasyonu olduğu için, her yöre için ayrı ayrı kalibrasyon ve verifikasyon yapıldıktan sonra, regresyon 
denklemleri oluşturulmuş ve bu denklemler  kullanılarak 1650 yılına kadar nisan-haziran arası toplam 
yağış değerlerinin tahminleri yapılmıştır. Verifikasyon için RE değeri (Fritts, 1976) hesaplanmıştır. 
Rekonstrüksiyonlarda 1 standart sapmayı aşan değerler, bölgeler için kurak ve yağışlı yıllar olarak 
değerlendirilmiştir. Bu makaleye kaynak olan çalışmalarda (Akkemik ve Aras, 2005; Akkemik ve diğ., 
2005) ana amaç, yağış rekonstrüksiyonları olduğu için, örnek alanı seçiminde her iki yörede de, güneye 
bakan sıcak ve kurak yamaçlar tercih edilmiştir. Karşılaştırma yapmak amacıyla, D’Arrigo ve Cullen 
(2001) ve Touchan ve diğ. (2003) tarafından yapılan rekonstrüksiyon sonuçları kullanılmıştır. Ayrıca, 
Hughes ve diğ. (2001) ve Akkemik ve Cherubini (2003) tarafından belirtilen “karakteristik yıllar” ile de 
karşılaştırmalar yapılmıştır.  

Diğer yandan, rekonstrüksiyonlardan elde edilen yağışların dönemsel bir değişim gösterip 
göstermediği ve eğer dönemsel bir değişim gösteriyorsa bunun her iki bölgede bir paralellik olup-
olmadığı, low-pass filtre yöntemi (Fritts, 1976) kullanılarak incelenmiştir.  

 
 

Şekil 1. Rekonstrüksiyonları yapılan Kastamonu (Akkemik ve diğ., 2005)ve Konya civarı (Akkemik ve Aras, 2005) 

Bulgular ve Tartışma 
Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kastamonu Meteoroloji İstasyonu yağış verileri ile yıllık halka 

kronolojileri arasındaki korelasyon katsayılarından özellikle Mart-Haziran aylarındakiler anlamlı ve 
pozitif yönde sonuçlar verirken, İç Anadolu’nun güneyi arasındaki Konya Meteoroloji İstasyonu yağış 
değerlerinden Nisan-Ağustos dönemi yağışları pozitif ve anlamlı ilişkiler vermiştir.  Yöreler arasında 
karşılaştırma yapabilmek amacıyla, her iki yöre için ortak olan Nisan-Haziran dönemindeki toplam 
yağışlar ele alınarak kalibrasyonlar yapılmıştır. Şekil 2 ve 3’te, sırasıyla, Kastamonu ve Konya 
civarındaki yağışlar ile meşe ve karaçam kronolojileri arasındaki uyum ve korelasyon katsayıları  
görülmektedir. 
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Her bölgenin kendi içerisindeki yıllık halka genişliği-yağış ilişkileri yüksek ve istatistiksel olarak 
anlamlı iken, bölgeler arasındaki ilişkiler anlamsız düzeyde kalmıştır. Her iki kronolojinin son 70 yıllık 
dönemdeki grafiği genel olarak uyumsuz ve korelasyon katsayıları düşük (0.10 NS) bulunmuştur (Şekil 
4). Tüm periyotta ise (1650-1994) korelasyon katsayısı 0.18 olup, oldukça düşüktür. Benzer şekilde her 
iki bölgenin nisan-haziran dönemi yağışları da karşılaştırılmış ve korelasyonlar yine düşük (0.16) 
bulunmuştur (Şekil 5). Sonuç olarak, bölgeler arasındaki iklim farklılıkları, benzer şekilde bölgeler 
arasındaki yıllık halka genişliklerine de yansımıştır. Bununla beraber, her iki bölgede de yaşanan bazı 
ekstrem yıllarda, yıllık halkaların benzer yönde büyüme yaptıkları da görülmektedir. Aynı şekilde yağışta 
da yer yer uyumlu giden yıllar görülmektedir.  

Korelasyon katsayısı =0.54 (***)
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Şekil 2.Kastamonu meteoroloji istasyonunun Nisan-Haziran toplam yağışı ile meşe kronolojisi arasındaki ilişkiler 
Korelasyon katsayısı = 0.60(***)
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Şekil 3.Konya meteoroloji istasyonunun Nisan-Haziran toplam yağışı ile karaçam kronolojisi arasındaki ilişkiler 

Her bölgenin kendi içerisindeki nisan-haziran yağışı-yıllık halka indisleri arasındaki yüksek 
uyumlara dayanarak rekonstrüksiyonlar yapılmıştır. Her bir yöre için, bir kronoloji ve bir yağış değişkeni 
(nisan-haziran toplam yağışı) arasında kalibrasyon yapıldığından, işlemlerde basit doğrusal regresyon 
yöntemi kullanılmıştır.  

Kastamonu için yapılan kalibrasyonda, 1931-1965 yıllarını kapsayan ilk dönemdeki ayarlı R² 
(0.44) ve F değeri (27.26***) çok daha yüksek bulunmuş ve bu dönem rekonstrüksiyon için 
kullanılmıştır.  Elde edilen denklem de yr = -197.765 + 0.377351 * X tir. Bu denklemde X yıllık halka 
indis değerleri olup, 1650 yılına kadar inmektedir.  

Konya için yapılan kalibrasyonlarda da, yine 1931-1965 yıllarını kapsayan ilk dönemdeki ayarlı R² 
( 0.45) ve F değeri (26.84***) daha yüksek bulunmuş ve ve bu dönem rekonstrüksiyon için kullanılmıştır. 
Elde edilen denklem de yr = -207.887 + 0.309651 * X tir. Bu denklemde X yıllık halka indis değerleri 
olup, 1650 yılına kadar inmektedir.  

Rekonstrüksiyonların doğrulanmasında kullanılan RE değeri Konya için 0.38, Kastamonu için 0.25 
olarak bulunmuş olup, (+1) den (–) sonsuza kadar değer alan bu RE’ nin herhangi bir pozitif değeri, elde 
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edilen sonuçların anlamlı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak her iki RE değeri de pozitif olduğundan 
bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Korelasyon katsayısı = 0.10 (NS); tüm periyotta 0.18 (**)
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Şekil 4.Meşe ve çam kronolojileri 

Korelasyon katsayısı = 0.16 (NS)
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Şekil 5. Kastamonu ve Konya’nın Nisan-Haziran toplam yağışlarının karşılaştırması 

Yapılan rekonstrüksiyon değerlerinden 1 ve 2 standart sapmayı aşanlar belirlenerek tablo halinde 
verilmiştir. Tablo 1’ de Kastamonu, Tablo 2’de de Konya yöresine ait sonuçlar görülmektedir. Bu 
sonuçlar, Türkiye’de daha önceden yapılmış olan diğer rekonstrüksiyon sonuçlarıyla da karşılaştırılmış ve 
benzer şekilde kurak ve yağışlı olarak belirtilenler işaretlenmiştir. Aynı zamanda, Osmanlı Arşivlerinde 
bulunabilen kıtlık yılları da tablolarda belirtilmiştir. Yağışların ortalamanın 1 ve 2 SD sapma gösterdiği 
yıllardan her iki bölge için ortak olanlar da altları çizilerek belirtilmiştir (Tablo 1 ve 2).  Böylece, 
Anadolu’nun son 350 yıllık dönemindeki, şimdiye kadar ulaşılan bilgilere dayanılarak, kurak ve yağışlı 
yıllar ortaya konmuştur.  

Kurak geçen yılların toplam sayısı kuzeyde 39 yıl iken, güneyde 46 yıldır. Kurak yıllar genellikle 1 
yıl süreli yaşanırken, zaman zaman da 2 veya 3 yıl süreli kurak yıllar meydana gelmiştir. 2 ve 3 yıl süreli 
kurak yıllar Anadolu’nun güneyinde daha fazla ortaya çıkmaktadır. D’Arrigo ve Cullen (2001), Touchan 
ve diğ.(2003), Akkemik ve Aras (2005) ve Akkemik ve diğ. (2005), son 300 yıllık dönemdeki kurak 
yılların sürelerinin en fazla üç yıl olduğunu belirtmişlerdir. Dendroklimatolojik bulgulara göre, 
Anadolu’da 4 yıl süreli kurak dönem bir kez yaşanmış olup, 1476-1479 yıllarını kapsamaktadır (Touchan 
ve diğ., 2003). 

Tablo 1 ve 2’de yapılan karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, önceki çalışmalarla, elde edilen 
sonuçlar arasında önemli bir uyum olduğu saptanmıştır. D’Arrigo ve Cullen (2001) tarafından yapılan 
rekonstrüksiyonda elde edilen yağışlardan belirgin şekilde sapma gösterenler, Touchan ve diğ. (2003) 
tarafından yapılan rekonstrüksiyonda elde edilen yağışlardan en az 1 standart sapmayı aşanlar, Hughes ve 
diğ. (2001) ve Akkemik ve Cherubini (2003) tarafından yapılan çalışmalarda da karakteristik olan yıllar 
alınmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Hughes ve diğ. (2001)’in çalışması 1881 yılından sonrasını 
kapsamaktadır. 

Osmanlı arşivlerinde bulunabilen kuraklıkla ilgili karşılaştırma sonuçları da Tablo 1 ve 2’de 
görülmektedir. Kurak olarak belirtilen bazı yıllar, Osmanlı kayıtlarında da kuraklıktan kaynaklanan kıtlık 
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yılları olarak görülmektedir. Osmanlı Arşivleri’nde belirtilen 1925-28 yıllarını kapsayan dört yıllık kurak 
dönem, mevcut tüm rekonstrüksiyonlarda 2 yıl süreli (1927-28) olarak saptanmıştır.  
Tablo 1. Kastamonu yöresi için elde edilen yağışların (1650-1930 yılları arası) 1SD ve 2SD’yi aştığı yıllar. 

Tablo’daki altı çizili yıllar aynı zamanda Tablo 2’de de olan ve her iki bölge için ortak yıllardır. 
2SD (-) yi aşan yıllar 1669, 1687D,A, 1692, 1696D,A, 1701D, 1739T,D, 1746D,T,A, 1887D,T,H,A,1, 

1927D,T,A,1 
1SD (-) yi aşan yıllar 1660D, 1663, 1676T,D,A, 1679T,A, 1696-1697D, 1699, 1707D-08A, 1715D,A, 

1724T,D-25D,T,3,A, 1742D,A-43, 1757D,A,2, 1777T,A, 1780D, 1782T,A, 1788D, 1792, 
1797, 1801, 1815D,T,A, 1818D, 1834D,A, 1844D, 1846T,D, 1866T, 1875A, 
1904D,A,1, 1927-1928H,D,T,A,1,4 

1SD (+) yi aşan yıllar 1655, 1661T-62, 1665D, 1673-74, 1678T,D,A, 1681A, 1684A, 1691, 1698, 1702, 
1704, 1720T, 1733T-34-35, 1740D, 1753T,D, 1760D, 1766D, 1771T, 1783T,D, 
1793, 1811, 1814A, 1816T,D, 1829A, 1843, 1854D, 1871D, 1884D, 1901H,D,T,A, 
1903, 1906D-07, 1909-10A, 1920  

2SD (+) yi aşan yıllar 1689D,T,A, 1709D,A, 1723A, 1727D,A, 1877A 
 
Tablo 2. Konya yöresi için elde edilen yağışların (1650-1930 yılları arası) 1SD ve 2SD’yi aştığı yıllar. 
2SD (-) yi aşan yıllar 1664T, 1685T, 1693T, 1725R,T,A, 1819T,A, 1868T, 1878A, 1887H,D,T,A,1, 1893T,A,1 
1SD (-) yi aşan yıllar 1650T,D, 1658T, 1672D, 1676T,D,A, 1679T,A, 1693-1694T, 1696D,T,A, 1715T,A-

16T,D, 1725-1726D,T, 1741T, 1745-46D,T,A-47, 1757D,T,A,3, 1759D,T,A, 1773, 
1779T,D, 1781T, 1790T,A, 1796T -97T,A, 1802T, 1815T,A, 1819-1820T, 1823T, 
1840T,D,A, 1852D,T, 1854T,A, 1862T,5 -63T, 1890H,D,T,A,1, 1896, 1899, 1923T,D,A, 
1927D,T,A,1 -28H,D,T,A,1,4 

1SD (+) yi aşan yıllar 1652D, 1655, 1665D,T, 1689D,T,A, 1692T, 1721, 1724T, 1727T,D,A-28T,D-29, 
1732A, 1744D,T,A, 1770-71T,D,A, 1780T,A, 1784T,A, 1809T, 1818, 1827T,D, 1839, 
1865T,A, 1871, 1876T,A, 1885T,A, 1889T,D,A, 1901H,D,T,A-02, 1922, 1930H,D,T 

2SD (+) yi aşan yıllar 1663T, 1678T,D,A, 1681T,D,A-82D, 1709D,T,A, 1717T,A, 1755T,D,A, 1788T,D,A, 1897 

H,D,T,A, 1919 H,D,T,A 

Tablo 1 ve 2’de verilen değerlere dayanılarak 1, 2 ve 3 yıl süreli kurak yılların sayısı aşağıya 
çıkarılmıştır: 

 

Erler (2000) tarafından, Konya ve Anadolu’nun değişik kısımlarını da içeren ve tarımsal olarak 
kurak geçtiği belirtilen yıllardan 1850-51, 1962, 1864, 1969 ve 1974 yıllarında, yağış tahminleri de 
benzer şekilde ortalamanın altında çıkmış, fakat 1 standart sapmadan daha az olduğu için Tablo 2’de yer 
almamıştır. Aynı yazar, 1869 yılından sonra 5 yıl süreli bir kurak dönem olduğunu belirtmiştir. Bu dönem 
içerisinde 1871-72 dışındaki, 1869-70, 1873-74 yılları dendroklimatolojik olarak da yıllık halkanın 
ortalamanın altında büyüme yaptığı yıllar olarak saptanmıştır.  

Yöresel farklar, yıllık halka genişliği üzerinde etkili olsa da, ekstrem kurak veya yağışlı geçen 
yıllarda, halka genişliklerindeki değişimler, daha çok bölgesel düzeydeki iklim olaylarıyla ilgili 
olmaktadır.  Ekstrem kurak ve yağışlı geçen yılları belirlemek için, her ikisinde de ortak olan kurak ve 
yağışlı saptanmıştır (Şekil 6). Her iki bölge için ortak olan kurak yılların sayısı 12 iken, yağışlı olanların 
sayısı da 110’dur. Şekil 6’da görüldüğü gibi, kurak ve yağışlı yıllar, 18. yüzyılda bir sıklık gösterirken, 
19. ve 20. yüzyıl da  ise daha seyrektir. Bu yıllarda yaşanan yağış ve kuraklığın şiddeti de bölgeler 
arasında farklılıklar göstermektedir.  

1 yıl süreli kurak yıllar 29 kez 

2 yıl süreli kurak yıllar 5 kez 

Kastamonu civarında 

(Batı Karadeniz) 

3 yıl süreli kurak yıllar Yok. 

1 yıl süreli kurak yıllar 29 kez 

2 yıl süreli kurak yıllar 7 kez 

Konya civarında 

(Batı Akdeniz-İç Anadolu nun güneyi) 

3 yıl süreli kurak yıllar 1 kez 
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Şekil 6. Yağışlı (ortalamanın üstünde) ve kurak (ortalamanın altında) yıllar. Gri olanlar Kastamonu, siyah olanlar da 
Konya’ya ait olan grafiklerdir. 

Bölgeler arasındaki karşılaştırma sonuçlarına göre, iklim farklılıklarından dolayı, yağışlı ve kurak 
geçen yılların sayısı oldukça azdır. Batı Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı geçen bir yıl, Batı Akdeniz 
Bölgesi’nde kurak olabilmektedir. Bu karşılaştırmaya ek olarak, her iki yöre arasında dönemsel bir 
değişimin olup olmadığının da belirlenmesi amacıyla, low pass filtre yöntemi kullanılarak, 
rekonstrüksiyon değerleri filtre edilmiştir (Şekil 7). Yıllık değişimlerde uyum daha zayıf iken, dönemsel 
değişimlerde çoğunlukla uyumlu bir seyir gözlenmektedir. Her iki yağış rekonstrüksiyonunun yıllık 
değerleri arasından düşük (0.18), filtre edilmiş dönemsel değişimleri arasında daha yüksek bir korelasyon 
(0.32 ***) bulunmuştur.  
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Şekil 7.Low pas filtre yöntemiyle filtre edilmiş rekonstrüksiyon değerleri 
Yıllık halka kronolojileri ve bunlardan elde edilen rekonstrüksiyonlarda görülen dönemsel 

değişimlerin, Kuzey Atlantik Salınımları ve güneş lekeleri gibi çeşitli nedenleri olabilmektedir.   
Dönemsel değişimlerle ilgili sonuçlar Anadolu için henüz daha başlangıç nitelinde olup, daha fazla sayıda 
kronoloji ve meteoroloji istasyonuyla çalışılarak, uzay-zaman analizleri yapılmalıdır.   

Sonuçlar 
Bu çalışmayla, yağışların ortalamadan 1 ve 2 standart sapma gösterdiği yıllar alınarak, 

Anadolu’nun son 350 yıllık dönemindeki, kurak ve yağışlı yıllar,  mevcut dendroklimatolojik bulgulara 
dayanarak ortaya konmuştur. Kurak ve yağışlı yılların bölgeler arasındaki karşılaştırma sonuçlarına göre 
bazı farklılıklar bulunmuştur. Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı olan bir yıl, Akdeniz Bölgesi’nde kurak 
olabilmektedir. Bu farklılıklar bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Farklılığın 
boyutları, sınırları ve hangi alanlarda ortak hangi alanlarda sapmalar olduğunun anlaşılması için, çok 
değişik yöre ve bölgelerden çok daha fazla örnekler alınarak, uzay-zaman analizlerinin yapılması 
gereklidir.  

Doğal kaynakların planlanması ve uzun dönemde sürdürülebilir bir şekilde yararlanılabilmesi için, 
yapılacak planların bilimsel temellere dayanması gereklidir. İklim değişimlerinden etkilenen kaynakların 
planlanmasında da (tarımsal planlama, su yönetimi gibi..) uzun dönemli iklim bilgileri bir veri tabanı 
olarak kullanılmalıdır. Bu nedenlerle, dendroklimatolojik çalışmalarla elde edilen sonuçlar, planlamacılar 
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tarafından dikkate alınmalı ve planlamaya katılmalıdır. Bu makaleden elde edilen sonuçlar, örneğin, 
tarımsal stokların  yapılmasında dikkate alınabilir: Anadolu’da yaşanan kuraklığın genellikle 1 veya 2 yıl, 
seyrek olarak da 3 yıl sürelidir. Buna karşın 4 yıl veya daha uzun süreli kurak yılın gelecekte hangi 
dönemde yaşanacağının bilinmemesi nedeniyle, tarımsal stoklarda, belirtilen kuraklık sürelerinin dikkate 
alınması, ülke ekonomisi açısından önem taşıyabilir.   
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ÖZ 
Bu makalede, Anadolu’nun iklim tarihinin ortaya konması amacıyla hazırlanan projenin ilk sonuçları 

sunulmuştur. Ankara ve Eskişehir civarındaki 4 yöreden alınan örneklere dayanarak yapılan rekonstrüksiyonlar, 
Anadolu’nun iklim tarihini ortaya koymada önemli sonuçlar vermiştir. 1757-2002 yıllarını kapsayan Mayıs-Ağustos 
yağış tahminlerine göre, üç yıl süreli kurak dönem 1 kez (1878-1879-1880) 2 yıl süreli kurak yıllar 1 kez ( 1886-87) 
ve tek yıl süreli kurak yıllar  23 kez yaşanmıştır.  

Giriş 
Ağaçların her yıl oluşturdukları ve genişlikleri birbirinden farklı olan yıllık halkaların oluşumu ve 

genişliği, esas itibariyle içinde bulunduğu ortamdaki sıcaklık ve yağıştan etkilenmektedir. Yağış ve 
sıcaklıktaki bir yıldan diğerine meydana gelen değişimler, benzer şekilde yıllık halkalarda da 
görülmektedir. Sıcaklık ve yağış etkisinin de şiddeti, ağaçların bulunduğu ortamdaki toprak, bakı, 
denizden yükseklik gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dendroklimatoloji bilim dalı, 
yıllık halkalardaki iklim etkilerini ortaya koyarak, geçmiş dönemlerin yağış ve sıcaklıklarını tahmin 
etmeyi sağlamaktadır (Akkemik, 2004).  

Ülkemizde iklim kayıtları sistematik bir şekilde 1930 yılında alınmaya başlanmış olup, uzun 
dönem değişimleri saptama açısından yeterli değildir. İklim kayıtlarının kısa oluşu, dendroklimatolojik 
çalışmaların önemini daha da artırmaktadır. Ülkemizde son yıllarda yapılan az sayıdaki 
dendroklimatolojik çalışma ile yağış tarihi hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır. D’Arrigo ve Cullen 
(2001), Akkemik ve Aras (2005) ve Akkemik ve diğ. (2005) tarafından yapılan çalışmalarla, istasyon 
bazında yaklaşık 350 yıllık yağış tarihleri ortaya konmuştur. Touchan ve diğ. (2003) tarafından yapılan 
çalışma ile de, ülkemizin Akdeniz Bölgesi için yaklaşık 700 yıllık Mayıs-Haziran yağışı gridlenmiş 
verilerle ortaya konmuştur.  

Bu çalışmaların sonuçlarına göre, ülkemizdeki kurak yıllar genellikle bir yıl süreli iken, seyrek 
olarak iki, çok seyrek olarak da üç yıl sürelidir. Dört yıl süreli tek bir dönem Akdeniz Bölgesi’nde 1476-
79 yılları arasında yaşanmıştır (Touchan ve diğ., 2003).  

Ülkemizde, (1) iklim kayıtlarının kısa olması ve bu nedenle uzun dönemli yağış rejiminin 
bilinememesi, (2) büyük ölçekli iklim olaylarıyla yıllık halka gelişimleri arasındaki ilişkilerin incelendiği 
az sayıda araştırma olması (3) ülkemiz için uzay zaman analizlerinin yapılmamış olması ve Türkiye 
ormanlarında yer yer 500 yaşlarında küçük orman parçalarının (meşcere) bulunma olasılığı nedeniyle, 
“Anadolu’nun İklim Tarihinin son 500 Yılı: Dendroklimatolojik Yöntemlerle Rekonstrüksiyonlar ve 
Uzay-Zaman Analizleri” adlı bir proje hazırlanmış ve çalışmalar başlamıştır. Bu makalede amaç, 
projeden elde edilen ilk sonuçları sunmaktır.  

Materyal ve Yöntem 
Yıllık Halka Verisi 

Proje kapsamında yapılan arazi çalışmaları sonucunda, Anadolu’nun değişik yörelerinden (Ankara, 
Eskişehir, Çorum) örnekler alınmıştır. Bu makalede,  Ankara - Kızılcahamam’dan 2 ve Eskişehir’den  2 
yöreden olmak üzere toplam 4 yöreden alınan örnekler üzerinde dendroklimatolojik analizler 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Örnek alınan yörelerin adları, coğrafi konumları, iklim tipi, bakı, denizden 
yükseklik, eğim ve taşlılık durumu gibi çeşitli özellikleri Tablo 1’ de açıklanmıştır. Örneklerin alınması 
için yöre seçiminde, kuraklık etkilerini yansıtacak ve yaşlı bireylerden oluşan yörelerin seçimine özen 
gösterilmiştir. Bu amaçla, güneye bakan eğimli alanlar üzerinde bulunan yaşlı meşcereler tercih 
edilmiştir.  
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Şekil 1. Örnek alınan yöreler (GOV, CAT, KAS, INC) ve Eskişehir Meteoroloji İstasyonu (E.M.İ) 

Örnekler artım burgusu yardımıyla, her bir yöre için en az 10 ağaçtan ve iki yönlü olarak, göğüs 
yüksekliği seviyesinden (yaklaşık 130 cm) alınmıştır. Yıllık halkaların daha net görülebilmesi için artım 
kalemlerinin enine yüzeyleri maket bıçağı yardımıyla düzeltilmiş, ölçüme hazır hale getirilmiştir.  
Tablo 1. Ankara ve Eskişehir’de örnek alınan yörelere ait bilgiler 

MEVKİİ YÖRE AĞAÇ 
AĞAÇ 

SAYISI/ 
BAKI RAKIM 

ENLEM (N) 
EĞİM TAŞLILIK

 Kodu Kodu* Kalem 
Sayısı 

 (m) Boylam (E) (%) (%) 

Ankara-
Kızılcahamam 
Kasımlar Yaylası 

KAS PISY 10/20 E 1735 40º25’00’’ 
32º22’69’’ 

30 80 

Ankara-
Kızılcahamam 
Soğuksu Milliparkı 

INC PINI 13/25 S 1633 40º15’94’’ 
32º21’24’’ 

20 30 

Eskişehir, Kırka, 
Gövemce 

GOV PINI 12/23 SW 1617 39º25’12’’ 
30º23’64’’ 

40 60 

Eskişehir, Otuziki 
Çatalçam 

CAT PINI 11/21 S 1612 39º26’35’’ 
30º23’97’’ 

30 80 

*PISY Pinus sylvestris (Sarıçam), PINI Pinus nigra (Karaçam). 

Yıllık Halka Ölçümleri veKronoloji Oluşturma 

Kalemlere ait yıllık halka genişlikleri, LINTAB-TSAP ölçüm sistemiyle, 0,001 mm duyarlılıkta 
ölçülmüş ve TSAP-WIN bilgisayar programına kaydedilmiştir. Eksik ve yalancı halkalar COFECHA 
programı kullanılarak giderilmiştir (Grissino-Mayer H.D., 2001 ).   

Yıllık halka genişliği serileri, başta yaşa bağlı etkiler olmak üzere iklimden kaynaklanmayan 
etkileri gidermek amacıyla standart hale dönüştürülmüştür. Bu amaçla, her bir yıllık halka genişliği 
serisine uygun bir regresyon eğrisi geçirilmiş ve  daha sonra, ölçülen yıllık halka genişliği, regresyondan 
elde edilen değere bölünerek standart kronolojiler ede edilmiştir (Fritts, 1976). Standartlaştırılma 
işlemiyle indis değerlere dönüştürülmüş kronolojilere, otokorelasyonu ortadan kaldırmak amacıyla AR1 
otoregressif modeli uygulanmıştır.  Bireysel kalemlerden bu şekilde elde edilen indis değerleri, biweight 
robust ortalama yöntemi kullanılarak her bir yöre için yöre kronolojileri elde edilmiştir (Cook, 1985).  

Yöre kronolojilerinin iklime verdiği tepkiyi ölçmek amacıyla, her bir kronoloji için “ortalama 
duyarlılık katsayıları” ve “işaretin gürültüye oranı” hesaplanmıştır. Ortam koşullarına bağlı olarak, bazı 
ağaçlardaki yıllık büyüme miktarları büyük değişkenlik gösterirken, bazılarında yıldan yıla fazla değişim 
göstermemektedir. Bu, büyük oranda ağacın bulunduğu ortam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır 
(Akkemik 2004). Ortalama duyarlılık katsayısı 0.10-0.19 arasında ise az duyarlı, 0.20-0.29 arasında ise 
orta duyarlı ve  0.30’dan büyük ise duyarlı olarak sınıflandırılmaktadır (Grissino-Mayer 2001). İşaretin 
gürültüye oranı, yıllık halka kronoloji sayısına ve bu kronolojiler arasındaki ortalama korelasyon 
katsayılarına dayanarak, benzer etkilerden ne oranda etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu işlemler 
ARSTAN programında gerçekleştirilmiştir.  
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Elde edilen dört yöre kronolojisinin birbiriyle uyumu eğrilerin uyum yüzdesi değerleri 
hesaplanarak denetlenmiştir. Eğrilerin uyum yüzdesi iki kronoloji arasında aynı yıllarda oluşan halkaların, 
aynı yönde gidenlerinin yüzdesini vermektedir (Fritts 1976).  

İklim Verisi 

İklim verisi olarak Eskişehir Meteoroloji İstasyonu aylık toplam yağış ve aylık ortalama sıcaklık 
verileri kullanılmıştır. Eskişehir Meteoroloji İstasyonu,   39.80 N      enlemi, 30.60 E boylamında ve 783 
m yükseltide yer almaktadır (Şekil 1). İklim verileri, takvim yılı değil, biyolojik yıl temel alınarak 
düzenlenmiştir. Buna göre, aylık toplam yağış ve aylık ortalama sıcaklık değerleri, önceki yılın ekim 
ayından halka oluşum yılının eylül ayına kadar olan dönem için 1930-2002 aralığında sıralanmıştır. 

Eskişehir Meteoroloji İstasyonuna ait su bilançosu Thorntwaite yöntemine göre hesaplanmış, iklim 
tipi, nemli,düşük sıcaklıkta, su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan okyanus iklime yakın 
kontinental iklim olarak bulunmuştur. 

Kalibrasyon ve Rekonstrüksiyon Yöntemleri 

Öncelikle her bir araştırma alanı için oluşturulan yöre kronolojilerinin yıllık halka indis değerleri 
ile aylık toplam yağış ve aylık ortalama sıcaklık değerleri arasındaki ilişki, basit korelasyon katsayısı 
yöntemi ile belirlenmiş ve t testiyle ilişkinin anlamlılığı denetlenmiştir. Buna dayanarak 
rekonstrüksiyonda kullanılacak sıcaklık ve yağış değişkenlerine karar verilmiştir. 

Dört yöre kronolojisi, ortak zaman aralığında sıralanarak bir yıllık halka veri seti elde edilmiştir. 
Bu veri seti, Ana Bileşen Analizi (PCA) ile birbirine dik bağımsız  değişkenlere dönüştürülmüştür.  Elde 
edilen dört ana bileşenden (PC) veri setini %64 oranında ifade eden birinci ana bileşen, rekonstrüksiyonda 
bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 1930-2002 aralığındaki iklim verisi ikiye bölünerek 
rekonstrüksiyonda iki ayrı model oluşturulmuştur. Birinci modelde, 1930-1966 dönemi  kalibrasyonda, 
1967-2002 dönemi verifikasyonda; ikinci modelde ise 1967-2002 dönemi kalibrasyonda, 1930-1966 
dönemi verifikasyonda kullanılmıştır. Kalibrasyonda iklim verisi bağımlı değişken, PC1 bağımsız değişen 
olarak girilerek regresyon katsayıları elde edilmiş, daha sonra bu regresyon katsayıları denklemde yerine 
konularak iklim değişkenleri tahmin edilmiştir. Verifikasyon döneminde ise oluşturulan modelin 
anlamlılığı denetlenmiştir. Modelin denetlenmesinde pearson korelasyon katsayısı, ayarlı R² ve hata 
indirgeme değerleri  (RE) hesaplanmıştır. RE değeri, +1 ile -∞ aralığında yer almaktadır. Pozitif değerler 
iklim değerleri ile aynı dönemdeki regresyondan elde edilen değerler arsındaki ilişkinin anlamlı 
olduğunu, negatif değerler hiç bir ilişki olmadığını ve +1 mükemmel bir ilişkiyi ifade etmektedir. Bu 
kriterler doğrultusunda oluşturulan iki modelden biri tercih edilerek regresyon işlemi, yıllık halka veri seti 
uzunluğunda zamanda geriye uzatılmıştır (Fritts, 1976; Akkemik 2004). Bu analizler MATLAB 
programında yapılmıştır. 

Tahmini yağış değerlerinin 1 standart sapma üstündeki yıllar yağışlı, 2 standart sapma üstündeki 
yıllar çok yağışlı; 1 standart sapma altındaki yıllar kurak, 2 standart sapma altındaki yıllar ise çok kurak 
yıllar olarak belirlenmiştir ( D’Arigo and Cullen, 2001, Akkemik ve Aras 2005 ). 

Bulgular 
Yöre Kronolojileri 

Oluşturulan yöre kronolojilerinden GOV 1710-2002 (293 yıl), INC 1674-2002 (329 yıl), CAT 
1734-2002 (264 yıl) ve KAS 1757-2002 (246 yıl) yıllarını kapsamaktadır. Buna göre en uzun kronoloji 
329 yıl uzunluğunda INC, en kısa kronoloji ise 246 yıl uzunluğundaki KAS yöre kronolojisidir (Şekil 2).  

Yöre kronolojilerine ait ARSTAN sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. GOV, INC ve CAT 
kronolojileri orta duyarlı (sırasıyla 0.2480, 0.2268, 0.2026), KAS kronolojisi ise az duyarlıdır (0.1458). 
Benzer şekilde işaretin gürültüye oranı, GOV, INC ve CAT kronolojileri için yüksek (sırasıyla 6.467, 
5.421, 6.320) bulunurken KAS yöre kronolojisi için bu değer daha düşük (3.780) hesaplanmıştır. KAS 
yöre kronolojisi için hesaplanan duyarlılık katsayısı ve işaretin gürültüye oranındaki düşük değerler, Şekil 
2’de de gözlenmektedir. KAS kronolojisiyle karşılaştırıldığında diğer üç yöre kronolojisinin ekstrem 
yıllarda ortalamadan  daha çok sapan indis değerleri aldığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle GOV, INC, 
ve CAT kronolojileri iklimden kaynaklanan etkileri KAS kronolojisine göre daha güçlü yansıtmaktadır. 
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Şekil 2.  KAS, CAT, GOV, INC olarak kodlanan yörelere ait kronolojiler 
Tablo 2: Yöre kronolojilerine ait ARSTAN programından elde edilen istatistik sonuçlar. 

 GOV INC CAT KAS 
Kronoloji zaman aralığı 1710-2002 1674 - 2002    1734 - 2002    1757-2002    
Ortalama  .9932 .9930          .9903          .9878          
Medyan .9766          .9903          .9814          .9792 
Ortalama Duyarlılık .2480          .2269 .2026          .1458          
Standart Sapma .2168          .1931 .1768          .1271          
Çarpıklık .5374          .3878          .3080          .4204          
Basıklık 1.0343         .4746          .0938          .5679          
     
Ortalama Korelasyonlar     
       Kalemler arasında .459 .419 .396 .307 
       Ağaçlar arasında .447 .404 .387 .296 
       Ağaç içinde .626 .640 .559 .490 
Sinyalin gürültüye oranı 6.467 5.421 6.320 3.780 
Populasyon kronolojisiyle uyum .866 .844 .863 .791 
Birinci özvektörün  varyansı (%) 49.82% 47.12% 45.87% 35.67% 

Yöre kronolojileri oluşturulduktan sonra kronolojilerin birbiriyle arasında eğrilerin uyum yüzdesi 
değerleri hesaplanmıştır (Tablo 3). Yöre kronolojilerinin tamamımın birbiriyle uyum yüzdesi değerleri 
yüksek ve anlamlıdır. Buna dayanarak rekonstrüksiyonda dört yöre kronolojisi de işleme dahil edilmiş ve 
rekonstrüksiyon kronolojilerin ortak zaman aralığı olan 1757-2002 aralığında yapılmıştır.  

Kalibrasyon ve rekonstrüksiyonlar 

Her bir araştırma alanı için oluşturulan yöre kronolojilerinin yıllık halka indis değerleri ile aylık 
toplam yağış ve aylık ortalama sıcaklık değerleri arasındaki ilişki, basit korelasyon katsayısı yöntemi ile 
belirlenmiştir (Şekil 3). Şekil incelendiğinde, aylık toplam yağış değerleri ile dört yöre kronolojisi 
arasında halka oluşum yılının mayıs ve haziran aylarında yüksek ve anlamlı olmakla beraber mayıs, 
haziran, temmuz, ağustos aylarında pozitif bir ilişki gözlenmektedir. Bu ilişki, sadece INC yöre  
kronolojisi için ağustos ayında negatiftir ancak anlamlı değildir. 

Ortalama sıcaklık değerleri ile yöre kronolojileri arasındaki korelasyon katsayılarının ise mart ve 
nisan aylarındaki pozitif ve özellikle nisan ayında CAT kronolojisi dışında anlamlı değerlere ulaştığı 
görülmektedir. Mart ve nisan aylarındaki yüksek sıcaklıklar, ağaçların vejetasyon dönemine daha erken 
girmelerini ve buna bağlı olarak daha geniş yıllık halkalar oluşturmasını sağlamaktadır. Yağışın aksine 
sıcaklık, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında yıllık halka genişliği üzerinde negatif bir etkiye 
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sahiptir ve bu negatif etki mayıs ayında KAS, haziran ayında ise GOV, CAT ve INC kronolojileri için 
anlamlı değerlere ulaşmaktadır.  

Tablo 3. Yöre Kronolojileri arasındaki eğrilerin uyum yüzdesi (EUY) değerleri 
 GOV INC CAT KAS 
GOV 1    
INC 0.69*** 1   
CAT 0.75*** 0.75*** 1  
KAS 0.70*** 0.72*** 0.71*** 1 

‘***’ işareti 0.999 güven düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Mayıs-ağustos ayları, vejetasyon döneminin büyük bir kısmını kapsaması ve bu aylarda aylık 
toplam yağış ve aylık ortalama sıcaklık değerleri ile yöre kronolojileri arasındaki yüksek ve anlamlı 
ilişkilerin varlığı nedeni ile rekonstrüksiyonda mayıs-ağustos dönemi toplam yağışı kullanılmıştır. 
İlişkilerin anlamlı olduğu nisan ayı ve mayıs-ağustos aylardaki ortalama sıcaklık değerlerinin 
rekonstrüksiyonları denenmiş, ancak bu değişkenlerle başarılı bir rekonstrüksiyon yapılamamıştır. 

-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60

E K A O Ş M N M H T A E

Aylar

K
or

el
as

yo
n 

K
at

sa
yı

sı

GOV

CAT

INC

KAS
** *

** ***

* *

**
***

*

***

-0,60
-0,40

-0,20
0,00

0,20
0,40

0,60

E K A O Ş M N M H T A E

Aylar

K
or

el
as

yo
n 

K
at

sa
yı

sı

GOV

CAT

INC

KAS

**

**

**

***

* *

**
*

**

 
Şekil 3. Üstte aylık toplam yağış değerleri ile yöre kronolojileri arasındaki ilişki; altta ortalama sıcaklık 

değerleri ile yöre kronolojileri arasındaki ilişki. “*” işareti 0.95, “**” işareti 0.99, “***” işareti ise 
0.999 güven düzeyinde anlamlı değerleri göstermektedir. 

Dört yöre kronolojisinden oluşan ve 1757-2002 yıllarını kapsayan yıllık halka veri seti, öncelikle 
Ana Bileşen Analizi ile (PCA) birbirine dik bağımsız  değişkenlere dönüştürülmüştür. Birinci ana bileşen 
(PC1) toplam varyansı %64 oranında, ikici ana bileşen (PC2) %17, üçüncü ana bileşen (PC3) %11 ve 
dördüncü ana bileşen (PC4) %8 oranında açıklamaktadır. Rekonstrüksiyonda, toplam varyansı %64 
oranında açıklayan birinci ana bileşen, bağımsız değişen olarak kullanılmıştır. 

1930-2002 dönemine ait mayıs-haziran toplam yağış değerleri ikiye bölünerek iki ayrı 
rekonstrüksiyon geliştirilmiştir. İlkinde 1930-1966 dönemindeki yağış değerleri bağımlı değişken, aynı 
dönemdeki PC1 değerleri bağımsız değişken olarak kullanılmış ve elde edilen regresyon katsayıları 
kullanılarak mayıs-ağustos dönemi toplam yağış değerleri yeniden oluşturulmuştur. Bu modelde 1967-
2002 iklim kayıtları verifikasyon döneminde rekonstrüksiyonun denetlenmesi amacıyla kullanılmıştır.  
İkinci modelde 1967-2002 dönemine ait mayıs-ağustos toplam yağış değerleri kalibrasyonda, 1930-1966 
dönemine ait değerler ise verifikasyonda kullanılmıştır. Her iki rekonstrüksiyona ait istatistik sonuçlar 
tabloda görülmektedir. Ayarlı R²  (0.56) ve F (46.11, p≤0.001) değerlerinin daha yüksek olması nedeniyle 
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rekonstrüksiyonda ikinci model tercih edilmiştir (Şekil 4). Buna göre, tahmini mayıs –ağustos toplam 
yağış değerleri (Y) şu formülle hesaplanmıştır: 

                                         Y (mm) = -136,243 + 116,2161 * PC1 
Tablo 4. Kalibrasyon ve verifikasyon istatistik sonuçları 

PEARSON  
KORELASYON 
KATSAYISI 

KALİBRASYON  
DÖNEMİ 

VERİFİKASYON 
DÖNEMİ 

SABİT VE 
KATSAYILAR 

AYARLI 
R² 

F RE 

Kalibrasyon 
Dönemi 

Verifikasyon 
Dönemi 

1930-1966 
 

1967-2002 -44,5628 
73,23062 

0.21 10.56 
(p≤0.001) 

0.31 0.48 
(p≤0.001) 

0.76 
(p≤0.001) 

1967-2002 1930-1966 
 

-136,243 
116,2161 

0.56 46.11 
(p≤0.001) 

0.31 0.76 
(p≤0.001) 

0.48 
(p≤0.001) 

Rekonstrüksiyon sonucunda 1757-2002 aralığında mayıs-ağustos toplam yağış değerleri tahmin 
edilmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 4. Gerçek ve tahmini Mayıs-Ağustos toplam yağışı 
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Şekil 5. Tahmini Mayıs-Ağustos toplam yağışı. Yatay düz çizgi ortalamayı, yatay kesikli çizgiler ±1 

standart sapma (içtekiler) ve ±2 standart sapmayı (dıştakiler) göstermektedir. 

Tartışma ve Sonuçlar 
Ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve kuzey batı kısımlarından alınan örneklere dayanarak 

elde edilen ilk sonuçlar ortaya konmuştur. Sonuçlar, D’Arrigo ve Cullen (2001), Touchan ve diğ (2003), 
Akkemik ve Aras (2005) ve Akkemik ve diğ. (2005) tarafından yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında 
önemli bir benzerlik göstermiştir (Tablo5). 1757-1930 yılları arasında, Mayıs-Ağustos yağış tahminlerine 
göre, üç yıl süreli kurak dönem 1 kez (1878-1879-1880) 2 yıl süreli kurak yıllar 1 kez ( 1886-87) ve tek 
yıl süreli kurak yıllar  23 kez yaşanmıştır.  
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Tablo 5. Eskişehir yöresi için tahmin edilen yağış değerlerinin (1757-1930) 1 SS ve 2 SS’yı aştığı yıllar H) Hughes 
ve diğ. (2001); D) D’Arrigo ve Cullen (2001); T) Touchan ve diğ. (2003); A) Akkemik ve Aras (2005); Ü) 
Akkemik ve diğ. (2005);  1) Osmanlı Arşivleri; 2) Inalcik (1997); 3) Erler (2000) 

ÇOK KURAK 
YILLAR 
(-2 S. 
SAPMA) 

1893 T,D,A,1 

Kurak yıllar 
(-1 S. Sapma) 

1757T,D,A,Ü,H,2, 1759 D,T,A, 1761, 1763, 1768T, 1789, 1794, 1802T,A, 1813 T, 1815T,A, 1830 T, 1834 

D,A, 1840T,D,A, 1849, 1852¹,D,T,A, 1861, 18703, 1878U-1879-1880¹,T, 1886-1887 T,D,A,Ü,H,1, 
1890¹,H,D,T,A, 1909¹, 1923, 1926 T, 1928 T,D,A,Ü,H,1 

Yağışlı yıllar 
(+1 S. Sapma) 

1762, 1765, 1767, 1778 T,D,Ü, 1780T,Ü, 1784 T,Ü, 1788 T, 1811Ü, 1814 Ü, 1816 T,D,Ü, 1831, 1835 T, 
1841, 1846, 1858¹, 1897¹ H,D,T,Ü, 1901 T,D,A,Ü,H, 1917, 1920Ü,  

Çok yağışlı 
yıllar 
(+2 S. Sapma) 

1859¹, 1876 T,Ü, 1881 T, 1885 T,Ü 

Projeden elde edilen bu sonuçlar başlangıç niteliğinde olup, çalışmalar halen devam etmektedir. 
Ülkemiz ormanlarındaki yaşlı meşcerelerden alınan/alınacak örneklerle rekonstrüksiyonların sayısı 
arttırılacaktır. Ülkemiz iklim tarihinin ortaya konmasında büyük ölçekli iklim olaylarının da etkisi 
bulunduğundan, proje kapsamında uzay-zaman analizleri de yapılarak, iklim etkileri ile yağış arasındaki 
ilişkilerin bölgeler arasındaki benzerlik ve farklılık gösterdiği alanlar tanımlanacaktır.  
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Buca’da Yüzeysel Akıştan Etkilenen Kent Alanlarının CBS Yöntemiyle Analizi 

Meryem Körhasan 

Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya Bölümü  
meryem.korhasan@deu.edu.tr 

ÖZ 
Duyarsızlıktan saldırganlığa varan insan etkinliklerinin doğal çevre ile insan arasındaki dengeyi en çok 

bozduğu mekân kent merkezleridir. Büyük kentler ve bu kentlerin kenarlarında hızlı, kontrolsüz ve çarpık büyüyen 
yeni kent modeline en güzel örneklerden biri de Buca’dır. Buca, İzmir kent nüfusunun % 13’ünü, ve bu nüfusun % 
64’ünün gecekondu ve kaçak yapılarda yaşaması gibi özellikleriyle doğal çevre ile insan arasındaki ilişkinin en fazla 
bozulduğu alandır. Özellikle su baskınları kent üzerindeki etkisini artırmaktadır. Çalışmamızın amacı Buca’da su 
baskınları açısından risk taşıyan sahaların CBS yöntemiyle ortaya konulması ve risk altındaki nüfusun tespit 
edilmesidir. Bu etkiyi ortaya koymak amacıyla 1/1000 ölçekli sayısal paftalardan ArcGis 8.3 programı yardımıyla 
sahanın 3D görüntüsü oluşturulmuştur. 3D arazi modeli kullanılarak eğim haritası çıkarılmıştır. Microstation 
programının Inrodes modülü yardımıyla mevcut hidrografya haritasına ek olarak kış mevsimlerinde ortaya çıkan 
yüzeysel akış kanalları çıkartılmıştır. Eğim ve yıllık yağış verilerine bağlı olarak oluşturulan yüzeysel akış 
kanallarının etki alanları belirlenmiştir. Bu alanlardaki binalar ve buralarda yaşayan nüfus miktarı tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak çarpık kentleşmenin yoğun olduğu, çoğunlukla göçle gelen nüfusun barınma alanı olan 
sahaların yüzeysel akıştan en fazla etkilendiği tespit edilmiş ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Çarpık kentleşme, doğal afet, sel, depremsellik, CBS 

Giriş 
Türkiye genelinde başta Ankara olmak üzere sırasıyla İstanbul ve İzmir’de yoğun olarak karşımıza 

çıkan gecekondulu nüfus; İzmir genelinde Gültepe’nin %81,67’sini, Buca’nın % 64,00’ünü, ve 
Yeşilyurt’un % 61,22’sini oluşturmaktadır (Sevgi, 1988).  

Çalışma alanı; İzmir’in kentleşme sürecinde çok önemli bir yere sahip olması, İzmir’de 
gecekondulaşmanın en fazla olduğu yerler arasında 5. sırada yer alması, alansal gelişme ve genişleme 
imkânına sahip olması nedeniyle gecekondulaşmanın yıkıcı etkisine açık olması, hızlı ve çarpık 
kentleşmenin doğal ortam üzerinde yarattığı yıkıcı etki ile doğa ile insanın sürekli çatışma halinde 
bulunduğu alan olması gibi nedenlerle önem arz etmektedir. 

Levanten nüfusun sayfiye yeri olarak seçtiği Buca’nın 1912 yılında Rumların Şirinyer çevresindeki 
bahçelerini konut alanına dönüştürme girişimi ile başlayan kentsel genişleme süreci nüfus mübadelesi ile 
birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Ancak hızlı ve çarpık kentleşeme ile beraber insanların doğal ortam 
ve arazi kullanımına karşı saldırgan ve duyarsız tavırlar sergilemesi 1950 sonrasındadır. Başlangıçta 
zengin ve eğitimli Levanten kesimin yerleşkesi olan Buca, 1950’den sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi 
doğu kültürünün karmaşık yapısından kopup gelmiş, gelir ve eğitim düzeyi oldukça düşük göç gruplarının 
etkisine girmiştir.  

Duyarsızlık ile saldırganlık arasında yer alan insan etkinliklerinin verimli tarım sahaları ve 
ormanlar gibi fiziki çevre unsurlarını tahrip etmesinin yanı sıra bu doğal ortamı bilinçsizce kullanan 
insanların tavır, davranış ve dünya görüşlerinde meydana gelen değişimler gibi sosyal problemleri de 
gündeme taşımıştır. 

Buca, göçlerle gelen nüfusun doğal ortam üzerindeki baskısının açıkça gözlenebileceği bir yerdir. 
Ancak asıl sorgulanması gereken doğanın bu baskıya nasıl bir tepki verdiğidir. Kendi doğal ortamımızda 
her zaman ektiğimizi biçeriz. Bu baskının sonuçları da bize doğal ortam bozulması ve doğal afetler 
(toprak kayması, sel, küresel ısınma) olarak yansır. Buca’da ise seller insan yaşamını olumsuz etkileyen 
en önemli doğal afetlerdendir.  

Coğrafi Konum 
Nüfus sayısı bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir Anakenti’nin merkez ilçesi 

olan Buca’nın yüzölçümü 180 km2’dir (Şekil 1).  
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Şekil 1. Buca’nın lokasyon haritası 

Melez Çayı’nın güneyindeki Neojen arazileri üzerinde yer alır. Denizden yüksekliği yaklaşık 38 
metre olup kuzeyinde Yenişehir, güneyinde Torbalı, batısında Karabağlar bulunmaktadır. Buca, 
doğusunda bulunan Neojen birimleri üzerinden batısında yer alan Meles Çay çevresindeki alüvyal sahaya 
doğru bir yayılış gösterir. Tıngırtepe, Zeytintepe, Koşutepesi ve Karacaağaç gibi tepeler Buca ovasını 
çevreleyen yüksek alanlardır. En önemli akarsuyu Nif Dağı’ndan doğup, Şirinyer’den geçerek 
Halkapınar’dan denize dökülen Melez Çayı’dır (Şekil 2).  

 
Şekil 2. Buca ve yakın çevresinin topografya haritası 
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Genel İklim Özellikleri 
İklimi ve yıl içindeki değişmeleri Ege Bölgesi üzerinde egemen olan hava hareketlerine göre 

şekillenmiştir. “Batı Rüzgarları sistemi içinde yer alan saha Karadeniz ve Doğu Akdeniz havzalarında 
gelişen geniş alanlı aksiyon merkezlerine bağlı olarak ortaya çıkan sirkülasyonla alakalıdır (Koçman, 
1993).  

Genel anlamda geniş sahaları etkileyen bu hava dolaşımı Buca ve çevresinde yüzey şekillerinin 
doğrultusuna ve yükseltiye bağlı olarak termik ve dinamik değişmelere uğramaktadır. Sahada bu hava 
hareketlerine bağlı olarak oluşan ve uzun kurak yazlar ve ılık ve yağışlı kışlarla karakterize edilen 
Akdeniz iklimi hâkimdir.  

Sahayı etkileyen hava kütlelerine bağlı olarak sonbahar ve ilkbahar mevsimleri yaz ve kış 
mevsimlerine oranla daha kısadır. Bu nedenle daha geniş bir zaman sürecini kapsayan yaz ve kış 
dönemleri daha detaylı incelenmiştir. 

Kışın Atlas Okyanusu’nun kuzeybatısından, Orta ve Doğu Avrupa üzerinden ülkemize ulaşan 
kutupsal (cP ve mP) hava kütlelerinin etkisi altındadır. Sahanın iklim özellikleri bu hava kütlelerinin 
aksiyon merkezlerinin hareketine bağlı olarak belirlenir. Orta ve Doğu Avrupa üzerinde yerleşen yüksek 
basınç merkezinin cP güneye hareket ederek balkanlar üzerinden Akdeniz’e iner ve Kuzey Afrika 
kaynaklı cT veya Atlas Okyanusu kaynaklı mT hava kütleleri ile karşılaşır. Diğer yandan Atlas 
Okyanusu’nun kuzeybatısından Avrupa üzerine ulaşan mP hava kütlesinin İzlanda maksimumu yardımı 
ile güneye doğru hareket etmesine bağlı olarak Asor yüksek basıncının tropikal kökenli hava kütleleri ile 
karşılaşması “Akdeniz tâli cephesi”nin oluşmasına neden olur (Koçman, 1993:73).  

Atmosfer aktivitesine bağlı olarak bulutluluk oranının arttığı kış mevsiminde güneşlenme süresi 
kısalır. Minimum değerlere Aralık ve Ocak aylarında ulaşılır. Güneşlenme süresinin kısalmasının yanı 
sıra bölgeyi kış aylarında etkileyen hava kütlelerine bağlı olarak kış aylarında Buca’da ılık ve yağışlı, açık 
ve soğuk hava şartları dönem dönem birbirini izler. Bu nedenle yağışlar genellikle kış ve bahar aylarında 
düşmektedir.  

Kasım-Mart döneminde yağış miktarı buharlaşmadan fazla olduğu için toprakta su birikir ve 
sulama sorunu yaşanmaz.  

Buca’ya en yakın meteoroloji istasyonu olan Güzelyalı Meteoroloji istasyonunun verilerine bağlı 
olarak yıllık ortalama sıcaklık 17.7 oC ve ortalama yağış miktarı yaklaşık 696,8 mm’dir. Minimum 
sıcaklık - 8.4 oC ile Ocak ve maksimum yağış miktarı yaklaşık 152,6 mm ile Aralık ayında 
kaydedilmiştir. Özellikle yağış maksimumunun ortaya çıktığı Ocak ayında yağış miktarına ve topografya 
şartlarına bağlı olarak seller meydana gelmektedir. Ancak seller çarpık kentleşmenin sonucu olarak insan 
yaşamını daha fazla etkilemektedir.  
Tablo 1. Güzelyalı meteoroloji istasyonu ortalama sıcaklık değerleri  
AYLAR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ORT. 

(OC) 

Ort .sıc. (oC) 8.5 9.5 11.2 15.4 20.5 25.0 27.5 27.2 23.2 18.4 13.9 10.2 17.5 
Max.sıc.( oC) 21.2 23.7 30.0 32.3 37.4 40.1 41.7 42.5 38.5 33.2 30.1 24.5 42.5 
Min.sıc. (oC) -8.4 -5.4 -4 0.5 4.1 9.2 15.4 15.1 9.9 3.3 -3.1 -4.7 -8.4 

 

Tablo 2. Güzelyalı meteoroloji istasyonu aylık yağış miktarı  
AYLAR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOP. 

YAĞ. 
(MM) 

Ort. 
Yağ. (mm) 

129.1 98 76 44.5 31.3 7.9 2.1 2.7 11.8 38.1 95.6 152.6 689.7 

Hidrografik Özellikler 
Canlı yaşamın devamlılığı suya bağlıdır. Akdeniz iklim şartlarının hüküm sürdüğü araştırma 

sahasında tek devamlı akış gösteren akarsu Nif Dağı’ndan doğan Melez Çayı’dır. 600 km2 drenaj alanı 
bulunan Melez Çayı Şirinyer’den geçer ve Halkapınar’dan Ege Denizi’ne dökülür (Deprem Master Planı, 
1999) 
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Kozağaç Deresi, Kangöl Sırtı ile Kuzucuk Tepesi’nin güneyinden ve Tınaztepe – Kalabak 
Tepesi’nin kuzeyinden doğup Melez Çayı’na bağlanan geçici bir akarsudur. 569 km uzunluğa 12.6 km2 
yağış alanına sahiptir. Kozağaç Deresi kış aylarında aktif hale gelip taşkınlara neden olmaktadır (Şekil 4).  

Günerçam Deresi Kangöl Sırtı, Kuzucuk Tepesi güneyinden ve Tınaztepe – Kalabak Tepesi 
kuzeyinden doğup Kozağaç Deresi’ne bağlanan geçici bir akarsudur. 3.7 km uzunluğa 3.30 km2 yağış 
alanına sahiptir. Günerçam Deresi kış aylarında aktif hale gelip taşkınlara neden olmaktadır (İzsu, 2003).  

Bunun dışında yağışlı ve kurak dönemlere bağlı olarak kış aylarında ortaya çıkan ve kurak 
dönemlerde pek etkisi görülmeyen geçici akarsular ve akış kanallarının altyapı eksikliğine bağlı olarak 
ortaya çıkan yıkıcı etkisi asıl sorunu teşkil etmektedir. Mevcut akarsulara ek olarak eğim zemin özellikleri 
ve yağış şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan bu yüzeysel akış kanalları Microstation programının Inrodes 
modülü yardımıyla hesaplanarak çizdirilmiştir. Kalabak Tepe, Boztepe ve Kançeşme sırtları gibi 
yükseltisi ve eğimi oldukça fazla sahalardan eğimin azaldığı Menderes, Kozağaç, Kuruçeşme, Mustafa 
Kemal Mahallesi gibi mahallelere doğru hızla inen akış kanalları bu merkezlerde ağır tahribatlara neden 
olmaktadır. Bu kanalların etkisinin betonlaşmanın yoğun olduğu sahalarda daha fazla olduğu ve 
dolayısıyla insan yaşamına daha fazla etki ettiği saptanmıştır. Kış aylarında yağış sonrasında kent merkezi 
adeta savaş alanına dönmekte ve kentin büyük bir kesiminde hayat felç olmaktadır. Akış kanallarının etki 
alanı nerdeyse kentin büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Bu akış kanallarının etki alanı içinde kalan 
binaların gecekondu ve bu binaların da derme çatma yapılar olduğu göz önüne alınırsa hayatı ne kadar 
zorlaştırdığı tahmin edilebilir.  

 
Şekil 3. Buca ve yakın çevresinin eğim haritası 
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Şekil 4. Akış kanallarının etki alanı (nüfus verisi Sağlık İl Müdürlüğü, 2004) 

Sonuçlar 
Buca 1950’den sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Bu süreçte göz ardı edilen bilimselliğin 

sonucu olarak nüfusun büyük bir kesimi bitmek tükenmek bilmeyen sorunla savaşmak zorunda kalmıştır. 
Bu sorunları en etkili olanı sellerdir. Bu sellerin etkinliği ancak düzenli ve altyapı sorunu çözülmüş 
kentleşme ile sağlanabilir. Bu nedenle öncelikle gecekondulaşma ve kontrolsüz yerleşmeler önlenmelidir. 
Kenti hızlı göçü taşıyabilecek altyapı sorunları önceden önlenmiş ve doğal ortam dengesi gözetilerek inşa 
edilmiş toplu konut merkezlerinin oluşturulması gerekmektedir. Kent merkezinde bu sellerin etki sahası 
içinde kalan bazı alanlar boşaltılmalı veya altyapı sorunları çözülmelidir. Kent içerisinde inşa edilmiş 
kanalizasyon şebekesi şehrin taşıma kapasitesinin altında kalmakta ve yağışlı günlerde taşkınlara neden 
olmaktadır.  
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Burdur Gölü Seviye Değişimlerinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle İzlenmesi  

Erhan Şener, Ayşen Davraz, Tevfik İsmailov 

SDU Müh.Mim.Fak.Jeoloji Müh.Bölümü 

ÖZ 
Burdur gölü, Göller Bölgesi içerisinde yeralan, Türkiye’nin en derin göllerinden birisidir. KD-GB 

doğrultulu tektonik bir göl olan Burdur gölünün, kuzey, güney ve güneydoğusunda filişler, doğusunda Neojen 
kalkerler, güney ve güneybatısında serpantin gibi bazik ve ultrabazik kayaçlar bulunmaktadır. Kapalı bir havza 
niteliğinde olan gölün beslenimi; yağış, yüzeysel akışlar ve akiferlerden yeraltısuyu akımı ile olmaktadır. Boşalım 
ise, sadece göl alanından buharlaşma yoluyla gerçekleşmektedir. 

Çalışmanın amacı, Burdur gölünün kıyı kenar çizgisi değişimlerinin çok zamanlı uydu görüntüleri üzerinde, 
çeşitli uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak incelenmesidir. Araştırmada, Burdur gölü ve çevresine ait 1975, 
1987, 1990, 2000 ve 2002 yılları Landsat uydu programı verisi ile 1996 yılı SPOT XS uydu görüntüleri 
kullanılmıştır. Ayrıca, çalışma alanının topoğrafik haritası ve Burdur gölü batimetri haritası, Arcinfo 7.2.1. yazılımı 
yardımıyla sayısallaştırılarak araştırma sahasının Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) oluşturulmuştur. Kıyı kenar 
çizgileri ve üç boyutlu göl topoğrafyasından yararlanarak, belirtilen tarihlerdeki göl alanı ve hacmi saptanarak 
değişimleri ortaya konulmuştur. 27 yıllık dönem içerisinde, göl seviyesinde yaklaşık 10 m azalma gerçekleşmiştir. 
1975 yılında 210 km2 olan göl alanı, 2002 yılında 153 km2’ye kadar düşmüştür. Bu dönemde, göl alanında % 27 
oranında (57 km2) bir azalma söz konusudur. Göl alanındaki azalmaya paralel olarak göl hacminde de 1.68 km3’lük 
azalma ile yaklaşık % 27 oranında hacim kaybı gerçekleşmiştir. 

Bölgede yapılan hidrolojik ve hidrojeolojik incelemelere göre; özellikle 1990 yılından sonra oldukça fazla 
miktarda gerçekleşen Burdur göl alanındaki düşümün, 1988 yılında başlayan kurak dönem ile doğrudan ilişkili 
olduğu tespit edilmiştir. 1995 yılından itibaren Burdur gölü havzasında yağışlı döneme geçilmiştir. Fakat, gölü 
besleyen hemen hemen bütün dereler üzerine 1995’e kadar barajların yapılmış olması nedeniyle göl alanındaki hızlı 
düşüm trendi devam etmemesine rağmen, seviye yükselimi de gözlenmemiştir. Bununla birlikte, yağışlı dönem ve 
yeraltısuyu seviyesindeki değişimin etkisiyle Burdur gölü çevresindeki alüvyon ortamın gerilme dengesi değişmiştir. 
Göle paralel olarak gelişen kırıkların bu gerilme değişimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Giriş 
Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su kaynaklarındaki azalma ve kirlenmeye bağlı olarak, 

yüzey ve yeraltısuyu kaynakları konusunda yapılan araştırmaların önemi giderek artmaktadır. Su 
kaynaklarının korunması, izlenmesi ve optimum kullanım koşullarının değerlendirilmesi araştırmalarında 
klasik hidrojeoloji ve hidroloji çalışmaları yanısıra uzaktan algılama yöntemlerinden de 
yararlanılmaktadır. Söz konusu yöntemler hidrojeoloji ve hidroloji araştırmalarını destekleyerek yararlı 
bilgilere kısa sürede ulaşmamızı sağlamaktadır. 

Bu çalışmada, Göller Bölgesinin en büyük acı su gölü olan Burdur gölünün, farklı yıllara ait uydu 
görüntülerinden yararlanılarak kıyı kenar çizgisi, alan ve hacim değişimleri irdelenmiş ve bu değişimlerin 
nedenleri araştırılmıştır. Burdur ili sınırları içerisinde yeralan göl, Batı Torosların batı kanadında blok 
faylanma tektoniğinin oldukça yaygın olarak gözlendiği bir alan içerisinde bulunmaktadır (Şekil 1). 
Gölün batı kesimi boyunca uzanan kırık hattı nedeniyle bu kesimde kıyı çizgisi çok dar ve göl derinliği 
aniden artmaktadır. En derin yeri Yazı köyünün kuzeyinde 74 m olan gölün, ortalama derinliği 45 m’dir 
(Merter ve diğ.., 1986). Çok yüksek iyon konsantrasyonuna sahip olan göl suyu, Na-SO4-HCO3 su 
tipindedir (Irlayıcı, 1998). 

Ayrıca, Burdur gölü çok sayıda su kuşunu barındırmakta ve özellikle nesli tehlikede olan, Türkiye 
ve Orta Asya ülkelerinde üreyen dikkuyruk ördeklerinin kış mevsimini geçirmek için geldikleri bir mekan 
olması açısından farklı bir önem taşımaktadır. 
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Şekil 1. Çalışma alanını gösteren yerbulduru haritası. 

Materyal ve Metod 
Burdur gölü seviye değişimleri ile alan ve hacim hesaplamaları için; Burdur gölü ve çevresine ait 

1975, 1987, 1990, 2000 ve 2002 yılları Landsat TM ve 1996 yılı SPOT XS uydu görüntüleri ile çalışma 
alanının topoğrafik haritası ve DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan batimetri haritası 
kullanılmıştır. Çalışmaya altlık oluşturacak topoğrafik haritalar ve batimetri haritası digitizer ile Arcinfo 
7.2.1. yazılımı yardımıyla sayısallaştırılmış ve uydu verileri ile birlikte UTM projeksiyon sistemine göre, 
geometrik düzeltmeleri yapılmıştır. Bölgenin hidrojeolojik açıdan değerlendirilmesinde Şenel (1997) 
tarafından yapılan jeoloji haritasından yararlanılmıştır. Uydu görüntüleri kullanılarak çalışma alanında 
gözlenen çizgisellikler belirlenmiştir. Çalışmada hidroloji araştırmaları için; Burdur meteoroloji 
istasyonunda ölçülen uzun dönem yağış verileri ve göl alanında ölçülen buharlaşma verileri kullanılmıştır. 
Uzun döneme ait göl seviyesi, yağış ve buharlaşma verilerinden yararlanarak, farklı grafikler ile 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

Hidroloji 
Burdur gölü kapalı bir havza özelliğindedir. Gölün beslenimi büyük oranda yağış, mevsimlik ve 

sürekli akan dereler ile göl havzasında bulunan akiferlerden yeraltısuyu akımı vasıtasıyla olmaktadır. 
Boşalımı ise, göl alanından buharlaşma ile gerçekleşmektedir. 

Çalışma alanında Burdur meteoroloji istasyonunda yapılan 1950-2003 yılarına ait yağış ölçümleri 
değerlendirilmiştir. 54 yıllık ortalama yağış miktarı 427.94 mm olarak belirlenmiştir. Burdur meteoroloji 
istasyonuna ait ortalama yıllık yağıştan eklenik sapma grafiğinde 1950-1954 yılları arası yağışlı dönem, 
1954-1969 yılları arası kararlı dönem, 1969-1974 yılları arası kurak dönem, 1974-1988 yılları arası kararlı 
dönem, 1988-1995 yılları arası kurak dönem ve 1995-2003 yılları arası yağışlı dönem olarak 
belirlenmiştir (Şekil 2). Maksimum yağış 1969 yılında 615.2 mm ölçülmüştür. Şekil 2’de, 1988-1995 
kurak döneminde yağış miktarında çarpıcı bir azalmanın olduğu gözlenmektedir. 

Burdur gölü Bozçay, Ulupınar, Değirmendere, Büğdüz, Karna, Çerçin ve Keçiborlu derelerinden 
beslenmektedir. Göle dökülen en büyük dere olan Bozçay üzerinde DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 
yapılan; Karataş barajı 1974 yılında, Karamanlı barajı 1975 yılında, Tefenni ve Belenli göletleri 1991 
yılında işletmeye açılmıştır. Ayrıca, Köy Hizmetleri tarafından yapılan; Burdur Merkez göleti 1980 
yılında, Gökçebağ göleti 1989 yılında, Keçiborlu Merkez ve Uzundere göletleri ise 1994 yılında 
tamamlanmıştır (Tablo 1). Burdur gölünü besleyen önemli dereler üzerinde yapılan çok sayıda baraj ve 
gölet, göle gelen yüzey suyu miktarını önemli oranda düşürmektedir. 
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Şekil 2. Ortalama yıllık yağıştan eklenik sapma  grafiği(mm/yıl)  

Burdur gölü ve çevresinde yapılan farklı çalışmalarda, göl çevresinde önemli alanları kapsayan 
alüvyon akiferin yeraltısuyu akım yönünün Burdur gölüne doğru olduğu belirlenmiştir (Irlayıcı, 1998; 
Davraz ve diğ., 2003) Ayrıca, son yıllarda alüvyon akifer içerisinde oldukça fazla sayıda sondaj kuyusu 
açılması nedeniyle, gölü besleyen yeraltısuyu akımları büyük oranda engellenmiştir. 

Tablo 1Burdur Gölü’nü besleyen dereler üzerinde yapılan baraj ve göletler (DSİ, 2000) 

           

Depolamanın Adı İşletme Yılları Sulama Buharlaşma Toplam
Karamanlı Barajı 1975-1996 9,57 0,71 10,28
Karataş Barajı 1974-1996 12,76 8,54 21,3
Tefenni Göleti 1991-1996 0,81 0,15 0,96
Belenli Göleti 1991-1996 0,91 0,18 1,09
Burdur Kemer Göleti 1980-1996 0,35 0,01 0,36
Keçiborlu Merkez Göleti 1994-1996 4,48 0,11 4,59
Keçiborlu  Uzundere Göleti 1994-1996 1,26 0,07 1,33  

Göl alanından buharlaşma ölçümleri DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 1970-2003 yılları 
arasında yapılmıştır. Ölçüm döneminde buharlaşma miktarında büyük farklılıklar olmadığı benzer 
ölçümlerin alındığı görülmektedir (Şekil 3). Göl alanında gerçekleşen 34 yıllık ortalama buharlaşma 
değeri 1339.2 mm. olarak belirlenmiştir. En fazla buharlaşma 1974 yılında 1513.0 mm., en düşük 
buharlaşma değeri ise 1088.3 mm. ile 2002 yılında gerçekleşmiştir. 
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Şekil 3. Burdur Göl alanı, su seviyesi ve buharlaşma miktarlarının yıllara göre değişimi  

Gölün 1960-2003 yılları arasında göl seviyesi ölçümleri DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 
yapılmıştır. En yüksek göl seviyesi ortalama 857.12 m. ile 1970 yılında gerçekleşmiştir. 1971 yılında ise 
857.11 m. ile göl seviyesini korumuştur. Şekil 3’de göl alanı ve su seviyesi ile gölde gerçekleşen 
buharlaşma miktarının ele alındığı diyagramda, göl alanında 1990 yılından itibaren 1996 yılına kadar 
oldukça hızlı bir azalmanın olduğu gözlenmektedir. 1990-1996 yılları arasında göl seviyesinde görülen 
azalma trendi bu veriyi desteklemektedir. Şekil 2’de verilen ortalama yıllık yağıştan eklenik sapma 
grafiğinde 1988 yılında başlayan kurak dönemin 1995 yılına kadar devam ettiği gözlenmektedir. Bu 
değerlendirmelere göre, göl alanında 1990 yılından itibaren gerçekleşen bu çarpıcı azalmanın, 1988 
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yılında başlayan kurak dönem ve buharlaşma miktarındaki artış ile doğrudan ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir. 1995 yılından itibaren Burdur gölü havzasında yağışlı döneme geçilmiştir. Göl alanı ve 
seviyesindeki azalma trendi yavaşlamasına rağmen, 1994 yılından itibaren gölü besleyen hemen hemen 
bütün dereler üzerine baraj ve göletlerin yapılmasıyla birlikte göl seviyesindeki azalma günümüze kadar 
devam etmektedir. 

Uzaktan Algılama  
Burdur gölü su seviyesi ile göl alan ve hacim değişimlerinin belirlenmesi amacıyla farklı yıllara ait 

uydu verileri ve Burdur Gölü batimetri haritasından yararlanılmıştır. Çalışma alanının, 16.06.1975 
tarihine ait 178/034 çerçeve numaralı Landsat MSS, 26.08.1987 tarihli Landsat TM, 18.06.1990 tarihine 
ait Landsat TM, 08.07.1996 tarihli SPOT XS, 21.08.2000 tarihine ait Landsat ETM+ ve 24.06.2002 tarihli 
Landsat ETM+ görüntüleri kullanılmıştır (Şekil 4). Çalışmada kullanılan uydu görüntülerinin özellikleri 
Tablo 2 ’de verilmiştir. 

  

  
Şekil 4. A- 16.06.1975  ait Landsat MSS görüntüsü. B-26.08.1987 tarihine ait Landsat TM görüntüsü. C-
18.06.1990 tarihine ait Landsat TM görüntüsü. D-08.07.1996 tarihine ait SPOT XS görüntüsü. E- 
21.08.2000 tarihine ait Landsat ETM+ görüntüsü. F- 24.06.2002 tarihine ait Landsat ETM+ görüntüsü 

Tablo 2 Çalışmada kullanılan uydu görüntüleri ve bazı özellikleri 

Mekansal Zamansal Radyometrik Spektral
16.06.1975 Landsat MSS 178 / 034 80x80m 16 gün 7 bit 4 band
26.08.1987 Landsat TM 178 / 034 30x30m 16 gün 8 bit 7 band
20.06.1990 Landsat TM 178 / 034 30x30m 16 gün 8 bit 7 band
08.07.1996 Spot XS 105-274/5 20x20m 26 gün 8 bit 3 band
21.08.2000 Landsat ETM+ 178 / 034 30x30m 16 gün 8 bit 8 band
24.06.2002 Landsat ETM+ 178 / 034 30x30m 16 gün 8 bit 8 band

Çözünürlük
Satellite/SensörAlgılama Tarihi Path / Row 

 
Çalışılan uydu görüntülerinin geometrik düzeltmeleri çalışma alanının topoğrafik haritası 

yardımıyla yapılarak, UTM projeksiyon sistemine göre koordinatlandırılmıştır. Landsat verileri için 7.4.1 
(R.G.B) ve Spot XS görüntüsünde 321 (R.G.B) band kombinasyonları ile Burdur gölü kıyı kenar çizgileri 
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belirlenmiştir (Şekil 5). Belirlenen kıyı kenar çizgilerinden, Arcview GIS 3.2 yazılımı ile farklı 
tarihlerdeki göl alanları ve değişimleri saptanmıştır. Buna göre; 1975 yılında 210 km2 olan göl alanı, 2002 
yılında 153 km2’ye düşmüştür (Tablo 3 ). Göl alanında 27 yıllık dönemde %27 oranında bir azalma 
sözkonusudur. 

Tablo 3. Burdur göl alanı, su seviyesi ve hacim değişimleri 
Tarih 16.06.1975 26.08.1987 18.06.1990 08.07.1996 21.08.2000 24.06.2002
Göl Seviyesi (m) 855.2 853.72 851.7 847.9 846.28 845.36
Göl Alanı (km2) 210 203 202 164 156 153
Göl Hacmi (km3) 6.225 5.958 5.600 4.952 4.688 4.545     
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Şekil 5. Burdur Gölü kıyı kenar çizgisinin yıllara göre değişimi. 

Bu çalışmalara ilaveten, Burdur gölünün DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan batimetri 
haritası sayısallaştırılmıştır. Arcview GIS 3.2 3D Analyst yazılımı ile Burdur Gölü topografyasının 
sayısal yükseklik modeli oluşturularak farklı tarihlerdeki göl hacmi hesaplanmış ve değişimleri ortaya 
konulmuştur (Şekil 6). Buna göre göl hacmi; 1975 yılında 6.225 km3 iken 2002 yılında 4.545 km3 olduğu 
saptanmış ve bu 27 yıllık dönemde yaklaşık %27 hacim kaybının gerçekleştiği belirlenmiştir (Tablo 3 ).  

 
Şekil 6. Burdur Gölü tabanının topografyası 
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Jeoloji- Hidrojeoloji -Tektonik 
Burdur göl alanındaki seviye değişimlerinin yorumlanmasında göl havzasında bulunan jeolojik 

birimler ile bu birimlerin hidrojeolojik özellikleri ve tektonizma da önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, 
öncelikle Burdur gölü çevresinde bulunan jeolojik birimler, bu birimlerin hidrojeolojik özellikleri ve 
bölgenin tektonizması kısaca tartışılmıştır. 

Çalışma alanında otokton, allokton, paraallokton ve neootokton örtü kayaları bulunmaktadır (Şekil 
7). Otokton birimler olarak; Beydağları formasyonu, Küçükköy formasyonu ve Senomaniyen-Turaniyen 
kireçtaşları yeralmaktadır. Elmalı formasyonu, Marmaris peridoditi, Kızılcadağ melanj ve olistoliti, 
Orhaniye formasyonu ve Dutdere kireçtaşı allokton birimlerdir. Bölgede paraallokton olarak; Mamatlar 
formasyonu, Acıgöl grubu ve Saraycık formasyonu gözlenmektedir. Neootokton örtü kayalarını ise; Aksu 
formasyonu ve Çamova üyesi, Çameli formasyonu, Gölcük formasyonu ve tüf üyesi, adlanmamış Pliyo-
Kuvaterner traverten, konglomera ve marn, alüvyon yelpazeleri, birikinti konisi ile alüvyon 
oluşturmaktadır.  

Beydağları formasyonu Jura-Kretase yaşlı, pelajik kireçtaşlarından oluşmaktadır. Küçükköy 
formasyonu kiltaşı, marn, kireçtaşı ve kumtaşı ardalanması şeklinde gözlenir ve Üst Lütesiyen yaşlıdır. 
Senomaniyen-Turaniyen kireçtaşları; Güneyyayla paraotoktonu içerisinde orta-ince tabakalı rudistli 
kireçtaşları ile temsil edilmektedir. Elmalı formasyonu; kumtaşı-şeyl ardalanmasından oluşmaktadır ve 
Yeşilbarak Napına aittir. Yer yer serpantinleşmiş ultramafik kayalardan oluşan Marmaris peridoditi ile 
serpantin, harzburjit, dunit vb. kayalardan oluşan Kızılcadağ melanj ve olistrosromu Marmaris Ofiyolit 
Napına ait olan birimlerdir (Şenel, 1997). Bazik volkanit, radyolarit ve çört ara düzeyli mikrit ve çörtlü 
mikritlerden oluşan Orhaniye formasyonu, Gülbahar Napı içerisinde Jura- Kretase yaşlı bir birimdir 
(Şenel ve diğ..,1989). Megalodonlu, rekristalize kireçtaşlarından oluşan Dutdere kireçtaşı Orta-Üst Triyas 
yaşlıdır ve bölgede Domuzdağ Napı içerisinde adlandırılmıştır. Mamatlar formasyonu, algli 
kireçtaşlarından oluşan Monsiyen-Tanesiyen yaşlı bir birimdir. Acıgöl grubu, Oligosen yaşlı kalın 
konglomeralardan oluşmaktadır (Yalçınkaya ve diğ.., 1986). Acıgöl grubunun üyesi olan Saraycık 
formasyonu kumtaşı ve kiltaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Aksu formasyonu orta-iyi boylanmalı, 
yuvarlak-yarı yuvarlak çakıllı kalın konglomeralardan oluşmaktadır. Formasyonun Çamova üyesi 
kumtaşı, çamurtaşı ve marnlar ile temsil edilmektedir ve Tortoniyen yaşlıdır (Şenel, 1997). Pliyosen yaşlı 
Çameli formasyonu; kiltaşı, kumtaşı, marn, konglomera ve kumtaşlarından oluşmaktadır. Beyaz, bej 
renkli kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, andezitik ve traki andezitik volkanik breş, aglomera, tüf, tüfit ve pomzadan 
oluşan Gölcük formasyonu Pliyo-Kuvaterner yaşlıdır. Formasyon içerisinde izlenen kalın tüf ve tüfit 
düzeyleri tüf üyesi olarak adlandırılmıştır. Pliyo-Kuvaterner traverten, konglomera ve marn seviyeleri 
haritada ayrı olarak gösterilmiştir (Şekil 7). Gevşek tutturulmuş çakıl, blok ve kumdan oluşan alüvyon 
yelpazeleri, yamaç molozu ve birikinti konileri ile alüvyonlar bölgede gözlenen en genç birimlerdir. 

Burdur gölünün kuzeydoğu, doğu ve güneydoğusunda geniş bir alanda geçirimli - gözenekli akifer 
ortamı temsil eden alüvyon ve yamaç molozu gibi birimler gözlenmektedir. Gölün güney ve güneydoğusu 
boyunca geniş alanlarda geçirimsiz özellikte filiş fasiyesindeki birimler yaygın olarak bulunmaktadır. 
Kuzey ve kuzeybatısında ise, yarı geçirimli konglomera birimleri ile geçirimsiz özellikteki ofiyolit türü 
kayaçlar ve filişler bulunmaktadır. Gölden su kaçaklarını oluşturabilecek karstik akiferler olan kireçtaşları 
ise, gölün doğusunda, göl kıyısından oldukça uzak bölgelerde ve küçük alanlarda yüzeylemektedir. Bu 
açıklamalara göre, bölgede göl alanından su kaçaklarına yol açabilecek hidrojeolojik bir unsur 
gözlenmemektedir.  

Çalışma alanı blok faylanma tektoniği, bu tektonik rejime bağlı olarak gelişmiş çöküntü alanları ile 
bu çöküntü alanları içerisinde çok sayıda gölün bulunduğu özgün bir alandır (Şekil 8). Burdur gölü KD-
GB doğrultulu çöküntü alanı içerisinde, doğrudan fay düzlemine yaslanmış halde bulunan göllerden 
biridir (Koçyiğit, 1984). Bölge, Fethiye körfezine kadar uzanan aktif Burdur fayının etkisi altındadır. 
Burdur fayı, çoğu yerde tek bir yapısal çizgi halinde olmayıp, birbirine paralel gelişmiş kesikli uzanıma 
sahip segmentlerden oluşmaktadır. Burdur fay zonu üzerinde son yüzyıl içinde oluşan depremlerin 
dağılımı ve konumları incelendiğinde aktivitenin oldukça yoğun ve etkili olduğu gözlenmektedir (Şentürk 
ve Yağmurlu, 2003). 1971 yılında Burdur gölünün doğusunda bulunan Burdur ilinde meydana gelen 6.2 
şiddetindeki deprem önemli zararlar meydana getirmiştir. 
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Şekil 7. Çalışma alanının Jeoloji haritası (Şenel, 1997’den değiştirilerek ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Burdur Göl havzasını oluşturan tektonik yapılar (Şentürk, 2003) 

Bölgede aktif tektonizmanın yaygın olması nedeniyle, tektonik basınç ve gerilmeler sonucunda 
oluşan çizgisellik hatları önem kazanmaktadır. Bu hatlar, Landsat TM uydu görüntüleri yardımıyla en iyi 
şekilde belirlenebilmektedir. Çalışma alanına ait 18.06.1990 tarihine ait Landsat TM uydu görüntüsü 
üzerinde görsel yorumlar ve çeşitli çizgisellik filtreleri kullanılarak bölgedeki çizgisellikler belirlenmiştir. 
Çalışma alanında toplam 218 adet çizgisellik tespit edilmiştir. Bunlardan en uzunu 1.4 km ve en kısası 
0.25 km’dir. Bölgede hakim çizgisellik doğrultuları sırasıyla K49D, K29D ve K21B olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca, çizgisellik haritası 1 km2’lik hücrelere bölünmüş ve her bir hücreye düşen 
çizgisellik uzunluğundan yararlanılarak çizgisellik yoğunluğu haritası oluşturulmuştur (Şekil 9). Haritada, 
Burdur gölünün kuzeybatı ve güneydoğusunda yeralan geniş alanlarda çizgisellik yoğunluğu yüksek olan 
bölgelerin bulunduğu görülmektedir. 

Burdur gölü seviyesindeki değişimlere farklı bir açıdan yaklaşmak amacıyla, bölgede gözlenen 
aktif tektonizmanın etkisi değerlendirilmiştir. Bölgede büyük hasarlı bir depremin meydana geldiği 1971 
ve takip eden 1972 yıllarında, göl seviyesinde bir değişimin olup olmadığı araştırılmıştır. 1972 yılında 
buharlaşma ve yağış verilerinde 1971 yılına göre anormal bir değişiklik olmamasına rağmen, göl 
seviyesinin yaklaşık olarak bir metre düştüğü gözlenmektedir (Şekil 3). Bu durum 1972 yılında göl 
seviyesinde gerçekleşen bu ani düşüme 1971 yılında meydana gelen depremin etkili olabileceğini 
düşündürmektedir. 

Ayrıca, çalışma alanında 1988-1995 yılları arasında gözlenen kurak dönem ve bu dönemde artan 
yeraltısuyu kullanımı Burdur göl seviyesinde olduğu kadar yeraltısuyunda da düşüme neden olmuştur. Bu 
durum, göl çevresinde geniş alanlarda gözlenen alüvyon zeminin gerilme dengesini değiştirmiştir. Kurak 
dönemde bünyesindeki suyun bir kısmını kaybeden alüvyon zeminin doğal birim hacim ağırlığı 

Burdur Gölü 

K 
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azalmıştır. 1995 yılından itibaren günümüze kadar süren yağışlı dönem ile zeminin doğal birim hacim 
ağırlığı bir miktar artmıştır. Bu yeni gerilme durumu alüvyon zeminde oturma-kayma deformasyonları 
meydana getirmiş ve yüzeyde göle paralel kırıklar oluşturmuştur. 

 
Şekil 9. Çalışma alanının çizgisellik yoğunluğu haritası  

Bu kırıkların ilki; 2000 yılında Yassıgüme köyü kuzeyinde K50D gidişli, yer yer 3 m derinlikte ve 
500-600 m uzunluğundadır. 2001 yılında ise, Burdur il merkezi Bağlar mevkiinde yaklaşık 100-150 m 
uzunluğunda ve 50 cm açıklığında bir kırık  oluşmuştur. Aynı yıl Senir güneyinde yaklaşık 300-400 m 
uzunlukta KD gidişli farklı bir kırık daha meydana gelmiştir.  

Sonuçlar  
Bu çalışmada, Burdur gölünün kıyı kenar çizgisi değişimleri farklı yıllara ait çok zamanlı uydu 

görüntüleri üzerinde uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Burdur gölünün kıyı kenar 
çizgileri ve üç boyutlu göl topoğrafyası yardımıyla, 1975 yılından 2002 yılına kadar farklı yıllarda göl 
alanı ve hacim değişimleri belirlenmiştir. 1975 yılında 210 km2 olan göl alanı, 2002 yılında 153 km2’ye 
kadar düşmüştür. Göl hacminde de 1.68 km3’lük azalma meydana gelmiştir. 27 yıllık dönem içerisinde, 
göl seviyesi yaklaşık 10 m düşmüştür. Bu dönemde göl alanı ve hacmi yaklaşık % 27 oranında azalmıştır. 

Burdur gölü, kapalı bir havza niteliğinde, beslenmesinin büyük oranda yağışa bağlı olduğu bir 
göldür. Burdur gölünde en yüksek su seviyesi 1970 yılında ölçülmüştür. Göl seviyesi 1971-1972 
yıllarından itibaren düşmeye başlamıştır. Hidrojeolojik araştırmalara göre, göl alanından su kaçmasını 
sağlayacak hidrojeolojik bir ortam bulunmamaktadır. Seviye düşümü ve buna bağlı olarak göl alanındaki 
azalma, 1990 yılından 1996 yılına kadar oldukça büyük oranda gerçekleşmiştir. Hidrolojik araştırmalar, 
bölgede 1988 yılında başlayan kurak dönem ve buharlaşma miktarındaki artışın, göl seviyesi ve göl 
alanındaki aşırı azalmayı doğrudan etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, göl seviyesinde 1971-1972 yılları 
arasında yaklaşık bir metre kadar ani bir düşüm olduğu görülmüştür. Bu düşümün, 1971 Burdur depremi 
ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.1988-1995 yılları arasında görülen kurak dönem ve 1995’den 
günümüze kadar olan yağışlı dönemin etkisiyle Burdur gölü çevresinde geniş alanlarda görülen alüvyon 
ortamın gerilme dengesi değişmiştir. Bu değişim 500 m uzunluğa ulaşan kırıkların oluşmasında etkili 
olmuştur. 
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Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik 

Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi 

Kaan Şevki Kavak 

Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

ÖZ 
Batı Türkiye, Anadolu bloğuna ait önemli paleotektonik ve neotektonik yapıları içerir. Bunlardan ilki 

metamorfik bir masif olarak farklı litolojileri içeren Menderes Masifi, diğeri ise Türkiye’nin karışık jeolojik tarihi 
içerisinde bilinen en önemli neotektonik yapılardan olan ve Menderes Masifi’ni birtakım alt parçalara bölen Gediz 
Grabeni’dir. 

Bu çalışmada, bölgede yüzeyleyen litolojik birimler ve jeolojik yapılar Landsat  TM görüntüleri kullanılarak 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Birimlerin ayrımlanması için bant oranlama ve temel bileşen analiz yöntemleri 
seçilmiştir. Temel bileşen analizi, bu çalışmada litolojik ayrımlanma açısından daha iyi sonuç vermiştir. Ayrıca bu 
çalışmayı tamamlayıcı nitelikte yönsel filtreleme olarak bilinen yapısal analiz amaçlı çalışma da gerçekleştirilmiştir. 
Menderes Masifi’ne ait metamorfik kayaçlar, bölgede bir okyanusal kapanmanın ürünlerini temsil eden İzmir-
Ankara Zonu’ na ait kayaçlar ve Gediz Grabeni’ni örten Neojen yaşlı kayaçlar görüntü işlem yöntemleriyle ortaya 
çıkarılmıştır. Bu çalışmadan çıkan en önemli sonuçları, neotektonik döneme ait çökellerin paleotektonik döneme ait 
metamorfik ve ofiyolitik kayaçlardan ayrılabilmesi ve Gediz Grabeni’ne ait sınırların ortaya çıkarılması olarak ifade 
etmek mümkündür.  

Giriş  
Bu çalışmanın amacını, jeolojik görüntü işlemleri yardımıyla Gölmarmara yöresinde gözlenen 

paleotektonik ve neotektonik yapıların tanınması ve birbirlerinden ayrılması çalışmaları oluşturur (Kavak, 
2005). Çalışma kapsamında bölgeye ait Landsat TM görüntüleri kullanılmış ve önceki çalışmalar, saha 
verileri, petrografik analiz çalışmaları bu çalışmayı destekleyen diğer unsurlar olmuşlardır. 

Çalışma alanının orta kesimleri, Batı Anadolu’nun yoğun orman ve bitki örtüsü kaplı olmasından 
dolayı jeolojik çalışmalar açısından güçlükler sunar. Bu çalışmada da jeolojik sınırlar ve yapıları 
değerlendirirken bazı güçlükler ortaya çıkmıştır. 

Jeolojik Özellikler 
İnceleme alanının jeolojik özellikleri, paleo ve neotektonik özellikler olmak üzere iki ana başlıkta 

incelenebilir. Batı Anadolu’nun geniş bölgelere yayılmış jeolojik unsurları bölgenin jeolojik evriminin 
anlaşılmasına öncülük eder. Türkiye’deki neotektonik dönem başlangıcı olarak kabul edilen Orta 
Miyosen sonrası hareketler Batı Anadolu’da genişleme tektoniği ile temsil edilirken öncesindeki 
paleotektonik dönem sıkışmalı tektonik de dahil olmak üzere farklı olaylarla temsil edilir (Şengör ve 
Yılmaz, 1981). 

Paleotektonik Özellikler 
İnceleme alanı, Batı Anadolu’da kıtasal genişlemeli bir tektonik rejimi ifade eden bir bölge içine 

düşer. Neotekonik dönemin genişleme rejimini yansıtan düşük açılı normal faylardan Gediz (Alaşehir) 
Grabeni bölgeyi içerisinde barındırır (Şekil 1). Bununla birlikte Türkiye’nin paleotektonik dönem 
ürünlerinden olan Neotetis okyanusunun kuzey kolunun kapanımını ifade eden deforme olmuş ofiyolitik 
karışığa ait birimler de inceleme alanında yer alır.  

Menderes Masifi, Gondwana kıtasının kuzey kenarında yer almış ve Prekambriyen ve Eosen’de 
birçok metamorfik ve tektonik olaydan etkilenmiş büyük bir metamorfik kütle olup yaklaşık KD-GB 
gidişe sahip bir eksene sahiptir. Masife ait kaya birimleri çekirdek kısmında gnayslar ve onu çevreleyen 
Paleozoyik şistlerden ve Mesozoyik-Senozoyik yaşlı mermerlerden (Şengör ve diğ., 1984) oluşmaktadır. 
Masife ait birimler, kilometrelerce uzaklarda bulunan güneybatı Anadolu’daki Mesozoyik yaşlı 
sedimanter kayaçlar ve peridotit dilimleri üzerinde nap sistemleri şeklinde gözlenir (Collins ve Robertson, 
1999).  
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Şekil 1. İnceleme alanının konumu 

Üst Kretase’den başlayarak İzmir-Ankara Zonu boyunca meydana gelen bindirme fayları ve kıvrım 
eksenleri bölgedeki sıkışma rejiminin ürünleri olarak bilinirler. Anatolid-Torid platformunun Sakarya 
kıtası altına dalmasıyla ilişkili olan bu rejimle, Neotetis okyanusunun kuzey kolu tüketilmiş ve Eosen’e 
kadar ofiyolitik naplarla Torid’ler üzerine transfer edilmiştir (Yılmaz, 1997). İnceleme alanında Bornova 
fliş zonu olarak tanımlanan birim, İzmir-Ankara Zonu’na ait ofiyolitik melanjı temsil etmekte olup 
başlıca kaya birimlerini peridotit, gabro, yastık lav, radyolarit, pelajik kireçtaşı ve filişik sedimanter 
kayaçlar oluşturur (Erdoğan, 1990).   

Menderes Masifi’nin ana metmorfizması ve Likya nap sistemlerinin hareketleri bölgenin tektonik 
gelişiminde önemli rol oynarlar. Bu olaylar sonucu paleotektonik dönemde meydana gelen jeolojik 
özellikler inceleme alanında onları üzerleyen neotektonik özelliklerle birlikte uydu görüntülerinde 
izlenebilir ve bazı görüntü işlem yöntemleriyle birbirinden ayrılabilirler. 

Neotektonik Özellikler 
Batı Anadolu’da gözlenen yaklaşık D-B yönlü grabenler bölgedeki K-G yönlü genişleme 

tektoniğinin ürünleridir. Bu çalışmanın konusunu, bu grabenlerden birisi olan Gediz (Alaşehir) Grabeni 
oluşturmaktadır. Bilindiği gibi Batı Anadolu’daki neotektonik dönem gelişim için farklı yazarlar 
tarafından, tektonik kaçış (Şengör ve Yılmaz, 1981); yay-ardı açılma (Le Pichon ve Angelier, 1981) ve 
orojenik çökme (Seyitoğlu ve Scott, 1991) olmak üzere üç farklı model önerilmiştir. 

İnceleme alanı olarak seçilen Gölmarmara bölgesi Gediz Grabeni’nin iki ayrı kolunun birleşim 
noktasında yer almakta (Şekil 1) olup İzmir K 19 ve K 20 1/100.000’lik paftalarını kapsamaktadır. Bu 
kollardan birisi Salihli ve Manisa arasında uzanırken diğeri grabenin kuzeydeki ana kolunu oluşturur. 
Kuzeydeki neotektonik yapıyı oluşturan bu kol, bölgede Paleozoyik’ten beri yüzeylemiş olan jeolojik 
birimleri KB-GD yönünde keser. Diğer taraftan bölgede neotektonik dönemi yansıtan bir diğer önemli 
jeolojik olay Pliyo-Kuvaterner yaşlı Kula volkanizması olup Batı Anadolu’daki genişlemeli tektonik 
rejimin en çarpıcı ürünlerinden birisini yansıtır.  
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Yöntem ve Önişlemler 
Bu çalışma kapsamında inceleme alanını da içine alan Landsat TM görüntüsüne temel bileşen 

analizi, bant oranlama ve yönsel filtreleme yöntemleri uygulanmıştır. Bu çalışmada kullanılan Landsat 
TM görüntüsü 25 temmuz 1991 tarihli görüntü olup bilgisayarda ER Mapper 6.3 ile işlenmiştir. Görüntü, 
önişlem olarak atmosferik etkilerden temizlenmiş (Chavez, 1988) ve ayrıntılı bir bant kombinasyon 
analizi gerçekleştirilmiştir (Crippen, 1989). Bu işlem sonunda birbiriyle korelasyonu en düşük değerde 
olan 1,4 ve 7. bantlar jeolojik bilgiyi içeren en iyi bantlar olarak ortaya çıkmıştır (Tablo 1). 6. bant termal 
özellikleri yansıtması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır.  

Bant oranlama 

Jeolojik uzaktan algılama çalışmalarında en etkili yöntemlerden birisini oluşturan bant oranlama, 
kayaç yapıcı minerallerin soğurma özelliklerini temel akarak kaya birimlerinin ayrımlanmasına yardımcı 
olur. Bunun yanında topoğrafik düzensizliklerden dolayı meydana gelen gölgenin neden olduğu 
olumsuzlukları da ortadan kaldırır. Bilindiği gibi yeryüzündeki tüm objelerin kendine özgü yansıma-dalga 
boyu eğrileri bulunmakta olup uydulara monte edilen algılayıcılar bu eğrilerin farklı dalga boylarındaki 
karşılıklarını kaydeder. Kaydedilen yansıma değerleri sayısal olarak bilgisayarda depolanabilir ve değişik 
renk ve tonlarda gösterilebilir. Bant oranlama işleminde, herhangi bir bantta yüksek yansıma eğrisi veren 
jeolojik malzemenin diğer bantta düşük değer verdiği yansıma değerine bölümü işlemin temelini 
oluşturur.Bu renk ve ton farklılıklar yersel uydu çözünürlükleri de dikkate alınarak özellikle bitki 
örtüsünün olmadığı bölgelerde jeolojik ayrımlanma açısından çok değerli bilgiler sunar.  

Tablo 1: Landsat TM görüntüsünün korelasyon matrisi 

KORELASYO
N MATRIS 

BANT 1 BANT 2 BANT 3 BANT 4 BANT 5  BANT 
7 

Band1 1.000 0.975 0.912 0.852 0.873   0.822 
Band2 0.975 1.000 0.972 0.834 0.919   0.893 
Band3 0.912 0.972 1.000 0.738 0.933   0.944 
Band4 0.852 0.834 0.738 1.000 0.793   0.667 
Band5 0.873 0.919 0.933 0.793 1.000   0.970 

Band7 0.822 0.893 0.944 0.667 0.970 1.00

Araziden toplanan petrografik amaçlı kayaç örneklerinden yapılan ince kesitlerde gözlenen demir 
içeriklerine ek olarak bant oranlama çalışmaları sonucunda da demir içeriğinin yüksek olarak gözlendiği 
kaya birimleri ortaya çıkarılmıştır. Landsat 5/4 oranı demir içeriği açısından zengin bölgelerin ortaya 
çıkarılması amacıyla inceleme alanına ait Landsat görüntüsüne uygulanmıştır. Gölmarmara doğusunda 
yoğun olarak gözlenen yüksek yansıma değerlerini de temsil eden açık renkli bölgeler, demir oksit içeriği 
oldukça yüksek olan Dibekdağ-Azimdağ civarında ve Demirköprü barajı batısında (Şekil 2) yüzeyleyen 
Menderes Masifi’ne ait yüksek dereceli metamorfik kayaçları göstermektedir (Evirgen, 1979). Şekilde de 
izlenebileceği gibi diğer kaya birimlerinin ve bitki örtüsünün bulunduğu kesimlerde daha düşük yansıma 
değerli jeolojik ve diğer yeryüzü objeleri bulunmaktadır. 

Görüntünün doğu kesiminde izlenebilen Kula volkanizmasına ait kayaçlar kendilerine özgü 
yeryüzü şekilleri ve renk tonlarıyla inceleme alanındaki diğer  kayaçlardan ayrılabilirler. Kayaç yapıcı 
minerallerden olan bazı kil, karbonat ve sülfat mineralleri de Landsat TM görüntülerinde oranlama 
işlemiyle ortaya çıkarılabilir. Landsat 5. bantta yüksek yansıma değeri veren kaolinit, montmorillonit, illit 
ve alünit gibi minerallerin yansıma değerleri 7. bantta düşer. Landsat 5 ve 7. bantlardaki Al-OH, Mg-OH 
ve C-O minerallerinin soğurma özellikleri, kil ve karbonat minerallerinin diğer kayaç yapıcı 
minerallerden ayrılmasına izin verir.  
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Şekil 2. Landsat 5/4 bant oranlamasıyla ortaya çıkan demir oksit içeriği 

Bu özellikten yararlanarak elde edilen 5/7 yansıma görüntüsü ise Şekil 3’de gözlenmektedir. 
Şekilde grabenin iç kesimlerinde gözlenen yüksek yansıma değerlerine sahip genç graben çökelleri ve 
tarımsal alanlar dışında kalan bölgelerde gözlenen açık renkli kesimler yukarıda sözü edilen kil ve 
karbonat mineralinin yoğun olarak bulunduğu kayaç gruplarına karşılık gelir. Şekilden de izlenebildiği 
gibi daha önce demir içeriğinin yoğun olduğu bölgeler dışında kil ve karbonat minerallerinin yoğunlu 
dikkati çekmektedir. 

İnceleme alanında Menderes Masifi’ne ait metamorfik kayaçlar ve İzmir-Ankara Zonu’na ait 
melanj içerisinden toplanan kayaç örneklerinin yapılan petrografik amaçlı bazı ince kesitlerinden 
metamorfik kayaçlarda genellikle muskovit ve biyotit gibi mika minerallerinin yoğunluğu, fillarenit ve 
mermerlerde ise plajiyoklas, kuvars, kalsit ve dolomit minerallerinin varlığı görülmektedir. Bölgeden 
toplanan bu iki kayaç grubuna ait petrografik analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Temel Bileşen Analizi 

Bu yöntem bantlar arasında gözlenen korelasyonu ortadan kaldıran ve büyük boyuttaki sayısal 
verinin boyutunu sıkıştıran bir görüntü işlem dönüştürme yöntemidir. Dönüşüm olayı sonucunda 
bantlarda bulunan bilginin % 90’ına yakını ilk üç bileşende gösterilebilmektedir. Bu çalışmada sırasıyla 4, 
5 ve 7. bantlar sırasıyla PC1, PC2 ve PC3 olarak seçilmiş ve RGB renk uzayında gösterilmiştir (Şekil 4). 
Şekilde graben içerisinde gözlenen dolgu malzemesi olarak kabul edilebilecek jeolojik birimler ve bitki 
örtüsü açık yeşil  olarak gözlenmektedir. İnceleme alanında yer alan yüksek dereceli metamorfik kayaçlar 
ise çoğunlukla mavi ve pembe olarak gözlenir. Grabenin iki kolu arasında gözlenen yükseltilerde ise 
topoğrafik yükseltiler göze çarpmaktadır. Bu yükseltilerde gözlenen pembe, mavi ve yeşil renk sırasıyla 
metamorfik ve İzmir-Ankara Zonu’na ait ofiyolitik karışığa ait kayaçlar ve ormanlık bitki örtüsüne karşı 
gelmektedir. Bu yöntemle elde edilen litolojik ayrımlanma kapasitesi bant oranlama yöntemiyle 
oluşturulan renk bileşiğine göre daha iyi sonuç vermiştir. 

Yönsel filtreleme 

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen son görüntü işlem yöntemi inceleme alanında jeolojik 
kökenli çizgiselliklerin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yapılan filtreleme çalışmalarıdır. Bölgede KB, 
K-G ve D-B yönlerinde uzanan çizgiselliklerin ortaya çıkarılması için inceleme alanının uydu 



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                               TURQUA-V  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü     2-5 Haziran 2005 161

görüntüsüne 3x3 boyutlu filtreler uygulanmıştır. Daha iyi bir görünüm elde etmek amacıyla sonuca 
kontrast zenginleştirme işlemi uygulanmıştır (Şekil 5). 

 
Şekil 3. Landsat TM 5/4 bant oranlamasıyla ortaya çıkan demir oksit içeriği 

 

Tablo 2. İnceleme alanından toplanan bazı kayaç örneklerinin tanımlamaları ve mineral bileşimleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bu uygulama gerçekleştirilirken bölgenin 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalarından yararlanarak 
jeolojik olmayan insan eliyle yapılmış çizgisellikleri göz ardı edilmiş ve değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
Filtre seçimi bölgedeki paleo ve neotektonik kökenli çizgisellikleri ortaya çıkarabilecek yönde olmasına 
özen gösterilmiştir. Neotetis okyanusunun evrimine ilişkin hareketler Batı Anadolu’da yaklaşık olarak 
KD-GB yönlü olarak gerçekleşmiştir. Üst Kretase-Eosen boyunca Torid-Anatolid platformu Sakarya 
kıtasıyla bu zon boyunca çarpışmıştır. Bu yüzden dolayı bu yönde etkin olan tektonik özellikleri ortaya 
çıkarmak amacıyla ilk olarak KB yönlü bir filtre seçilmiştir. Miyosen sonrası bölgede etkin olan K-G 
yönlü açılma rejimine bağlı olarak gelişen yaklaşık D-B yönlü havzaların sınırlarının belirlenmesi 
amacıyla K-G yönlü filtre kullanılmıştır. 

NO TANIMLAMA MİNERAL BİLEŞİMİ 
TG-2 Mika şist Muskovit+clorit+kuvars+feldspat 
TG-21 Muskovit şist Muskovit+clorite+feldspat+biyotit 
TG-40 Muskovit mermer Muskovit+kalsit +kuvars 
A4-02 Kalkşist Muskovit+biyotit+klorit+kuvars 
A12-02 Muskovit kuvarsit Muskovit+zirkon+kuvars+apatit 
TG-25 Fillarenit Plj+kuvars+kuvarsit+sleyt  
A2-02 Mermer kalsite+dolomite 
A8-02 Sleyt Plj+muskovit+hornblend 
TG-9 Lerzolit Olivin+ortopiroksen+klinopiroksen 
TG-16 Serpantinit Olivin+piroksen 
TG-18 Metadiyorit Amfibol+plj+klorite+tremolit 
TG-30 Uralitik gabro Plj+piroksen+amfibol 
TG-45 Serpantinleşmiş dunit Olivin+piroksenit 
TG-46 Pirolsenit (websterit) Opx+kpx+diallag 



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                               TURQUA-V  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü     2-5 Haziran 2005 162

 

  
Şekil 4. Temel bileşen analizi uygulanmış Landsat TM göüntüsü 

Bu işlem sonucunda renk bileşiğinde toplam 116 çizgisellik gözlenmiş olup bu çizgiselliklerin 
dağılımı bir gül diyagramında gösterilmiştir (Şekil 5.B ve C). Bölgede etkin olan çizgiselliklerin genel 
yönü K 20º-30º D ve K 60º-70º D arasında bir yoğunlaşma göstermektedir. Benzer şekilde K 70º-80º B 
yönünde de az da olsa bir yoğunlaşma izlenmektedir. 

     

Şekil 5.  Yönsel filtreleme sonucunda elde edilen KB, K-G ve D-B durumlu filtrelerin bir arada 
gösterildiği kombinasyon (A), bu işlem sonucu ortaya çıkan jeolojik çizgisellikler (B) ve gül 
diyagramı (C). 
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Sonuçlar 
Bu çalışma sonucunda, inceleme alanında yüzeyleyen İzmir-Ankara Zonu’na ve Menderes 

Masifi’ne ait kayaçların ayrımlanmasına jeolojik görüntü işlem çalışmalarıyla bir yaklaşımda 
bulunulmuştur. Ayrıca neotektonik döneme ait bilinen en büyük özelliklerden birisi olan Gediz 
Grabeni’nin sınırları ortaya çıkarılarak paleo ve neotektonik yapılar arasındaki ilişki büyük alanlar 
üzerinde ortaya çıkarılmıştır. Yönsel filtreleme çalışmalarının yapısal analiz çalışmalarına hangi aşamada 
katkıda bulunabileceği de gösterilmiştir. 
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Giriş 
Bu çalışmada, Yeniçağa (Bolu) civarında, yaklaşık K 70° D  doğrultusunda geçen Kuzey Anadolu 

Fay Zonu’ nu (KAFZ) içine alan ERS-2 SAR radar ve Landsat TM görüntüleri üzerinde yapılan jeolojik 
amaçlı sayısal görüntü işleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Amaca yönelik olarak, görüntü üzerinde 
istenmeyen verilerin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarından Frost filtresi en iyi 
sonucu vermiştir. Fay zonunun görsel açıdan ortaya çıkarılmasına yönelik olarak ise yersel zenginleştirme 
yöntemlerinden kenar belirleme yöntemi kullanılmıştır. Arazide fay zonundan toplanan mesozkobik 
ölçekteki fay ölçümlerinden ortaya çıkarılan en büyük gerilme ekseni göz önüne alınarak seçilen 
filtreleme sonuçları, sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay zonunda gözlenebilecek yapılarla deneştirilmiştir. 
Bu kinematik amaçlı çalışmalar sonucunda da, KAFZ’ nun bölgede yaklaşık olarak K 47º B doğrultulu 
sıkışma ekseninin altında geliştiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan, aktif uzaktan algılama ürünü olarak elde 
edilen ERS-2 SAR görüntülerine uygulanan doku analizi yönteminin, zona ait çizgiselliklerin ortaya 
çıkarılmasında diğer analiz türlerine göre daha iyi sonuç verdiği gözlenmiştir. Son olarak çakıştırma 
yöntemiyle, ERS-2 SAR ve Landsat TM görüntüleri birleştirilerek spektral ve yersel açıdan daha ideal bir 
görüntü elde edilmiştir.  

Materyal ve Metod 
Bu çalışmada kullanılan radar görüntüleri, TUBİTAK-YDABAG 103Y021 no’lu proje 

kapsamında, Avrupa Uzay Ajansı’nın AOTR.2449 No’ lu desteğiyle sağlanmıştır. Görüntüler ER Mapper 
6.4, ENVI 4.0 ve BEST 4.0 (Basic Envisat / ERS- SAR Toolbox)- programlarıyla işlenmiştir. Radar 
görüntülerinin tercih edilmesinin ana nedeni, özellikle arazinin yapısal jelojojik özellikleri hakkında (fay, 
kıvrım ekseni, ve kırık ve çatlak sistemleri gibi) daha fazla bilgi içermesidir.  

Bilindiği gibi radar algılayıcıları, atmosferik koşullara bağımlı olmadan, gece veya gündüz, bulutlu 
veya bulutsuz her türlü hava koşulunda bitki örtüsüne bağlı kalmadan görüntü alabilmektedir. Bu nedenle, 
Yeniçağa (Bolu) ve civarında yer alan çalışma sahasının kısmen ormanlık bir alan içerisinde kalması ve 
bulutluluk oranının nispeten yüksek olduğu iklim koşullarını göstermesi nedeniyle radar görüntüleri 
kullanılmıştır (Şekil 1). Bu çalışmada kullanılan diğer bir uydu veri setini ise Landsat TM görüntüsü 
oluşturmaktadır.  

 
Şekil 1. İnceleme alanını içine alan ERS-2 SAR görüntüsünün KAFZ üzerindeki görünümü 
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Bu çalışmada, görüntü işlemlerinden yersel zenginleştirme işlemleri uygulanırken, çalışma 
sahasından geçen KAFZ’ nun K 70° D durumlu doğrultusu göz önüne alınarak ışıklandırma yönü KB-GD 
olarak seçilmiştir. Yapısal unsurları en iyi şekilde açığa çıkarabilmek için, bölgede etkin olan sıkıştırma 
yönüne paralel aydınlatma seçilmiştir. Işık seçiminde, yönü kadar ışığın doğru yükseklikten verilmesi de 
önemlidir. Sarp bir araziden alınan görüntüleri işlerken daha düşük kotlardan ışıklandırma yapmak 
yapısal unsurların daha iyi belirlenmesini sağlar. Bu amaçla yaklaşık 35°’lik ışıklandırma açısı 
seçilmiştir.  

Ayrıca bu çalışma kapsamında, fay zonundan arazide toplanan ölçümlerle bir kinematik analiz 
çalışması gerçekleştirilmiş sonuçlar Carey yöntemiyle değerlendirilerek etkin olan gerilme eksenleri 
belirlenmiştir. 

Fay Topluluklarının Kinematik Analizi 
KAFZ’nun Yeniçağa civarındaki uzanımı üzerinde yüzlek veren fay topluluklarının kinematik 

analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 26 istasyondan, 218 adet fay düzlemi ölçülerek Carey (1979)’in 
sayısal analiz yöntemiyle hesaplanmıştır. Değişik yaş ve litolojide yer alan jeolojik birimlerden derlenen 
faylardan özellikle genç döneme ait olanların varlığı sayesinde, bölgede KAFZ’ nun günümüzdeki ya da 
son tektonik rejim içerisindeki kinematik durumu belirlenmeye çalışılmıştır (Dündar, 2004).  

Bu bölgede, K 70º D doğrultusunda uzanan KAFZ’ nun davranış biçiminin anlaşılabilmesi için 
yapılan kinematik analizi çalışmalarının sonucunda; birbiriyle uyumlu olan iki tektonik fazın varlığı 
ortaya konulmuştur. Bunlardan göreceli olarak daha yaşlı olanı; günümüzde de bölgede etkin olan KB-
GD doğrultulu transtansiyonel (normal bileşenli doğrultu atımlı gerilme rejimi) tektonik rejimdir. İkincisi 
ise, doğrultu atımlı rejimle uyumlu KD-GB doğrultulu açılma (lokal normal faylanma) rejimidir. 
Mesozoyik’ten Kuvaterner’e kadar değişik yaştaki jeolojik birimlerden ölçülen fay düzlemlerine göre; 
bölgedeki sıkışma doğrultusu (σ1) yönünde K 47° B, açılma doğrultusu ise (σ3) yönünde K 43° D’ dur ve 
Rm oranı 0.35 olarak hesaplanmıştır. Bu da bize çalışma sahasındaki KAFZ’ nun oluşumu ile birlikte 
gözlenen ilk tektonik rejimin KB-GD doğrultulu sıkışma rejimi altında gelişen sağ yanal doğrultu atımlı 
faylanma rejimi (transtansiyonel) olduğunu göstermektedir. KAF üzerinde yapılan kinematik amaçlı 
çalışmalarda (Bellier ve diğ.., 1997; Özden ve diğ.., 2002) doğrultu atımlı tektonik rejime ait 
belirlenebilen ilk tektonik faz, transpresyonel olup, transtansiyonel tektonik fazın bunu üzerleyen genç bir 
evreyi temsil ettiği belirlenmiştir. Çalışma sahamızda transpresyonel tektonik faza ait veriler 
izlenememiştir. Bu nedenle bu bölgede doğrultu atımlı faylanma, olasılıkla transtansiyonel rejimle 
başlamıştır. Bu rejim değişimleri, Anadolu bloğuyla sınırlı diğer levhaların sınırlarındaki farklı 
etkileşimlerden doğmaktadır (Bellier ve diğ.., 1997; Over ve diğ.., 1997; Özden ve diğ.., 2002). Göreceli 
olarak genç lokal normal faylanmalar da belirlenmiş olup, bunlara ait Rm oranı hesaplanamamıştır. 
Hesaplanan gerilme durumlarından, bu bölgedeki açılma doğrultusunun (σ3) yönünde olup, KD-GB 
doğrultulu olduğu bulunmuştur (Şekil 2).  

Görüntü İşleme 
ERS-2 SAR ve Landsat görüntüleri sırasıyla parazitlerin ortadan kaldırılması, kenar zenginleştirme, 

doku analizi ve bu iki görüntünün birleştirilmesi işlemleriyle incelenmiştir. 

Parazitlerin Ortadan Kaldırılması 

Herhangi bir radar görüntüsünde bilgi içeren kısımları örten parazitler, radar görüntüleri için 
uygulanan bazı filtreler yardımıyla ortadan kaldırılabilir. Görüntüde istenmeyen bu bileşenler gelişigüzel 
bir parlaklığa sahip olabilirler. Bu çalışmada uygulanan filtrelemelerden en iyi sonucu zenginleştirilmiş 
Frost ve K-nearest neighbour filtrelerinin verdiği ortaya çıkarılmıştır. Bu amaçla, inceleme alanını içine 
alan SAR görüntüsü ile filtrelenmiş görüntüler Şekil 3’de verilmiştir 
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Şekil 2.  Çalışma sahasından elde edilen bölgesel gerilme durumlarının toplu olarak gösterimi (Dündar, 
2004). 

Şekil 3.A’ da uydudan alınan ve işlem geçirilmemiş kontrastı düşük görüntünün, filtrelenmiş diğer 
iki görüntüden (B) ve (C) çok açık bir şekilde daha düşük bilgi içerdiği gözlenmektedir. En belirgin 
jeolojik yapı olan KAFZ’ nu, ana görüntü dışında filtrelenmiş her iki görüntü üzerinde de izlemek 
mümkündür. Görüntünün KD kesimine yakın olan ve siyah renkle sınırlanan Yeniçağa gölünü 
güneybatıdan sınırlayan bu zona ait ana kolun uzanımı, hemen güneyde yer alan Ankara-İstanbul 
karayolu temsil eden yapay çizgisellikle karıştırılmamalıdır. Fay zonuna paralel olarak KB ve GB’ da 
gözlenen çizgiselliklerden, kuzeydekilerin daha yüksek kesimleri oluşturduğu daha açık renkli geri 
yansıma değerleri ile görüntülerde izlenebilmektedir. Filtrelenmiş iki görüntü arasındaki en büyük fark ise 
kontrasttan ileri gelmektedir. Masouka ve diğ., (1988) tarafından görsel yorumlama açısından diğer 
parazit giderme filtrelerine göre daha iyi sonuç verdiği ifade edilen K-nearest neighbour filtresi (B) bu 
çalışmada zenginleştirilmiş Frost filtresine göre daha düşük kalitede görüntü vermiştir. Özellikle fay 
zonunun güneybatısında yer alan yer üstü drenaj sistemlerinin fay zonu ve otoyol tarafından kesildiğini 
belirleyen çizgisellikler bir anlamda KAFZ’nun diri yapısını ifade etmektedir. 

Doku Analizi 

Radar görüntü işleme aşamalarından en önemlilerinden birisini doku analizi oluşturur. Doku, bir 
fotografik görüntüdeki detaylı yersel desen (biçim) değişimi ve tonların düzeni olarak da tanımlanabilir. 
Ton ise bir görüntü üzerindeki beyazın siyahtan ayırt edilebilen gri tonu olarak bilinir (Radarsat, 2004). 
Farklı kaya birimleri farklı dokulara sahip olabilirler (ESA, 2004). Makro-doku, radar parlaklığındaki 
değişime karşılık gelir ki bu pek çok çözünürlük hücresinde gözlenir. Örnek olarak litolojik sınırlar, 
ormanlık bölgelerdeki gölgeler, yollar ve jeolojik çizgisellikler verilebilir. Doku, özellikle Jeoloji’de ve 
denizbilimlerinde radar görüntülerinin yorumlanması için çok önemli bir bileşeni oluşturur.  

Bu çalışmadaki doku analizi kapsamında gerçekleştirilen homojenite işlemi sonucunda ortaya çıkan 
görünüm Şekil 4’ de görülmektedir. Bundan önceki işlemlerden farklı olarak Kuzey Anadolu Fay 
Zonu’nun en iyi gözlendiği görünümlerden birisi bu işlem sonucunda elde edilmiştir. Beyaz büyük 
benekle izlenebilen Yeniçağa gölünü güneybatıdan sınırlayan ve tüm görüntüyü KD-GB yönünde kesen 
çizgiselliğin fay zonunun en büyük belirteci olduğu çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarılmıştır.  

Kenar Belirleme  

Radar görüntülerinin işlenmesi aşamalarından birisini de kenar belirleme çalışmaları oluşturur. Bu 
bölümde kenar belirleme analizi kapsamında görüntüye yönsel filtreleme zenginleştirmesi uygulanmıştır. 
Bu amaçla, bölgede paleostres yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen kinematik 
çalışmalarda en büyük asal gerilme ekseni olarak belirlenen KB-GD yönüne paralel seçilen ve yatayla 
35°’lik yapılan aydınlatma sonucunda ortaya çıkarılan kenar belirleme zenginleştirmesi Şekil 5. (A) ve 
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(B)’de gözlenmektedir. Diğer filtreleme uygulamalarından farklı olarak ortaya çıkan sonuçları, Şekil 5. 
(C)’ de doğrultu atımlı bir fay çiftinde gözlenen jeolojik yapılarla şu şekilde özetlemek mümkündür: 

A) 

 
B) 

 
C) 

 
Şekil 3.  İnceleme alanının görünümü (A) ve parazitlerin ortadan kaldırılmasına yönelik K-nearest 
neighbour (B) ve zenginleştirilmiş Frost filtrelerinin (C) görünümü 
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 K 
Şekil 4. Doku analizi sonucunda homojenitide gözlenen değişimler. 

Yönsel filtreleme uygulaması sonucunda fay zonunun güneyinde bulunan yer üstü drenaj ağı 
sistemlerinin K 70° B doğrultulu fay zonu tarafından kesildiği çok açık bir şekilde izlenmektedir (Şekil 5 
.A). İnceleme alanının daha çok KB ve GB kesiminde yoğunlaşma gösteren yaklaşık K 55°-60° B 
durumlu çizgiselliklerin daha çok bölgede gözlenebilecek açılma çatlakları ve normal faylanmalara 
karşılık gelebileceği düşünülmektedir (Şekil 5.B). KB ve GB’ da söz konusu bu çizgisellikleri keser 
şekilde gözlenen ve bu yapılara yaklaşık dik olarak gerçekleşen K 30°-35° D durumlu çizgiselliklerin ise 
ters veya bindirme faylarıyla beraber kıvrım eksenlerine de karşılık gelmektedir. Ana yer değiştirme zonu 
olarak ifade edilebilecek olan ve Yeniçağa gölünü oblik olarak KD-GB yönünde de kesen zon ise K 70° 
D doğrultusunda izlenmektedir (Şekil 5.B).  

İnceleme alanındaki çizgisellikler izlendiğinde, Riedel ve Riedel‘ makaslama sistemlerine karşı 
gelebilecek çizgiselliklerin (sintetik ve antitetik sistemler) hemen hemen hiç gözlenmediği dikkati 
çekmektedir. Yani K 80°-85° D ve K 25°-30° B durumlu olarak gözlenmesi beklenen çizgiselliklerin 
olmadığı söylenebilir.  

ERS-2 SAR ve Landsat TM Görüntülerinin Birleştirimi 
İnceleme alanına ait olan ve pasif sistem algılayıcılardan alınan Landsat TM 742 (RGB) görüntüsü 

yine bölgeyi içeren ve aktif sistem ürünü olarak da bilinen ERS-2 SAR görüntüsüyle birleştirilerek (data 
fusion) hem yersel hem de spektral çözünürlük açısından daha iyi sonuç veren yeni bir görüntü 
üretilmiştir (Şekil 6). Bu işlem gerçekleştirilmeden önce görüntülerin projeksiyon ve datumlarının aynı 
olmasına dikkat edilmiştir. Gerçekleştirilen diğer işlemlerden farklı olarak RGB uzayında üretilen bu 
görüntü yardımıyla, Landsat TM algılayıcının 4. bandı yeşile atanarak histogram eşitleme kontrastı 
uygulanmıştır.  

Bitki örtüsünün gözlendiği kesimler, diğer bölgelerden ayrılarak jeolojik yorumlama için bir 
kolaylık sağlanmıştır. Şekilden de izlenebileceği gibi görüntüde en göze çarpan jeolojik yapı Yeniçağa 
gölünün güneyinden KD-GB yönlü olarak geçen KAFZ’ dur. Dikkat edilirse, kuzeydeki bitki örtüsünün 
zona yakın güney sınırı zonun güneyinde gözlenememektedir. Bununla birlikte kuzeyde ve güneyde bu 
zona paralel olarak gözlenen çizgisellikler bitki örtüsü içinde veya sınırında kendini belli etmektedir. 

Bir diğer önemli çizgisellik ise görüntünün orta kesiminde siyah renkte gözlenen Yeniçağa gölünün 
kuzeyinde görülen dar ve derin bir vadiye karşılık gelen Eskiçağa deresidir. Fay zonunun doğusunda, zon 
tarafından kesilen dere yataklarında meydana gelen kıvrılmalara da dikkat etmek gerekmektedir. Gölün 
bunduğu zonu içerisine alan ve düşük geri yansıma değeri veren mor renkli kesimler ise daha çok 
düzlüklere karşılık gelmektedir. 

Sonuçlar 
Bu çalışma kapsamında, Yeniçağa (Bolu) civarında K 70º D doğrultusunda geçen Kuzey Anadolu 

Fay Zonu’ nun ERS-2 SAR ve Landsat TM görüntülerinde tanınmasına yönelik olarak gerçekleştirilen 
görüntü işlem çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca bu bölgede, KAFZ’ nun davranış biçiminin 
anlaşılabilmesi için arazide yapılan fay topluluklarının kinematik analizi çalışmalarının sonucunda; 
birbiriyle uyumlu olan iki tektonik fazın varlığı ortaya konulmuştur. 
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A) 

 
B) 

  
C) 

 
Şekil 5.  Kenar belirleme zenginleştirmesinden (A) elde edilen jeolojik çizgisellikler (B)sağ yönlü bir 
doğrultu atımlı fay çifti arasında gelişen yapılar (C).   
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Şekil 6. Landsat TM ve ERS-2 radar görüntülerinin birleştirilmiş hali 

Bunlardan göreceli olarak daha yaşlı olanı; günümüzde de bölgede etkin olan KB-GD doğrultulu 
(normal bileşenli doğrultu atımlı gerilme rejimi) transtansiyonel tektonik rejimdir. İkincisi ise, doğrultu 
atımlı rejimle uyumlu KD-GB doğrultulu (lokal normal faylanma) açılma rejimidir. Bu kinematik amaçlı 
çalışmalar sonucunda da, KAFZ’ nun bölgede yaklaşık olarak K 47º B doğrultulu sıkışma ekseninin 
altında geliştiği anlaşılmıştır. Arazide fay zonundan toplanan mesozkobik ölçekteki fay ölçümlerinden 
ortaya çıkarılan en büyük gerilme ekseni göz önüne alınarak seçilen filtreleme sonuçları, sağ yönlü 
doğrultu atımlı bir fay zonunda gözlenebilecek yapılarla deneştirilmiştir.  
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Giriş 
 Türkiye’de buzul çökellerinin varlığına dair ilk araştırmalar 1840’lı yıllarda başlamış olmasına rağmen 

“Buzul Jeolojisi” konusundaki çalışmalar yok denecek kadar azdır. Buzul çökellerine ait kuvaterner jeolojisi 
çalışmaları ve buna bağlı olarak paleobuzul kronolojisinin ortaya konması, özellikle Doğu Akdeniz bölgesini 
etkileyen atmosfer dolaşım sistemlerinin “Son Buzul Maksimumu”ndan (SBM) günümüze kadar geçirmiş olduğu 
değişikliklerin anlaşılması açısından çok önemlidir. 

Anadolu Yarımadasına ait buzul çökelleri özellikle doğu, kuzeydoğu ve güney bölgelerde bulunmaktadır. Bu 
çökeller Doğu ve Batı Karadeniz Dağları, Toros Dağları, Uludağ, Ağrı Dağı, Süphan Dağı ve Erciyes Dağında 
gözlenmektedir. Daha önce bu bölgelerde yapılan araştırmalar sonucunda, laboratuvar analizlerinin yapılmamış 
olmasından dolayı, alterasyona uğramamış morenlerin son buzul çağı olarak kabul edilen “Würmiyen Buzul 
Çağı”na, alterasyona uğramış morenlerin ise daha eski buzul çağlarına ait olduğu sonucuna varılmıştır (Messerli, 
1967; Kurter, 1991; Çiner, 2004; Akçar ve Schlüchter, 2002, 2003, 2003a, 2005; Akçar ve diğ.., 2004, 2004a). 

Bu araştırmada Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan Kaçkar sıradağlarında yer alan Kavron vadisinde 
detaylı Kuvaterner jeolojisi çalışmaları yapılmış ve alınan numuneler üzerinde 10Be ve 26Al kozmojenik yaş tayini 
metodu uygulanarak Kuvaterner Paleobuzullaşması kronolojisi ve evrimi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Kavron Vadisindeki Buzul Çökellerİnİn Kuvaterner Jeolojisi 
Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan Kaçkar sıradağlarında yer alan Kavron vadisi kuzey-güney 

yönelimli olup, yaklaşık 12 km uzunluğuyla tekne tipli tipik bir buzul vadisidir (Şekil 1). Tekne tipi vadi 
morfolojisi deniz seviyesinden yaklaşık 1600 metre yüksekliğe kadar gözlenmektedir. Kaçkar dağı 3932 
metre yüksekliği ile sıradağların en yüksek zirvesi olup, Türkiye’nin en büyük ikinci güncel buzulu 
burada bulunmaktadır (Şekil 2) (Löffler, 1970; Kurter, 1991; Doğu ve diğ.., 1993; Çiner, 2004; Akçar ve 
Schlüchter, 2005).Kavron Vadi sistemi bir ana vadi ve 3 asılı vadiden (Derebaşı Düzlüğü, Mezovit Çayırı 
ve İfrit Çayırı) oluşmaktadır. Asılı vadiler ana vadiye, buzul çökellerinin ana kaya tarafından engellenerek 
yığışması sonucu oluşan moren eşikleri ile bağlanmaktadır. 

 
 

Şekil 1. . Çalışma alanı yer bulduru haritası. 

Bu çalışmada, Kavron Vadi sistemine ait Kuvaterner jeolojisi detaylı olarak haritalanmıştır   (Şekil 
3). Vadide; taban morenleri, morenler, washboard morenleri, moren eşikleri, çığ sırtları, kaya buzulları, 
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alüvyal yelpaze çökelleri ve alüvyonlar gibi kuvaterner çökelleri saptanmıştır. Cilalı yüzeyler, çizikler ve 
oluklar, hörgüç kayalar ve buzul gölleri bölgedeki buzul erozyonuna ait en önemli kanıtlardır. Vadi 
sisteminin üst kısımlarında buzul aktivitesinin devamında gelişmiş olan yaygın, aktif kaya buzulları, 
paleobuzulların izlerini maalesef örtmektedir.  

 

 
Şekil 2. Kaçkar dağında Kaçkar-I (ortada) ve Kaçkar-II (solda) buzulları. 

Kavron vadisinde, taban morenleri Aşağı ve Yukarı Kavron Yaylaları arasında dere ve yol 
kenarlarındaki mostralarda gözlenmekle birlikte vadinin üst kısımlarında rastlanmamıştır. Yukarıda 
belirtildiği gibi, Kavron vadi sistemi; bir ana vadi ve 3 asılı vadiden (Derebaşı Düzlüğü, Mezovit Çayırı 
ve İfrit Çayırı) oluşmaktadır. Ana vadide sadece Yukarı Kavron Yaylası dolaylarında, vadinin doğu 
yamacında yanal morenler gözlenmektedir. Söz konusu olan bu moren sırtları Son Buzul Maksimumunda 
Kavron Paleobuzulunun yayılımının anlaşılmasında önemli bir rol oynadığından, kozmojenik yaş tayini 
için moren sırtlarındaki bloklardan 14 adet ve buzullaşmamış ana kayadan 1 adet olmak üzere toplam 15 
adet numune alınmıştır. Ayrıca ana vadide 12 adet çığ sırtı belirlenmiştir. Vadi kış mevsimi süresince 
karla kaplı olduğundan, çığ etkinliği oldukça yaygındır. Çığ sırtı adını verdiğmiz morfolojik yapılar deniz 
seviyesinden yaklaşık 1600 metreden 2450 metre yüksekliğe kadar gözlenmekte olup dere yatağına 
paralel yönelimlidirler ve uzunlukları 10 metreden 250 metreye, yükseklikleri ise birkaç metreden birkaç 
dekametreye kadar ulaşmaktadır (Şekil 3). 

Asılı vadilerden ilki Derebaşı düzlüğüdür. Bu düzlük ana vadi sistemine washboard moren eşiği ile 
bağlanmaktadır. Sözkonusu düzlükte yer alan Derebaşı gölü tipik bir buzul gölüdür ve buradaki 
kuvaterner çökellerinin büyük bir bölümünü buzul aktivitesinin devamında gelişmiş olan yaygın, aktif 
kaya buzulları oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu asılı vadide sadece iki moren sırtından numune 
alınabilmiştir. Buradaki moren sırtları, kaya buzullarından litolojik farklılık sayesinde ayırd 
edilebilmişlerdir. Çünkü kaya buzulları sadece volkanik kayaçları taşımakta, moren sırtlarında ise 
volkanik kayaçların yanı sıra granitik bloklarda yer almaktadır (Şekil 3). 

Asılı vadilerden ikincisi ise Mezovit Çayırıdır. Bu çayır güneydoğu-kuzeybatı yönelimli olup, ana 
vadi sistemine iki adet moren eşiği ile bağlanmaktadır. Mezovit Çayırında 3932 metre yüksekliği ile 
sıradağların en yüksek zirvesi olan Kaçkar dağı ve Türkiye’nin en büyük ikinci güncel buzulu 
bulunmaktadır (Şekil 2). Söz konusu bölgede morenler, yanal ve terminal morenleri,  kaya buzulları, 
alüvyal yelpaze çökelleri ve alüvyonlar belirlenen başlıca Kuvaterner çökelleridir (Şekil 3). Ayrıca cilalı 
yüzeyler, çizikler, hörgüç kayalar ve buzul gölleri bölgedeki buzul erozyonuna ait en önemli kanıtlardır. 

Asılı vadilerden üçüncüsü ise İfrit Çayırıdır. Bu çayır güneydoğu-kuzeybatı yönelimlidir ve 
bölgede iki adet moren eşiği belirlenmiştir. Kaya buzulları, alüvyal yelpaze çökelleri ve alüvyonlar 
bölgede belirlenen başlıca Kuvaterner çökelleridir (Şekil 3). Buzul çökeli olarak sadece, asılı vadinin ana 
vadi sistemine bağlandığı yerde, morenler belirlenebilmiştir. Ayrıca cilalı yüzeyler, çizikler, hörgüç 
kayalar ve buzul gölleri bölgedeki buzul erozyonuna ait en önemli göstergedir. 
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Şekil 3. Kavron Vadi Sisteminin Kuvaterner Jeoloji Haritası. 

10Be – 26Al Kozmojenik Yaş Tayini 
Herhangi bir yüzeyin ne kadar müddetle kozmojenik ışın yağmuruna maruz kaldığının 

belirlenmesinde kullanılan kozmojenik yaş tayin yönteminin temel ilkesi oldukça basittir. Yüzeylenmiş 
herhangi bir kaya yüzeyine nüfuz eden kozmojenik ışınlar, mineral atomlarında nükleer reaksiyonlara 
neden olurlar. Bu reaksiyonların sonucunda kozmojenik radyonüklidler oluşur (Davis ve Schaffer, 1955; 
Arnold, 1956; Lal ve Peters, 1967; Lal, 1988; Dorn ve Phillips, 1991; Zreda ve diğ.., 1991; Nishiizumi ve 
diğ.., 1993; Cerling ve Craig, 1994b; Kurz ve Brook, 1994; Zreda, 1994; Zreda ve Phillips, 1995; Ivy-
Ochs ve diğ.., 1995; Gosse ve Phillips, 2001). Radyonüklid miktarı, kütle spektrometri metodu ile 
ölçüldüğü takdirde, yüzeyin kozmojenik ışın yağmuruna maruz kaldığı zamanın hesaplanmasında 
kullanılır. 10Be, 26Al, ve 36Cl izotoplarının ve 3He ve 21Ne duraylı izotoplarının yarı yaşam süreleri 
kullanılarak, farklı bir çok kayaç türünün, 0 ila 5 milyon sene arasında, kozmojenik yaş tayinleri 
yapılabilmektedir (Ivy-Ochs, 1996). 

10Be ve 26Al kozmojenik yaş tayininde, yüzeylenme süresi aşağıdaki denklem yardımıyla 
hesaplanabilmektedir (Ivy-Ochs, 1996). 
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Bu denklemde; N değeri gram kuvars başına düşen atom sayısını, No değeri gram kuvars başına 
düşen yüzeylenmenin başlangıcında varolan kozmojenik izotop sayısını, P değeri bölgesel izotop üretim 
oranını (atom/gram.yıl) vermekte olup C düzeltme katsayısı, T yüzeylenme süresi (yıl), λ radyonüklidin 
bozuşma katsayısı (1/yıl), ρ kayaç yoğunluğu (gram/cm3), ε erozyon miktarı (cm/yıl), ve Λ ise kayaç 
yüzeyindeki kozmik ışın sönümlenme miktarıdır (gram/cm2) (Ivy-Ochs, 1996). 

Yeryüzü şekillerinin oluşum yaşlarına sayısal veri sağlayan kozmojenik yaş tayini yönteminin 
geniş uygulama alanları bulunmaktadır (Gosse ve Phillips, 2001). Buzulların aşındırdığı yüzeyler ile 
moren sırtlarındaki blokların yüzeylenme zamanlarının belirlenmesi yoluyla buzul ilerleme evrelerinin 
saptanması (Phillips ve diğ.., 1990; Zreda ve diğ.., 1994, 1999; Zreda ve Phillips, 1995; Steig ve diğ.., 
1998), kayaçların ve blokların yüzeyinde gerçekleşen aşınma oranlarının saptanması (Bierman, 1994), 
nehir yataklarının oluşum hızlarının hesaplanması (Seidl ve diğ.., 1997), taşkın periyodlarının 
belirlenmesi (Cerling, 1990), lavların yüzeye çıkış zamanlarının belirlenmesi (Zreda ve diğ.., 1993), 
meteor çarpma zamanlarının belirlenmesi (Phillips ve diğ.., 1991), fay aynalarındaki hareket oran ve 
sıklığının belirlenmesi (Zreda ve Noller, 1998), paleosismolojik (Vand der Woerd ve diğ.., 1998) ve 
paleoyükseklik (Burbank ve diğ.., 1996) bilgilerinin edinilmesi, paleolitik ve neolitik döneme ait el 
aletlerinin yaş tayinlerinin yapılabilmesi (Ivy-Ochs ve diğ.., 2001), kozmojenik yaş tayin metodunun 
uygulama alanlarıdır.  

Bu çalışmada, Kavron vadi sistemindeki Kuvaterner Paleobuzullaşmasının kronolojisinin ortaya 
konulması amacıyla, 10Be ve 26Al kozmojenik yaş tayini yapabilmek için, moren sırtlarındaki granit 
bloklarından, hörgüç kayalardan ve buzullaşmamış ana kayadan toplam olarak 25 adet örnek alınmıştır.   

İlk Sonuçlar 
Elde edilen ilk sonuçlara göre Kavron yaylasının hemen üstünde vadinin doğu yamacında yer alan 

yanal moren sırtı günümüzden yaklaşık 20 bin yıl önce Son Buzul Maksimumu’nda (SBM) oluşmuştur. 
Vadide yer alan diğer iki yanal moren sırtından elde edilebilen kozmojenik yaşlar ise, yaklaşık 14 bin ve 
18 bin yıl olup söz konusu bölgede buzulların düzenli bir şekilde çekildiklerini göstermektedir. 
Buzullaşmamış ana kayadan alınan numune de ise günümüzden yaklaşık 100 bin yıldan daha eski bir yaş 
saptanmıştır. Bu aşamada, arazide tipik SBM – Genç Driyas – Küçük Buzul Çağı moren istifinin 
belirlenmesinin oldukça zor olmasına rağmen Kavron vadisinden elde ettiğimiz sonuçlar, Türkiye’deki 
buzullaşmalarının modellenmesi ve buna bağlı olarak üretilecek paleoiklimsel değerlendirmeler için 
oldukça önemlidir. 
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Büyük Çekmece–Marmara Ereğlisi Arası Kıyı ve Deniz Alanı Çökellerinin 

Jeomekanik Özellikleri 

Muhterem Çopuroğlu, Terzioğlu, C., Vardar, M., Çağatay, N., Mahmutoğlu, Y., Sancar, Ü.,  
Bozkurtoğlu, E., Eriş, K. 

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

ÖZ 
Çalışma alanı olan Marmara Denizi’nin kuzeyinde Büyük Çekmece-Marmara Ereğlisi kıyısı boyunca 

karadan 8 adet sondaj ve denizden Silivri körfezi şelfinde (1 adet) ve kıta yamacında (2 adet) gravite karotları 
alınmıştır. Sondajlardan alınan karot örnekleri üzerinde çok sayıda jeoteknik parametreleri kapsayan deneyler 
yapılmıştır.  Bölgede özel sektörce daha önce yapılan araştırma sondajları da ayrıca incelenmiştir. 

Kıyı arazisini temsil eden Holosen ve Oligosen olarak ayrılan birimlerin yerinde ve laboratuvarda yapılan 
deneyler sonucunda jeoteknik değerlendirmeler için esas alınabilecek ortalama parametreleri belirlenmiştir.  
Holosen yaşlı denizel ve karasal (kum, silt, kil, çamur) birimlerin zemin mühendisliği yönünden  zayıf, çok zayıf 
çamurlu seviyelerin taşıma gücü açısından çok zayıf bataklık özelliğinde olduğu belirlenmiştir.  Oligosen yaşlı 
kumtaşı, kiltaşı ve çamurtaşı karotları üzerinde yapılan SPT, tek eksenli basınç dayanımı, dolaylı çekme dayanımı 
değerlerine göre; orta derecede çatlaklı, yumuşak orta sert zayıf kaya niteliğinde olduğu; yer yer mercek şeklindeki 
zonlara karşılık gelen kumtaşlarının ise sağlam ve taşıma gücünün yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Denizden alınan karotlarda yapılan deneylerle kuru birim hacım ağırlığı (γk) dane birim hacim ağılığı (Gs, 
piknometre), su içeriği, penetrometre dayanımı, Veyn kesme direnci ve kıvam limitleri belirlenmiştir.  Karotlarda 
derinliğin artmasıyla birlikte su içeriği ve boşluk hacmi azalmış, serbest basınç direnci ve kesme dayanımı artmıştır.  
Karot stratigrafisi ve sedimentolojisi çalışmalarıyla gölsel ve denizel olarak ayrılan I, II, III no’lu birimlerin 
mühendislik özellikleri tartışılmıştır.  

Giriş 
Büyük Çekmece ile Marmara Ereğlisi arasındaki Kuzey Marmara kıyı bölgesi Oligosen yaşlı 

akarsu-delta ortamlarında çökelmiş kumtaşı-kiltaşı-çamurtaşından oluşmuş Osmancık formasyonu ile 
temsil edilmektedir (Okay ve Ergün, 2005).  Oligosen yaşlı birimin üzerinde yeralan Holosen istifinin 
kalınlığı 0 –15 m. arasındadır.  Birim, fosilli iyi boylanmış, sarı iri kuma geçişlidir ve yukarı doğru 
irileşen karakter sunmaktadır.  Holosen istifinin üstünde organikçe zengin yeşilimsi gri kil ve ve kalişli ve 
bitki kırıntılı, odun kömürü ve kremit parçaları içeren boz toprak bulunur. Topoğrafya ondülasyonlu olup, 
kumtaşlarının oluşturduğu tepelik alanlar kuzeyden güneydeki kıyıya uzanarak yüksekliği genellikle 10-
30 m. arasındaki falezli kıyıları çamurtaşlarının yoğun olduğu alanlar da falezli burunların arasında alçak 
ovaları ve kıyıda cep plajlarını oluştururlar (Yılmaz, 1996; Vardar ve diğ., 2005). 

Silivri sahil dolgusu için özel sektörce deniz içinde yapılan sondajlarda 0,5 – 1 m. arasında kalınlığı 
değişen kumdan sonra kumtaşı silttaşı ardalanmasından oluşan Oligosen birime girilmiştir.  102Y103 
No’lu Tubitak Projesi kapsamında karada yapılan ve iki birimi de kesen Sk-1, Sk-2, Sk-3, Sk-4, Sk-5, Sk-
6, Sk-7, Sk-8 numaralı sondajlardan alınan kaya nitelikli numunelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi 
için kaya mekaniği deneyleri yapılmıştır (Şekil 1).  Mekanik özellikler kayacın dayanımının ve çeşitli 
kuvvetlerin etkisi altında kayaçta meydana gelebilecek deformasyonların saptanması açısından önemlidir.  
ISRM 1981 tanımlamalarında ön görülen koşullar altında gerçekleştirilen fiziksel deneylerden kuru (γk) 
ve doygun birim hacim ağırlığı (γd) ile görünür porozite değerleri elde edilmiştir.  İri taneli zeminler için 
dane çapı dağılımı analizleri yapılmıştır.  200 no’lu elekten geçen kil ve siltlerin kıvam limitlerine 
bakılmıştır. 

Söz konusu proje kapsamında M.T.A. Sismik1 gemisi ile deniz seferi yapılmış 3 adet karot 
alınmıştır (Vardar ve diğ., 2005). Bu karotlar açılarak litolojik tanımları yapılmış ve yamaçlarda deniz 
sondajlarından alınan karotlarda (Tsu02-4 ve Tsu02-5) ve şelften alınan (Tsu02-07) karotundaki 
çökellerin laboratuvarda jeomekanik özelliklerini belirlemek için analizler yapılmıştır. 

Deniz ortamdan alındıktan hemen sonra doğal ortamdaki durumunu kaybetmemesi için plastik 
koruyucularla çevrelenip sızdırmazlığı sağlanarak atmosfer koşulları ile teması önlenen karotlar, deney 
anına kadar İTÜ Maden Fakültesi karot deposunda bulunan soğuk hava deposunda +4 0C de saklanmıştır. 
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Karot örnekleri üzerinde 10 cm aralıklarla eşit parçalara bölünmüş ve her bir parça üzerinde laboratuar 
ortamında Veyn kesme dayanımı ile penetrometre basınç dayanımı değerleri belirlenmiştir (Tablo 1). 
Fiziksel özellikleri belirleyebilmek ilgili deneyler TS 1900 standartına uygun olarak yapılmıştır.  Karot 
örneğin dane birim hacim ağırlık değerleri ise her bir kesim için yapılan 3 adet piknometre deneyi ile 
belirlenmiştir.  Numunelerin kıvam özelliklerinin belirlenebilmesi için tamamen kurutulup örselenmeden 
öğütülüp dane boyutlarına ayırtılan numuneler üzerinde 3 adet sucuk deneyi ve 3 adet Casagranda deneyi 
yapılarak plastik ve likit limit değerleri elde edilmiştir.  Likit limit değeri 25 vuruşa karşılık gelen su 
içeriği değeri olarak alınmıştır (Özaydın, 1989; Bowles, 1992). 

 
Şekil 1. Proje kapsamında alınan  karotların yerlerini gösteren batimetri haritası (Le Pichon ve diğ., 2001). 

Karadan Alınan Karotların Litolojisi ve Jeomekanik Özellikleri 
Güzelce 

Güzelce mendireğine yakın yüzeylenen kımtaşlarının derinliğinin ve jeomekanik özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla bir adet sondaj yapılmıştır (deniz seviyesinden 13 m.).1,5 metre dolgudan sonra  
kumtaşlarına girilmiş ve 20 metre kumtaşında ilerlenmiştir. 1,5 – 3 m. İleri derecede ayrışmış 
kumtaşınının serbest basınç dayanım değeri qu= 0,5 kg/cm2 olarak hesaplanmıştır. 3- 20 m. arasında 
Oligosen kumtaşlarının serbest basınç dayanım değerleri qu= 3 – 4 kg/cm2 arasında değişmektedir.  Sk-1 
no’lu sondajdan alınan karotlardan tek eksenli basınç deneyi için ve dolaylı çekme deneyi için örnek 
hazırlanamamıştır. Sk-1 no’lu sondajdan alınan örneklerin kuru birim hacım ağırlıkları 1,7 –1,9 gr/cm3, 
görünür porosite değerleri 3,17 –6,67% arasında hesaplanmıştır (Vardar ve diğ., 2005). 

Selimpaşa 

Selimpaşa’dan alınan Sk-2 karotunda Oligosen temelin üzerinde 4,5 metre kalınlığında Holosen 
çamur istifi kesilmiştir.  İstif, gri çamurla başlayıp yukarı doğru sarı çamur ve kalişli çamurdan 
oluşmaktadır.  Üstte1,25 m kalınlığında turba (organik maddece zengin bataklık çamuru) ile son 
bulmaktadır. 1,5-2 m. de çamurtaşında serbest basınç dayanım değeri qu= 0,9 kg/cm2 olarak 
hesaplanmıştır. 3-4 m.(PL=47%, LL=79) 9-10m. (PL=39%, LL=51) ve 19-20m.(PL=36%, LL=54) alınan 
örneklerde kıvam limitlerine bakılmıştır.  Üstteki genç birimin killi seviyelerinin likit limit ve plastik 
limit değerlerinin yüksek olduğu gözlenmiştir.  4,5 metreden sonra Oligosen kiltaşına girilmiştir.  Değişik 
derinliklerden alınan tek eksenli basınç direnci 76-101 kg/cm2 ve elastisite modülü değerleri 3838-11000 
kg/cm2 arasındadır.  Kırılma yükü ve çekme direnci derinlikle ters orantılı artmış olup 383- 957 kg olarak, 
çekme direnci 6,94 – 11,92 kg/cm2 olarak hesaplanmıştır.  Örneklerin kuru birim hacım ağırlıkları 2,06 –
1,72 gr/cm3 ve ortalama porosite değerlerinde de (3,56 –5,56%) derinlikle paralel artış gözlenmiştir 
(Vardar ve diğ., 2005). 

Silivri 

Silivri’de karotlar, Mimar Sinan köprüsünün hemen güneyinde. ( Sk-3; deniz seviyesinden 
yüksekliği: +1.5 m) ve Silivri içinde Kırkkavak Deresi ağzında (Sk-4; d.s. yüksekliği: +2 m) yapılan iki 
adet sondajdan alınmıştır (Şekil 2).  Sk-3 sondajı tabanında plastik, organikçe zengin, denizel molusk 
içeren, mavi-yeşil Holosen yaşlı çamur bulunmaktadır.  Her 1,5 m. de yapılan SPT ile serbest basınç 
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dayanım değeri qu= 0,1 ve 1,35 kg/cm2 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca bu seviyelerin kıvam limitlerine 
bakılmıştır.  Onun üzerine gastropotlar ve bitki kalıntıları içeren koyu gri siltli kilden silte geçişli birim 
gelmektedir.  Serbest basınç dayanım değeri qu= 0,7 kg/cm2 olarak hesaplanmıştır.  Birim, 5,5 –10,5 m. 
derinlikte tane büyüklüğü yukarı doğru artan organikçe zengin siyah ince kuma geçişlidir ve serbest 
basınç dayanım değeri qu= 1,75 kg/cm2 olarak bulunmuştur.  4,5 m. karot derinliğinde odun kömürü 
seviyeleri içeren sondajın kestiği çökeller 3,5 m derinliğin üzerinde karasal ortamda çökelmiştir. Serbest 
basınç dayanım değerleri 1 kg/cm2 nin altındadır.   Bu karasal birimin 1,5-2,1 metre arasındaki kısmı 
organikçe zengin bataklık çamurudur.  qu= 0,3 kg/cm2 olarak hesaplanmıştır.  Sondaj en üstte 1.5 metre 
kalınlığında kumlu toprak bir örtü ile son bulur (Vardar ve diğ., 2005). 

Sondaj Sk-4 Oligosen yaşlı ayrışmış kumtaşı-çamurtaşı  üzerine gelen 13,3 m kalınlığında bir 
Holosen istifi kesmektedir.  Çamurtaşında N=50, RQD=16% dır. Kumtaşı için N= 61. TCR=68%, 
SCR=48%, RQD=30% dır.  Holosen istifin denizel çökelleri zemin mühendisliği yönünden  zayıf, çok 
zayıf bataklık özelliğindedir. serbest basınç dayanım değeri qu= 0,3–0,1. kg/cm2 olarak hesaplanmıştır. 8,5 
m kalınlığındaki gri çakıllı kumlu Holosen birimin tane boyutu yukarı doğru irileşen bir fasiyes 
özelliğindedir.  Fosilce zengin birim, 6,6 m. üzerinde odun kömürü ve seramik parçaları içerir, odun 
kömürü ve seramik parçaları içeren seviyenin tabanı 5075 olarak yaşlandırılmıştır.  Kumlu birimin altında 
2 m kalınlığında siltli çamur yeralır.  Tane boyu aşağı doğru incelen gri renkli bitümlu siltli ince kumun 
altında 0,5 m. kalınlığında çakıllı (1-2 cm), bol kavkı kırıntılı çok iri kum yeralır (Vardar ve diğ., 2005). 

Gümüşyaka, Uyumkent 

Uyumkent sitesinin yanında ve Gümüşyaka yol kenarında Sk-5 veSk-6 no’lu sondajlarla üstte 1 m 
kalınlığında toprak ve kumdan sonra Oligosen kumtaşı ve kiltaşı ardalanmalı kesilmiştir. Değişik 
derinliklerde tek eksenli basınç direnci 23.9 – 280.9 kg/cm2 ve elastisite modülü değerleri 2093 - 21775 
kg/cm2 arasındadır.  Görünür porozite değerleri (3,56-5,53%) ile direnç değerleri ters orantılıdır. Sondaj 
sonrası hemen deneyler gerçekleşemediği için örselenmemiş haliyle birimin dayanım değerleri daha 
yüksek olacaktır. Sondaj sonrası görülmeyen süreksizler atmosferik şartlarda hemen belirginleşmekte 
laminalı ve konsolide olan kil kohezyonunu büyük ölçüde yitirmekte ve çok fisürlü bir özellik 
kazanmaktadır. 

Gümüşyaka da yol kenarındaki yamaç üzerinde açılan Sk-6 no’lu sondajdan değişik derinliklerde 
tek eksenli basınç direnci 86,1- 496 kg/cm2 ve Elastisite Modülü değerleri 5664 - 63590 kg/cm2 
arasındadır (Vardar ve diğ., 2004).  Elastisite modülü ve tek eksenli basınç dayanımının çok yüksek 
olduğu seviyeler iyi çimentolanmış mercek şeklindeki zonlara karşılık gelmektedir.  Göle ve denize doğru 
ilerleyen delta çökellerinden oluşan formasyonda yer yer görülen kamalanma ve merceklenmeler gösteren 
konglomeratik kesimler deltalara gereç getiren kanalların kanal çökellerini temsil etmektedir. 

Marmara Ereğlisi  

Merkezde PTT binası yanında (Sk-7) ve Pazar yerinde (Sk-8), her ikisi de d.s.’den 1 m yükseltide 
olan iki adet sondaj yapılmıştır (Şekil 2). Sk-7’de kesilen Oligosen yaşlı koyu gri renkli ince tabakalı 
kiltaşı üzerinde yeralan Holosen istifinin kalınlığı 9 metredir. Oligosen kiltaşının Holosene geçiş 
derinliğinde serbest basınç dayanım değeri qu= 3. kg/cm2 olarak hesaplanmıştır. 10 – 15 m. arası ise 4 
kg/cm2 üzeridir. Holosen istifi 2,5 metre kalınlığında çakıllı (çakıllar iyi yuvarlanmış 0,5-1cm) mikalı, 
ince-orta tane boyutunda sarı kumla başlar. Bol kavkılı boz renkli orta ince kumla yukarı doğru devam 
eder. Birim, yukarı doğru fosilli iyi boylanmış, sarı iri kuma geçişlidir ve yukarı doğru irileşen karakter 
sunmaktadır. Holosen istifinin üstünde organikçe zengin yeşilimsi gri kil ve kalişli ve bitki kırıntılı, odun 
kömürü ve kremit parçaları içeren boz toprak bulunur. Karasal ve denizel kökenli bu birimin serbest 
basınç dayanım değeri qu= 0,3 – 0,6. kg/cm2 arasında değişmektedir. 

Pazar yerinde açılan Sk-8 no’lu sondajda kesilen Holosen istifinin kalınlığı 15 metre olup (Şekil 1) 
serbest basınç dayanım değerleri qu = 0,2 - 0,1 kg/cm2 olarak.hesaplanmıştır.  Zemin mühendisliği 
açısından çok zayıf bataklık özelliğindedir.  Bu istif en altta 8 metre kalınlığında fosilli koyu gri çamur 
içerir.  Yukarı doğru fosilli, orta taneli koyu gri kuma geçişlidir.  Koyu gri kumların üzerine 2,15 metre 
kalınlığında bol fosilli boz renkli orta kum birimi gelir. Holosen istifi, 3-8 m. sondaj derinliğinde yukarı 
doğru irileşen karakter gösterir.  İstifin üst 2,9 metresinin 1,6 metresi gri-koyu gri çakıllı silt ve 1,25 
metresi ise sarı toprak örtüyle temsil edilmektedir.  
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Silivri sahil dolgusu için özel sektörce deniz içinde yapılan sondajlarda 0,5 –1m. arasında kalınlığı 
değişen kum dan sonra kumtaşı silttaşı ardalanmasından oluşan su içindeki Oligosen birimin  serbest 
basınç direnci 1,93 – 2,7 kg/cm2 olarak hesaplanmıştır (Geosan, 2001).  

Sonuç olarak Holosen yaşlı denizel ve karasal (kum, silt, kil, çamur) birimlerin zemin mühendisliği 
yönünden zayıf, çok zayıf çamurlu seviyelerin taşıma gücü açısından çok zayıf bataklık özelliğinde 
olduğu belirlenmiştir. Oligosen yaşlı (kumtaşı, kiltaşı ve çamurtaşı) birimin orta derecede çatlaklı, 
yumuşak orta sert zayıf kaya kalitesinde olduğu; yer yer mercek şeklindeki zonlara karşılık gelen 
kumtaşlarının ise sağlam ve taşıma gücünün yüksek olduğu tesbit edilmiştir.  

 
Şekil 2. Silivri (Sk-3) ve Marmara Ereğlisi’nde (Sk-7 ve Sk-8) açılan kuyuların litolojik tanımlaması. 

Marmara Denizi’nden alınan Karotların litolojisi ve jeomekanik özellikleri 
Marmara Denizi’nde yapılan önceki karot çalışmalarında yaklaşık GÖ. 20 bin yılda çökelmiş istif, 

fosil içeriğine göre iki ayrı birime ayrılmıştır (Çağatay ve diğ., 1999, 2000). Üstteki Birim-1, Akdeniz 
suyunun etkisinde, normal denizel koşullarda; alttaki Birim-2 ise genel olarak tatlı su, göl koşullarında 
çökelmiştir. İki ana birimi ayıran dokanağın radyometrik karbon yaşı günümüzden 12.000 14C yılı öncesi 
olarak bulunmuştur(Şekil 3). 

Karotlardan Tsu02-7 tümüyle 1. Birim içerisinde kalmaktadır Silivri güneyinde şelf üzerinde, 
yaklaşık 56,7 m derinlikten alınan Tsu02-7 karotu, paleo-toprak üzerinde son 9.2 ky’da çökelmiş 67,5 cm 
kalınığındaki denizel birimden oluşmaktadır (Vardar ve diğ., 2005). Bu birim Oligosen yaşlı sarı 
kahverengi çamurtaşı üzerinde gelişmiş sarımsı kahverenkli, bitki kökleri içeren ince kumlu bir paleo-
toprak üzerinde çökelmiştir.  Karot logunda bu paleo-toprak ile denizel birimi ayıran sınırın erozyonel ve 
düzensiz bir uyumsuzluk olduğu açıkça görülmektedir. 

Tsu02-7 karotunda 70 cm’den sonra kuru birim hacim ağırlığında artış gözlenmektedir (Şekil 4).  
Porosite ve su içeriği değerleri derinlikle birlikte azalma gösterirken geçiş zonunda artmış 80 metreden 
sonra yeniden azalmıştır. Penetrometre dayanım ve Veyn kesme dayanım değerleride 80 metreden sonra 
artmıştır. Tüm ölçümlerde gözlenen artış ve eksilişlerin belirgin olduğu derinlik denizel birim ile karasal 
birim arasındaki uyumsuzluğun olduğu bölgeyi göstermektedir. Karot logunda görülen paleo-toprak ile 
denizel birimi ayıran erozyonel ve düzensiz uyumsuzluğu tüm deneysel veriler desteklemektedir (Tablo 
1). 
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Şekil 3. Solda Marmara Denizi Geç Kuvaterner genel stratigrafisi (Çağatay vd., 2000) ve organik karbon 

ve karbonat analizi yapılan Silivri açıklarındaki Tsu02-4 karotunun deneştirilmesi.  
Tablo 3. Tsu02-7 karotunda 10 cm aralıklı kuru birim hacim ağırlık, dane birim hacim ağırlık, su yüzdesi, 

porozite, penetrometre dayanımı, Veyn kesme dayanımı, kıvam limitleri değerleri. 
Derinlik Kuru b.h.a Dane b.h.a. Porozite Su İçeriği Pen.day. Veyn Kesme PL LL IP(LL-PL) 

(cm) (gr/cm3) (gr/cm3) (%) (%) (kgf/cm2) (kgf/cm2) (%) (%) (%) 

0-10 1,51 2,5 0,73 105,6 0,25 0,06 40,88 55,8 14,92 

10  20 1,59 2,5 0,7 92,19 0,25 0,06 35,36 44,1 8,74 

20-30 1,56 2,5 0,68 86,86 0,25 0,05 31,21 46,7 15,49 

30-40 1,55 2,5 0,67 80,41 0,27 0,21 34,31 46,58 12,27 

40-50 1,53 2,5 0,62 64,21 0,44 0,33 28,09 43,8 15,71 

50-60 1,61 2,5 0,61 62,77 0,44 fosilli 24,8 38,65 13,85 

60-70 1,55 2,5 0,62 66,03 0,37 0,25 27,77 38 10,23 

70-80 1,68 2,5 0,48 36,52 0,72 0,76 25,23 50 24,77 

80-90 1,76 2,5 0,4 26,37 1,28 0,86 29,78 52 22,22 

90-100 1,81 2,5 0,37 23,34 1,68 0,95 29,05 51,7 22,65 

100-110 1,8 2,6 0,38 23,65 2,02 1,15 25,95 47,1 21,15 

110-120 1,78 2,6 0,38 23,86 2,42 1,18 25,1 50 24,9 

TSU 02-4 
Silivri Körfezi kıta yamacından alınan karotlardan batıda bulunan Tsu02-4, yaklaşık 429 m derinlikten alınmış olup 
genel stratigrafisi homojen, yer yer laminalı ve sapropelik çamurdan oluşmaktadır.  Karot üstden alta doğru 0-8 
cm’ler arasında sarımsı kahverenkli, homojen ve sulu çamurdan oluşmaktadır.   

  

Şekil 4. Tsu02-7 karotunda porozite, su içeriği, kuru birim hacim ağırlık değerlerinin derinlikle değişim 
grafiği. 
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Alta doğru 8- 48 cm ‘ler arasında ise açık yeşil masif çamurdan oluşmaktadır. Karotda alta doğru 
ise 48-136 cm’ler arasında sapropel tabakası bulunmaktadır. Kuru birim hacım ağırlığı ve dane birim 
ağırlık değerlerin de farklılıklar ise 90 – 140 metrelerde gözlenmiştir (Şekil 5).  Yapılan organik karbon  
analizine göre gözle tesbit edilen sapropel tabakasında organik karbon değeri (%) 1,2-1,8 arasında 
değişmekte ve sapropelin varlığını doğrulamaktadır (Şekil 3).  Toplam karbonat miktarı 210 ile 140 cm 
arasında en yüksek değeri %33.5 CaCO3 a varan bir pik vermektedir.  Bu zon muhtemelen göl / deniz 
geçişi sırasında oluşmuş diyajenetik bir sürece işaret etmektedir (Vardar ve diğ., 2003). 

 
Şekil 5. TSU02-4 karotunda  kuru birim hacim ağırlık değerlerinin derinlikle değişim grafiği 

TSU02-4 karotunda yapılan organik karbon analizine göre gözle tesbit edilen sapropel seviyesi 
ölçülen kuru birim hacım ağırlığı ve dane birim ağırlık değerlerindeki farklılıklar ile de desteklenmiştir 
(Şekil 5). Ancak karot stratigrafisi ve sedimentolojisi çalışmalarıyla gölsel ve denizel olarak ayrılan I, II 
birimlerde mühendislik özellikleri açısından belirgin farklılıklar gözlenememiştir (Vardar ve diğ., 2005).  
Derinliğin artmasıyla su içeriği ve boşluk hacmi azalmış, serbest basınç direnci ve kesme dayanımı 
artmıştır.  Kıvam limitlerine bakılarak 2,5metrenin üzerindeki çökellerin hareketli olduğu söylenebilir. 
Likit limit ve Plastisite İndeksi değerleriyle Casagrande Plastisite kartı hazırlanmış ve numunelerin 
çoğunun likit limiti yüksek organik kil, silt sınıfına girdiği görülmüştür (Vardar ve diğ., 2005). 

TSU02-5 

Silivri Körfezi kıta yamacının doğusundan alınan Tsu02-5 karotu yaklaşık 406,6 m derinlikten 
alınmış olup göl ve deniz ortamında çökelmiş iki birimden oluşmaktadır (Şekil 6). Üstte yaklaşık 180 cm 
kalınlığında ki denizel birim (Birim I) bulunmaktadır.  Karot üstden alta doğru 0-54 cm’ler arasında 
sarımsı kahverenkli, homojen çamurdan oluşmaktadır.  Alta doğru bu seviye 54-62 cm’ler arasında açık 
yeşil masif ve yaygın biyotürbasyon içeren çamura geçmektedir. 62-166 cm’ler arasında genel olarak 
laminalı,  bir sapropel tabakası içermektedir.  Karotta alta doğru 166 cm’den başlayarak gri renkte ve alta 
doğru merceksi demir monosülfid bantları içeren, göl koşullarında çökelmiş Birim 2’ye geçiş 
görülmektedir. Birim 2’ ise koyu ve açık gri renklerin ardalanmasından oluşan yaygın ve nadir gelişmiş 
demir monosülfid bantlı çamurdan oluşmaktadır. 

TSU02-5 karotunda yapılan organik karbon analizine göre gözle tesbit edilen sapropel seviyesi 
ölçülen kuru birim hacım ağırlığı ve dane birim ağırlık değerlerindeki farklılıklar ile de desteklenmiştir 
(Şekil 6). Organik zemin kurutulduğu zaman çok fazla miktarda büzülmeye uğrar sapropel seviyesinde 
kuru birim hacim ağırlığındaki artış. bu şekilde açıklanabilir. Ancak karot stratigrafisi ve sedimentolojisi 
çalışmalarıyla gölsel ve denizel olarak ayrılan I, II birimlerde (Şekil 3) mühendislik özellikleri açısından 
belirgin farklılıklar gözlenememeştir. Derinliğin artmasıyla su içeriği ve boşluk hacmi azalmış, serbest 
basınç direnci ve kesme dayanımı artmıştır. Kıvam limitlerine bakılarak 3 metrenin üzerindeki çökellerin 
hareketli olduğu belirlenmiştir. Likit limit ve plastisite İndeksi değerleriyle Casagrande plastisite kartı 
hazırlanmış ve numunelerin çoğunluğunun likit limiti yüksek organik kil, silt sınıfına girdiği görülmüştür 
(Vardar ve diğ., 2005).  
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Şekil 6. Tsu02-5 karotunda kuru ve dane birim hacim ağırlık değerlerinin derinlikle değişim grafiği. 

Sonuçlar 
Büyük Çekmece ile Marmara Ereğlisi arasındaki Kuzey Marmara kıyı bölgesi Oligosen yaşlı 

kumtaşı-kiltaşı-çamurtaşından oluşmuştur. Oligosen üzerinde yeralan Holosen istifinin kalınlığı 0 –15 m. 
arasındadır. Holosen yaşlı denizel ve karasal (kum, silt, kil, çamur) birimlerin zemin mühendisliği 
yönünden zayıf, çok zayıf çamurlu seviyelerin taşıma gücü açısından çok zayıf bataklık özelliğinde 
olduğu belirlenmiştir. Holosen içerisinde yamaçlardan alınan karotlarda izlenen sapropel tabakası göreceli 
olarak çok zayıf özelliktedir. Karada Oligosen yaşlı (kumtaşı, kiltaşı ve çamurtaşı) birimin orta derecede 
çatlaklı, yumuşak orta sert zayıf kaya niteliğinde olduğu; yer yer mercek şeklindeki zonlara karşılık gelen 
kumtaşlarının ise sağlam ve taşıma gücünün yüksek olduğu tesbit edilmiştir. Kıyı önü ve şelf üzerinde 
Oligosen birim zayıf zemin özelliğindedir. Yamaç karotlarında bu birime ulaşılamamıştır. Kıyı boyunca 
Oligosen birim, mostra verdiği yerlerde yeraltısuyu tablası düşük seviyede olduğundan örselenmediği 
takdirde dik şevlerde bile duraylıdır. Yamaçta alınan karotların kıvam indeksine bakılarak şelfteki 7 nolu 
karotta; 0,5 metre, kıyı yamacındaki 4 no’lu sondajda 2,5 m ve 5 no’lu sondajda 3 metrenin üzerindeki 
çökellerin hareketli olduğu söylenebilir. Bu çalışma, kıyı ve deniz çökellerinde litoloji ve yaştaki 
değişikliklerin mekanik parametrelerde belirleyici olduğunu göstermiştir.  
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ÖZ 
Samsun ili kıyılarının son yirmi yıldaki antropojenik değişimini konu alan bu araştırma, esas itibariyle arazi 

gözlem ve incelemelerine dayanmaktadır. Ayrıca, farklı dönemlere ait hava Fotoğraflarından ve diğer dokümanter 
verilerden de yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı, Samsun kıyılarındaki değişimin hızını ve bugünkü durumunu 
ortaya koymaktır. Benzer çalışmaların artması, kıyı plancılarının gelecekle ilgili daha akılcı projeler üretmelerine 
önemli katkılar yapabilir.  

Yaklaşık 213 km uzunluğundaki Samsun ili kıyıları son yıllarda hızlı bir değişime sahne olmaktadır. Büyük 
harcamalarla gerçekleştirilen kıyı dolguları, kıyı morfolojilerinin bozulmasına ve ekosistemin kendisini 
yenileyemeyecek ölçüde değişmesine yol açmaktadır. 1990’lara kadar Samsun şehir merkezi ile sınırlı kalan dolgu 
çalışmaları, bu tarihten itibaren uygulamaya konan Karadeniz bölünmüş yol projesi kapsamında, Yakakent batısında 
olduğu gibi, kırsal alanlara doğru genişlemiştir. Bununla birlikte, sahil yolunun Bafra ve Çarşamba ovalarını enine 
kesmesi, delta kıyılarını bu tahrip dalgasından büyük ölçüde kurtarmıştır. Ancak, son yıllarda artan ve daha çok 
ikinci evlerden oluşan kaçak yapılaşma, delta kıyılarının da ciddi bir tahrip sürecine girdiğini göstermektedir. Sonuç 
olarak, bilimsel dayanaktan yoksun ve günübirlik ihtiyaçları karşılamak amacıyla, çoğu kez yasalara aykırı olarak 
alelacele uygulamaya konan projeler kıyı morfolojilerini değiştirmekte, başta Samsun ili kıyıları olmak üzere, doğal 
kıyılarımızın tahribine yol açmaktadır. Bu sorun, benzer süreçleri yaşayan diğer ülkelerle birlikte ele alınmalı ve 
yasa dışı yapılaşma kesinlikle durdurulmalıdır. 

Giriş 
Karadeniz kıyıları, kıyı çizgisine paralel uzanan dağlar nedeniyle genellikle yüksek ve boyuna 

kıyılardan oluşur. Ancak, Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarının Samsun ili sınırları içinde yer alması, 
Çamgölü mevkii (5 km) ile Toptepe önleri (1 km) hariç, Samsun kıyılarının bütünüyle alçak kıyılardan 
(kumsallardan) oluşmasına yol açmıştır.  

Samsun ili kıyıları, şehir merkezinden başlayan ve kırsal alanlara doğru genişleyen hızlı bir 
antropojenik dönüşüme sahne olmaktadır. Kıyılarda inşa edilen tesisler hem kıyıların doğal görünümünü, 
hem de ekolojik özelliklerini değiştirmektedir. Nitekim, eski şehir merkezi kıyıları (Kürtün çayı - Mert 
ırmağı arası) daha 21 yüzyıla girmeden doğal görüntüsünü bütünüyle kaybetmiştir (Uzun 2000). Ancak 
tahribat bu kadarla sınırlı kalmamış, aksine son birkaç yılda daha da hızlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, söz konusu tahripkar gidişin durdurulabilmesi için, mevcut durumu tespit 
etmek, değişimin hızını ve karakterini belirlemek ve sonuçta kıyı plancılarının gelecekle ilgili daha akılcı 
projeler üretmeleri için bilimsel alt yapının oluşmasına katkıda bulunmaktır. 

Bu çalışma doğrudan arazi-gözlem yöntemiyle hazırlanmıştır. Çalışma sırasında, farklı dönemlerde 
araziden elde edilen bulgular ve hava Fotoğrafları ile bazı özel ve tüzel kişilerin dokümanter verileri 
kullanılmıştır. Bu veriler bilgisayar ortamına aktarılarak tarih sırasına konulmuştur. Böylece değişimin 
hızı, boyutları ve diğer özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Önceki Çalışmalar  
Samsun kıyılarında yapılaşmaya değinen ilk çalışmalardan biri Uzun (1998)’un “Kıyı Hukuku 

Açısından Karadeniz Kıyılarımız” başlıklı araştırmasıdır. Bu çalışmada plânsız şehirleşme nedeniyle 
Karadeniz kıyı kentlerinde hizmet tesislerine ayrılabilecek arazi sıkıntısı çekildiği ve bu sorunun kıyı 
dolgularıyla çözümlenmeye çalışıldığı ifade edilmektedir. Yazar, söz konusu araştırmasında Samsun ve 
Rize gibi şehir merkezleri başta olmak üzere, bir çok kıyı kentimizin bu nedenle doğal kıyılardan mahrum 
kaldığını belirtmektedir. 

Özesmi (1999), “Conversation Strategies for Sustainable Resource Use in Kızılırmak Delta in 
Turkey” başlıklı doktora çalışmasında, Kızılırmak deltasının doğu kumsallarında ilk yapılaşmanın avcı 
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kulübeleriyle başladığını, 1979-80’lerden itibaren bunların yerlerini doktor, avukat, savcı ve öğretmen 
gibi seçkin kişilerin yasadışı olarak inşa ettiği tatil evlerine bıraktığını; ayrıca kıyıdaki yapılaşmanın 
yaban hayatı etkilediğini ve eko-turizm potansiyelini düşürdüğünü belirtmektedir. 

Samsun şehri kıyılarında yapılaşmayı konu alan önemli çalışmalardan bir diğeri de Uzun (2000)’un 
“Samsun’da Kıyı Yönetimi” başlıklı araştırmasıdır. Bu çalışmada Samsun kıyılarındaki yapılaşma 
sürecine yer veren yazar, yönetim kusurları nedeniyle kıyı boyunca mevzuata aykırı yapılaşma olduğunu 
ve bunun doğal görüntüyü bozduğunu belirtmektedir.  

Yılmaz (2002) ise, “Bafra Ovasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası” adlı kitabında, Kızılırmak 
üzerinde yapılan barajların deltaya gelen malzemenin önünü kestiğini ve bu nedenle büyüme yerine 
deltanın son on yılda 1 km kadar küçüldüğünü, gerilemeyi durdurmak amacıyla ırmağın ağız kısmında 
mahmuzlar inşa edildiğini belirtmektedir. 

Samsun İli Kıyılarında Yapılaşma 
Samsun ili kıyılarındaki antropojenik değişmeler şehirsel ve kırsal alan kıyıları olmak üzere iki ana 

başlık altında incelenebilir: Bu çalışmada, Samsun Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki kıyılar şehirsel 
alan kıyıları, dışındaki kıyılar ise kırsal alan kıyıları şeklinde tanımlanmış ve ayrı ayrı incelenmiştir. 

Şehirsel Alan Kıyıları 

Samsun şehri, kıyıya paralel olarak Ordu-Samsun kara yolu boyunca doğudan Tekkeköy’e, Sinop-
Samsun kara yolu boyunca ise batıdan Ondokuzmayıs’a doğru hızla genişlemektedir. Şehrin bu gelişimi 
dikkate alınarak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası (Resmi Gazete 23.07.2004) çerçevesinde, 
Samsun Büyükşehir belediyesinin sınırları batıdan Dereköy’ü, doğudan ise Çınarlık belediyelerini içine 
alacak şekilde yeniden çizilmiştir. Yeni Samsun Büyükşehir belediyesi sınırları esas alınarak, Eski 
Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki kıyılara “Merkezi Şehirsel Alan Kıyıları”, yeni sınırla eski sınır 
arasındaki kıyılara ise “Şehirsel Gelişme Alanı Kıyıları” denilmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1.  Samsun ili kıyıları haritası. 

Merkezi Şehirsel Alan Kıyıları  

Merkezi şehirsel alan kıyıları doğuda Kutlukent belediyesi sınırından batıda Atakent belediyesi 
sınırına kadar olan kesimi içine almaktadır. Bu kesimde Samsun şehri kıyıları, büyük kısmıyla doğal 
görüntüsünü kaybetmiştir. Nitekim, Antik dönemde Kalyon burnunda yapılmış mendirekle başlayan 
antropojenik değişim, eski deniz feneri ve onun güneyinde (şimdiki eski şehir stadyumunun olduğu 
kesim) inşa edilen kale surları ile sürmüştür. 1960’larda Kalyon burnu ile Mert ırmağı arasında yapımına 
başlanan Samsun limanı eski şehir merkezi kıyılarının bütünüyle antropojenik bir görüntü kazanmasına 
sebep olmuştur (Şekil 2). Ancak, değişim bu kadarla sınırlı kalmamış, dolgu alanı üzerinde inşa edilen 
Yeni Valilik binası, Kültür merkezi, Büyük Samsun oteli, Borsa sitesi, müze ve fuar binaları ile kıyı 
boyunca inşa edilen diğer depo ve barakalar şehrin denizle irtibatını kesmiştir (Uzun, 2000). Bu nedenle, 
Samsun şehir halkı deniz kıyısına gidemez olmuştu. Bu durum yerel yöneticileri önlem almaya zorlamış 
ve nihayet 2000 yılında Samsun Büyükşehir belediyesi “Samsunlu Denize Kavuşuyor” parolasıyla yeni 
bir proje başlatmıştır. Bu proje çerçevesinde, merkezi şehirsel alan kıyılarını çevreleyen bir sahil yolu 
inşa edilmeye başlanmış ve günümüzde önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Halen devam eden bu 
çalışmalar çerçevesinde kıyı mevzuatına aykırı depoların çoğu yıkılmış; yeni gezi yolları ve yeşil alanlar 
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inşa edilmiştir (Şekil 3). Bu çalışmalar bitince, belki doğal kıyılar geri gelmeyecek ama önceki 
olumsuzlukların büyük bir kısmı ortadan kalkmış olacaktır. 

Şekil 2.  Samsun şehir merkezinin denizden 
görünüşü. 

Şekil 3.  Liman kıyısında yapılan yeni yol. 

Merkezi şehirsel alanın Mert ırmağı doğusunda kalan kesiminde de doğal görüntü bütünüyle 
değiştirilmiştir. Nitekim, Mert ırmağından Belediye evleri önüne kadar olan alanda “Doğupark” adıyla 
geniş bir dolgu alanı inşa edilmiştir. Doğupark’ın kıyıları büyük kaya bloklarıyla çevrilmiş ve üzerinde 
mevzuata aykırı betonarme binalar yapılmıştır (Uzun 2000). Daha doğudaki Toptepe kıyılarında bir 
balıkçı barınağı yapılmış, kara kesimindeki yalıyarlar yarılarak demiryolu ve kara yolu geçirilmiştir. 
Merkezi şehirsel alanın en doğusu ise, Petrol Ofisi’ne ait akaryakıt depolarının işgali altındadır. 

Merkezi şehirsel alanın Kalyon burnu batısındaki kesiminde de doğal görünüm bozulmuştur. 
Burada ilk ciddi değişim eski Samsun-Sinop kara yolunun 1980’lerde deniz kıyısına indirilmesiyle 
yapılmıştı. Bu kesimde kara yolunu korumak amacıyla kıyıda yapılması planlanan tahkimat projesi daha 
sonra değiştirilerek kıyıda geniş bir dolgu alanı inşa edilmiştir. 1990’ların sonunda ise, bu dolgu alanı 
Kürtün çayı batısına doğru genişletilerek Köy Hizmetleri ile Çevik Kuvvet sahasının kıyıları da 
doldurulmuştur. Böylece, Kalyon burnu ile Çevik Kuvvet sahası arasındaki doğal plajlar bütünüyle tahrip 
olmuştur. 

Çevik Kuvvet sahasından merkezi şehirsel alanın batı sınırına kadar olan kesimde önemli bir dolgu 
yapılmamıştır. Bununla birlikte, kumsal üzerinde inşa edilen parklar, kıyı çizgisi üzerinde yapılan polis 
karakolu (Şekil 4), bazı turistik tesisler (Şekil 5), kumsalı güneyden sınırlandıran sahil yolu (Adnan 
Menderes Bulvarı) ile kıyıya paralel inşa edilmiş yüksek binalar doğal görüntüyü önemli ölçüde 
değiştirmiştir. Esasen bu kesimde henüz ciddi bir yapılaşma olmadan, daha 1970’lerin ortalarında, 
“Onaylı Kıyı Kenar Çizgisi” 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde tespit edilmişti. Buna rağmen kıyı 
boyunca inşa edilen yapıların çok önemli bir kısmının kıyı mevzuatına aykırı olarak inşa edilmesi dikkat 
çekicidir. 

Şehirsel Gelişme Alanı Kıyıları  

Samsun Büyükşehir belediyesinin yeni sınırları ile eski sınırlar arasındaki kıyılar şehirsel gelişme 
alanı kıyıları olarak tanımlanmış ve merkezi şehirsel alanın doğusundaki kıyılara “Doğu Yönde Şehirsel 
Gelişme Alanı Kıyıları”, batısındaki kıyılara ise “Batı Yönde Şehirsel Gelişme Alanı Kıyıları” 
denilmiştir. 

Doğu Yönde Şehirsel Gelişme Alanı Kıyıları 

Samsun Büyükşehir belediyesi sınırlarının doğuya doğru Çınarlık belediyesini içine alacak şekilde 
genişletilmesiyle, henüz yapılaşmamış bazı kıyı bölümleri şehirsel alanın içerisinde katılmıştır. Bu 
durum, iyi değerlendirilmesi kaydıyla Samsun şehri ve dolayısıyla Samsunlu için önemli bir kazanım 
olabilir. Kutlukent belediyesi sahilinde inşa edilen Organize Sanayi Sitesi, onun doğusundaki Azot ve 
Bakır fabrikaları ile daha doğudaki Mobil santraller kıyı boyunca yerleşmenin gelişimini engellemiş ve 
bunun neticesinde, mobil santrallerin doğusu ile Costal arasında geniş bir kumsal doğal görünümünü 
koruyabilmiştir (Şekil 6). Ne var ki, bu kesimde yapımı düşünülen tersane nedeniyle şehirsel alan içindeki 
bu doğal kumsal da elden çıkacaktır. 
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Şekil 4.  Atakum sahilindeki polis karakolu. Şekil 5.  Atakum plajında turistik tesis. 

Tersane sahasının doğusundan şehrin doğu sınırına kadar olan kesimde de kıyılar yasa dışı bir 
şekilde yapılaşmaktadır. Bu kesimde kıyı tahribatı sahil şeridi ihlal edilerek inşa edilen kaçak yapılarla 
sınırlı değildir. Bu evlerin sahipleri kumsal tarafında duvarla bir bahçe çevirmekte ve bahçenin dış sınırı o 
kişinin insafına kalmış bulunmaktadır (Şekil 7). 

  
 

Şekil 6. Samsun tersanesinin inşa edileceği Costal 
kıyıları 

 
Şekil 7. Tersane sahasından yasa dışı kum alımı 
halen devam etmektedir. 

Batı Yönde Şehirsel Gelişme Alanı Kıyıları 

Samsun şehrinin batı gelişme alanı kıyıları, Atakum belediyesinin batı sınırından başlar batıda 
Dereköy belediyesinin batı sınırına kadar devam eder. Bu kesimde önce sayfiye evlerinin inşasıyla 
başlayan yapılaşma, zamanla bu evlerin yıkılarak yerlerine çok katlı binaların yapılmasıyla devam 
etmiştir. Böylece şehirsel konut alanı kıyı boyunca batıya doğru genişlemiştir.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere, merkezi şehirsel alanın batı kesimi ile batı gelişme alanında 
Onaylı Kıyı Kenar Çizgisi 1970’lerin ortalarında tespit edilmiştir. Ancak, Kurupelit Belediyesi kıyılarında 
olduğu gibi yapılaşma çoğunlukla kıyı kenar çizgisi ihlal edilerek devam etmiştir. Örneğin burada bazı 
binaların sahanlıkları denizin üzerine gelmekte (Şekil 8), hatta yeni yapılan belediye binası bile sahil 
şeridini ihlal etmektedir (Şekil 9). 

Kurupelit belediyesinin batısındaki sahada da kıyının hızlı bir şekilde yapılaşmaya başladığı 
görülür. Özellikle resmi kurumların eğitim-dinlenme kampları bu kesimde yapılaşmanın öncüleri 
olmuştur. Nitekim, Askeri Eğitim Merkezi, Kızılay Kampı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sahil Tesisleri, 
Polis Meslek Yüksek Okulu, Milli Eğitim Kampı, Sağlık Kampı ve PTT Kampı bunlar arasında 
sayılabilir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Sahil Tesislerinden, Büyükşehir belediyesinin batı sınırına kadar 
olan kesimde ikinci evler yoğunluktadır. Burada kıyıya paralel inşa edilen yaya yolu kumsalın 
yapılaşmasını kısmen de olsa önlemiştir. Bununla birlikte, yolun güneyinde inşa edilen ve yörede denize 
sıfır diye adlandırılan yazlıkların önemli bir kısmı kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde ayrılması 
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gereken sahil şeridini ihlal etmektedir. Hatta, bu binaların önemli bir kısmı, tapusuz arazi üzerinde ve 
oldu-bitti mantığı ile inşa edilmiştir.  

Şekil 8. Kurupelit sahilinde mevzuata aykırı 
yapılaşma. 

Şekil 9. Deniz kıyısında inşa edilen Kurupelit 
belediyesi binası. 

Samsun şehrinin batı gelişme alanı kıyılarında, onaylı kıyı kenar çizgisinin ardından yürütülen 
kadastro çalışmaları (1978) ile vatandaşın zilyetindeki kıyı yakını arazilerin önemli bir kısmı tapu dışı 
bırakılmıştır. Bu nedenle eski hak sahipleri kendi arazilerini kullanamaz duruma gelmiş ve dolayısıyla 
uzun bir mahkeme süreci başlamıştır. Bu dönemde başlayan davalar halen Samsun adliyesinde devam 
etmektedir. Buna karşılık, kendi zilyetindeki arazi üzerinde konut yapmak için mahkeme kararını 
bekleyenler, hala beklemeye devam ederken, diğerleri kaçak yapılarında denizin tadını çıkarmaktadır. 
Hatta, 1990’da çıkarılan 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve onu takiben art arda çıkarılan Kıyı Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliklerle kıyılardaki binaların önemli bir kısmı yasal güvence altına 
alınmıştır. 

Kırsal Alan Kıyıları 

Samsun’un kırsal alan kıyıları da iki bölüme ayrılarak incelenmiştir.  

Samsun Şehri Doğusundaki Kırsal Alan Kıyıları  

Samsun Büyükşehir belediyesinin doğu sınırından Ordu ili sınırına (Akçay) kadar olan kıyılar 
Samsun doğusundaki kırsal alan kıyıları olarak tanımlanmıştır. 

Samsun şehrinin doğu sınırından Yeşilırmak’ın denize döküldüğü Cıva burnuna kadar olan 
kesimde kıyı boyunca belirgin bir yapılaşma görülmez.. Bu durum kıyı mevzuatına saygıdan ya da 
kıyının iyi korunmasından değil, daha çok kıyı gerisinde oluşmuş bataklıkların yapılaşmaya uygun 
olmamasından kaynaklanmıştır. Bununla birlikte, Kum mahallesi ve Kavaklı mahallesi sahillerinde tek-
tük binalara, Yeşilırmak ağzında ise bazı balıkçı ve avcı kulübelerine rastlanır. 

 Cıva burnunun doğusuna geçilince karşımıza çıkan en belirgin yapı buradaki deniz feneridir. 
Fenerin kuzey kıyısındaki Söğütlü gölü (Şekil 10) ile daha doğudaki Akarcık gölleri kıyıdaki yapılaşmayı 
sınırlandırmıştır. Burada kıyıya en yakın yerleşme Fenerin doğusundaki Çobanlar mahallesidir. Başta bu 
mahallenin sakinleri olmak üzere, yöre halkı Fener çevresinden uzun süre kum almış ve doğal bitki örtüsü 
tahrip edilmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak, kuzeybatıdan esen rüzgarlar zeminden kolayca 
havalandırdıkları kumları Çobanlar mahallesinin tarlalarına ve evlerine doğru sürüklemeye başlamıştır. 
Bu durumun ciddi boyutlara ulaşması üzerine, 1990’ların sonunda kıyıdan kum alımı yasaklanmış, fener 
çevresi ağaçlandırılmış ve kıyıda kumulların ilerlemesini önlemek amacıyla hakim rüzgara dik uzanan 
çitler yapılmıştır (Şekil 11). 
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Şekil 10. Cıva burnu doğusunda, doğal 
görüntüsü bozulmamış Söğütlü gölü ve 
çevresi. 

Şekil 11.  Cıva burnu doğusunda kıyı 
boyunca inşa edilen binalar ve kum 
ilerlemesini önlemek için yapılmış çitler, 
solda. 

Çobanlar mahallesinden doğuya doğru gidildikçe, kıyı boyunca inşa edilmiş bazıları kullanılmayan 
bina ve kulübelere rastlanır. Bununla birlikte, Cıva burnu fenerinden Dumanlı gölüne kadar olan kesimde 
belirgin bir yapılaşma görülmez. Buna karşılık, Dumanlı gölü ile daha doğudaki Kargalı gölü arasında 
kıyıya paralel uzanan Büyüktaşlık mahallesi ve daha doğuda Kargalı gölü ile Simenlik gölü arasında 
Kargalı ve Sancaklı yerleşmeleri bu genel gidişi bozar. Kıyıya paralel uzanan bu yerleşmelerde bazı 
binaların kıyıya çok yaklaştığı ve mevzuata aykırı inşa edildiği dikkati çeker. Kargalı gölünden Simenlik 
gölü doğusundaki orman bakımevine kadar olan kesimde kıyı boyunca uzanan sahil yolunun da bu 
yerleşmeleri desteklediği görülür. Nitekim, Simenlik gölü ile onun 1 km kadar güney doğusunda yer alan 
Akgöl ve onları çevreleyen bataklıklar Ayber, Kabalı, Haşlık, Sazdam ve Gölyazı köylerinin denize 
yaklaşmasını engellemiştir. Buna karşılık, kıyıdan orman bakımevine doğru uzanan yol boyunca sıralanan 
bazı binalara rastlanır. Orman bakımevinden 6 km kadar güneydoğudaki Çaltı burnu fenerine kadar olan 
kıyılar doğal görüntüsünü muhafaza etmektedir. Çaltı feneri ile Terme çayı ağzı arasındaki kıyılar da 
nispeten korunmuş durumdadır. Ancak, Terme çayı ağzının güneyindeki Güdürüp mahallesinden itibaren 
kıyıların yapılaşmaya başladığı görülür. Özellikle Karadeniz sahil yolunun bu kesimden itibaren kıyıya 
yaklaşması buradaki kumsalların turistik çekiciliğini artırmıştır. Ayrıca, Güdürüp mahallesinin 
güneyinden itibaren Uzunardıç (Miliç) deresinin, kara durumuna geçmiş ön kıyı setti gerisinden, kıyıya 
paralel olarak 6 km kadar doğuya doğru devam etmesi, bu set üzerinde kurulan yazlıkları, kamp alanlarını 
ve diğer turistik tesisleri adeta dış etkilere karşı koruma altına almıştır. Uzun ardıç deresinin ağzı ile Ordu 
il sınırı (Açay) arasında da yapılaşma devam etmekte, özellikle kıyı mevzuatı ihlal edilerek kurulan 
binaların sayısı hızla artmaktadır. 

Samsun Şehri Batısındaki Kırsal Alan Kıyıları  

Samsun Büyükşehir belediyesi batı sınırından Sinop il sınırına kadar olan sahiller, Samsun’un batı 
yöndeki kırsal alan kıyılarını oluşturur. Şehirsel alan kıyıları kadar yoğun olmasa da, batıdaki kırsal alan 
kıyıları da hızla betonlaşmaktadır. Nitekim, Ondokuzmayıs ilçe merkezinin kuzeyinde ve kıyı çizisine 
paralel uzanan uçak pisti ve onun batısındaki yazlıkların bazıları kıyı mevzuatına aykırı inşa edilmiştir. 
Diğer bir deyişle, Büyükşehir belediyesi batı sınırından Uzungöl’ün ayağına kadar olan kıyıların 
yapılaşma açısından şehirsel gelişme alanı kıyılarına benzediği görülür. 

Yörükler kasabası kuzeyinden başlayıp, Kızılırmak deltasının batı kıyılarındaki Karaboğaz gölü 
batısına kadar devam eden tüm kıyı kesimi, kıyı gerisindeki Uzungöl, Balık gölü, Gıcı gölü, Gernek gölü, 
Liman gölü, Mülk gölü ve Karaboğaz gölleriyle onların çevresindeki diğer küçük göl ve bataklıklar 
Ramsar koruma alanı (sulak alan) sınırları içine dahil edilmiştir (Şekil 12). Bu kesimde, kıyıdaki 
yapılaşma kısmen de olsa hız kesmiş görünür. Ne var ki, bu durum, söz konusu sahanın hassas ekolojik 
özelliklerinin korunması çabalarının bir sonucu değil, bu sahanın yapılaşmaya uygun olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, Yörükler kasabasından Balık gölü kuzeyindeki fenere giden yol 
boyunca ve özellikle fenerin güneyindeki alanda kaçak yapılaşma devam etmektedir.  

Ramsar koruma sahasında, doğayı korumaya çalışanlar ile ondan yararlanmaya çalışanlar arasında, 
ciddi bir mücadele yaşanmaktadır. Örneğin, sazlıklardan ticari amaçla yararlanan yöre sakinleri, buralara 
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ulaşmak için, deniz-göl ve göl-göl bağlantılarını sağlayan su yollarını kapatarak araba yolu inşa 
etmektedir. Doğayı korumaya çalışanlar ise, araba yollarının göl seviyelerini etkilediği ve ekolojik 
özelliklerini değiştirdiği gerekçesiyle bu yolları bozmakta ve su bağlantıları yeniden sağlanmaktadır.  

Delta kıyılarında dikkati çeken bir diğer antropojen müdahale ise, Kızılırmak üzerinde inşa edilen 
Altınkaya ve Derbent barajlarından sonra, delta kıyılarında başlayan kıyı erozyonu önlemek amacına 
yöneliktir. Özellikle Kızılırmak ağzı doğusunda (Bafra burnu) başlayan kıyı erozyonu son 10 yılda 1 km 
kadar ilerlemiştir. Bu nedenle Kızılırmak ağzı doğu sahilleri boyunca mahmuzlar yapılmaktadır (Şekil 
13). Ramsar koruma alanı batı sınırından Yakakent ilçe merkezi doğusuna kadar olan kıyılarda da, 
mevzuata aykırı yapılaşma dikkati çeker. Alaçam kuzeyindeki Geyikkoşan sahilinde inşa edilen turistik 
otel bu yapıların en önemlilerinden biridir. Bu sahillerde gelişmiş olan kıyı kumulları, burada çok sayıda 
kum ocağı işletilmesine zemin hazırlamıştır. Son yıllarda yasaklanmış olmasına rağmen kıyıdan kaçak 
kum alımı devam etmektedir. 

  
 

Şekil 12. Bafra balık gölü kıyısından bir görüntü 
 

Şekil 13. Kızılırmak ağzında inşa edilen 
mahmuzlar. 

Kızılırmak deltası batı yönde, Yakakent ilçe merkezine kadar devam eder. Burada kumsal iyice 
daraldığı için, Yakakent ilçe merkezi binaları kıyıya oldukça yakın inşa edilmiştir (Şekil 14). İlçe 
merkezinin batısındaki balıkçı barınağı, buradaki önemli antropojen eserlerin başında gelir. Balıkçı 
barınağının batısındaki kumsallar üzerinde de yine mevzuata aykırı yazlık evlerin inşa edildiği görülür 
(Şekil 15). Bu binaların önemli bir kısmı 1993-94 yıllarında ve halen yürürlükte olan 3621 Sayılı Kıyı 
Kanunu’na aykırı olarak inşa edilmiştir. Bu yazlıkların batısında kumsal iyice daralmakta ve bu nedenle 
Sinop - Samsun kara yolu kıyı çizgisine iyice yanaşmış bulunmaktadır. Çam gölü mevkiinde ise, yol ile 
güneydeki ölü falezler arasında moteller inşa edilmiştir. 

  
Şekil 14. Yakakent ilçe merkezi kıyısında bir 
çay bahçesi. 

Şekil 15. Çam gölü kumsallarında yazlık evler. 

Çam gölü ile Sinop il sınırı (Çayağzı mevkii) arasında kıyının morfolojik karakteri değişmekte, 
kumsallar yerini yalıyarlara bırakmaktadır. Burada kıyının kullanımı da değişmekte, yalıyarların gerisinde 
oluşturulan kızılçam koruluğu Çayağzı’na kadar devam etmektedir. Koruluğun içerisinde orman 
işletmesine ait dinlenme ve eğitim tesisleri bulunmaktadır. Eski Sinop-Samsun kara yolu yüksek 
eğimlerle kıyıya doğru inen yamaçların önünden geçmekte ve zaman zaman heyelan olayları ile 
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kapanmaktadır. Burada Karadeniz bölünmüş yol projesi çerçevesinde, kıyıya paralel bir dolgu alanı inşa 
edilmekte ve kara yolu bu dolgu üzerinden geçirilmektedir. Bu nedenle kırsal alan kıyılarının en batısı 
bütünüyle antropojen bir görüntü kazanmıştır. 

Sonuçlar  
Samsun şehri, Karadeniz kıyısındaki en eski yerleşmelerden biridir. Bu nedenle, şehirsel alan 

kıyıları antik dönemden beri beşeri müdahalelere uğramıştır. Ancak, antik mendirek gibi bir ikisi hariç bu 
etkiler kalıcı olmamıştır. Ne var ki, 20. yüzyıl ortalarına kadar büyük kısmıyla doğal özelliğini 
koruyabilen bu kıyılar, son 50 yıl içinde artan nüfus baskısı ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak 
daha köklü değişikliklere uğramış, özellikle merkezi şehirsel alan kıyıları doğal görüntüsünü 
kaybetmiştir.  

Şehirsel alanının kıyı boyunca genişlemesine paralel olarak, kıyılar hızla betonlaşmakta ve geri 
kazanımı mümkün olmayan şekilde elden çıkmaktadır. Son yıllarda kıyı tahribatı şehirsel alanla da sınırlı 
olmaktan çıkmış, gerek yazlık evler ve gerekse kıyı doldurularak yapılan yollar nedeniyle kırsal alan 
kıyıları da hızla tahrip olmaktadır. 

Henüz Samsun ili kıyıları bütünüyle elden çıkmadan şu hususlara dikkat edilmesi önerilmektedir: 

Başta şehirsel gelişme alanı kıyıları olmak üzere, yasa dışı yapılaşma kesinlikle durdurulmalı, sahil 
şeridinin oldu bittilerle kişisel mülk haline getirilmesi önlenmelidir. 

Mobil santrallerle Costal arasında yapımı planlanan Tersane’nin yeri değiştirilmeli, şehirsel alan 
içinde doğal görüntüsünü koruyabilmiş bu sahiller gelecek nesillere doğal halleriyle aktarılmalıdır. 

Kıyı mevzuatı sık sık değiştirilmemeli, sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. 

Kıyı alanları ile ilgili mahkemeler hızla sonuçlandırılmalı, yasa dışı inşaatlara göz 
yumulmamalıdır. 

Kıyı kenar çizgisi tespit komisyonlarında, mutlaka kıyı morfolojisinde uzman jeomorfologlar yer 
almalıdır. 
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Adıyaman Havzasında Kuvaterner’deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin 

Dağılışı Ve Diğer İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri 

Sabri Karadoğan, Saadettin Tonbul 

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü 

ÖZ 
Türkiye’nin en güneyindeki tektonik-orojenik ünitesini oluşturan Kenar Kıvrımları Kuşağı üzerinde yer 

alan ve Suriye-Arabistan düzlüklerine (platformuna) bakan Adıyaman Havzası, aynı zamanda iklimler arası bir geçiş 
zonunda bulunmasından dolayı Kuvaterner' de  meydan gelen doğal ortam değişikliklerinin şiddetle yaşandığı bir 
coğrafi konuma sahiptir. Öncelikli olarak,  Pleyistosen dönemine damgasını vuran iklim değişiklikleri havzadaki 
Paleolitik kültürleri etkilemiştir. Soğuk (glasyal) dönemlerde havzadaki paleolitik insanı mağaralara çekilirken, 
nisbeten sıcak nemli ve sıcak kurak (interglasyal) dönemlerde açık mekanlarda, su kaynaklarına yakın yerlerde, 
özellikle Fırat nehri kıyısında (Şehremuz çevresi) yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Jeomorfolojik çalışmalar Fırat 
nehrinin menderesli vadisine gömülmesinin Pleyistosen başlarında meydana geldiğini, dolayısıyla mağaralar 
dışındaki Paleolitiğe ait açık hava yaşamının, Fırat nehrinin en yüksek sekilerinde gerçekleştiğini ortaya 
koymaktadır. Paleolitik kültür buluntu yerleri bu durumu desteklemektedir. Daha sonra Fırat nehrinin dönemlik 
olarak yatağına gömülmesine bağlı olarak yerleşim yerleri de alçak sekilere doğru kayma göstermiştir. Havzada 
yerleşmelerin kompozisyonunda izlenen bu değişim, kültür dönemlerinin buluntu yerlerinin dağılışlarını 
gösterdiğimiz haritalarda açıkça görülebilmektedir. 

Adıyaman havzası, ilk izlerine Güneybatı Asya'da, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan sahalarda rastlanan 
Neolitik dönem açısından da ilginç özellikler gösterir. Nitekim, o günkü doğal ortam koşulları, havzanın çevresinde 
hem topoğrafik (güneyde çöller, kuzeyde engebeli rölyef) hem  de iklim açısından nisbeten elverişsiz koşullar 
sunarken, verimli hilal olarak nitelendirilen Mezopotamya' nın kuzey sınırını oluşturan Adıyaman Havzası, Holosen 
başlangıcına (postglasyal) karşılık gelen Neolitikte oldukça elverişli coğrafi koşullara sahip bulunmaktaydı. 
Tarımsal faaliyetlere izin veren geniş glasiler üzerindeki kalın toprak örtüsü, yoğun su kaynakları ve akarsu 
şebekesi, Fırat nehrinin geniş yatağında menderesler yaparak akması, sahanın ilkbahar başlangıcında kuzeye göç 
eden av hayvanları sürülerinin göç yolu üzerinde olması, Adıyaman Havzasının Holosen başlangıcındaki elverişli 
ortam koşulları arasında sayılabilir. Örneğin, Samsat Yerleşmesi, Mezopotamya düzlükleri ile Anadolu yüksek 
ülkesi arasında en önemli engel olan Fırat nehrinin, havza içindeki geniş yatağından dolayı geçit veren tek yer 
olması bakımından önemini o günden yakın geçmişe kadar korumuştur.  

Güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı Neolitik sonrası dönemlerde de Adıyaman Havzasının kuzeyinde bir 
duvar gibi yükselen faylı karstik bir yapıya sahip rölyef koşulları yine elverişli savunma imkanı vermesinden dolayı 
Arsemlia, Yenikale, Eski Kahta gibi oldukça önemli iskan çekirdeklerinin oluşmasını sağlamıştır.Bugün havzada 
bulunan güncel yerleşim merkezlerinin birçoğu geçmişteki iskan çekirdeklerinin devamı niteliğindedir.Ancak 
Atatürk Baraj Gölünün Alt Pleyistosen sekileri hariç diğer alt sekilerle birlikte Fırat ve bazı kollarına ait vadi 
tabanlarını sular altında bırakmasıyla havzanın doğal görünümünde önemli değişiklikler olmuş, başta Samsat olmak 
üzere birçok yerleşim yeri baraj gölü suları altında kalmıştır. Böylece baraj gölü adeta Alt Pleyistosen koşullarını 
yeniden restore etmiştir. 

Bu çalışmada Paleolitik'ten günümüze Adıyaman Havzasındaki yerleşmelerin dağılışı ile diğer insan 
faaliyetleri arasındaki ilişki, sahanın Kuvaternerdeki coğrafi şartlarındaki değişim sürecine paralel olarak ele alınmış 
ve Kuvaterner boyunca doğal ortam insan arasındaki etkileşim ve değişimin coğrafi karakteri belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

Giriş 
Türkiye’nin en güneyindeki tektonik-orojenik üniteyi oluşturan Kenar Kıvrımları Kuşağı üzerinde 

yer alan ve Suriye-Arabistan düzlüklerine (platformuna) bakan Adıyaman Havzası (Şekil:1), hem iklim 
hem de yer şekilleri açısından bir geçiş zonunda bulunmasından dolayı Kuvaterner'de  meydan gelen 
doğal ortam değişikliklerinin şiddetle yaşandığı bir coğrafi konuma sahiptir. Havzada çok sayıda görülen 
Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağları dönemlerine ait yerleşmeler (Tablo:1, Şekil:2 ve 3) de bu 
doğal ortam değişikliklerinden doğrudan etkilenmiştir.  

Gerçekten, öncelikli olarak Pleyistosen dönemine damgasını vuran iklim değişiklikleri havzadaki 
Paleolitik kültürleri etkilemiştir. Soğuk (glasyal) dönemlerde havzadaki Paleolitik insanı mağaralara 
çekilirken, nisbeten sıcak nemli ve sıcak kurak (interglasyal) dönemlerde açık mekanlarda, su 
kaynaklarına yakın yerlerde, özellikle Fırat nehri kıyısında (Şehremuz çevresi) yaşamlarını 
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sürdürmüşlerdir. Jeomorfolojik çalışmalar, Fırat nehrinin menderesli vadisine gömülmesinin Pleyistosen 
başlarında meydana geldiğini, dolayısıyla mağaralar dışındaki Paleolitiğe ait açık hava yaşamının, Fırat 
nehrinin en yüksek sekilerinde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Paleolitik kültür buluntu yerleri bu 
durumu desteklemektedir. Daha sonra Fırat nehrinin dönemlik olarak yatağına gömülmesine bağlı olarak 
sonraki yerleşim yerleri de alçak sekilere doğru kayma göstermiştir (Şekil:4 ve 5). Havzada yerleşmelerin 
kompozisyonunda izlenen bu değişim, kültür dönemlerinin buluntu yerlerinin dağılışlarını gösterdiğimiz 
haritalarda açıkça görülebilmektedir  

Adıyaman havzası, ilk izlerine Güneybatı Asya'da, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan sahalarda 
rastlanan Neolitik dönem açısından da ilginç özellikler gösterir. Nitekim, o günkü doğal ortam koşulları, 
havzanın çevresinde hem topoğrafik (güneyde çöller, kuzeyde engebeli rölyef) hem  de iklim açısından 
nisbeten elverişsiz koşullar sunarken, verimli hilal olarak nitelendirilen Mezopotamya' nın kuzey sınırını 
oluşturan Adıyaman Havzası, Holosen başlangıcına (postglasyal) karşılık gelen Neolitikte oldukça 
elverişli coğrafi koşullara sahip bulunmaktaydı. Tarımsal faaliyetlere izin veren geniş glasiler üzerindeki 
kalın toprak örtüsü, yoğun su kaynakları ve akarsu şebekesi, Fırat nehrinin geniş yatağında menderesler 
yaparak akması, sahanın ilkbahar başlangıcında kuzeye göç eden av hayvanları sürülerinin göç yolu 
üzerinde olması, Adıyaman Havzasının Holosen başlangıcındaki elverişli ortam koşulları arasında 
sayılabilir. Örneğin, Samsat Yerleşmesi, Mezopotamya düzlükleri ile Anadolu yüksek ülkesi arasında en 
önemli engel olan Fırat nehrinin, havza içindeki geniş yatağından dolayı geçit veren tek yer olması 
bakımından önemini o günden yakın geçmişe kadar korumuştur.  

 
Şekil 1- İnceleme Alanının Lokasyon Haritası 

Güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı Neolitik sonrası Kalkolitik ve Tunç dönemlerinde de, 
Adıyaman Havzasının kuzeyinde bir duvar gibi yükselen faylı karstik bir yapıya sahip rölyef koşulları 
yine elverişli savunma imkanı vermesinden dolayı Arsemlia, Yenikale, Eski Kahta gibi oldukça önemli 
iskan çekirdeklerinin oluşmasını sağlamıştır. Bugün havzada bulunan güncel yerleşim merkezlerinin 
birçoğu geçmişteki iskan çekirdeklerinin devamı niteliğindedir. Ancak Atatürk Baraj Gölünün Alt 
Pleyistosen sekileri hariç diğer alt sekilerle birlikte Fırat ve bazı kollarına ait vadi tabanlarını sular altında 
bırakmasıyla havzanın doğal görünümünde önemli değişiklikler olmuş, başta Samsat olmak üzere birçok 
yerleşim yeri baraj gölü suları altında kalmıştır. Böylece baraj gölü adeta Alt Pleyistosen koşullarını 
yeniden restore etmiştir1. 

                                                 
1 Başta Samsat olmak üzere Fırat kıyısındaki tarih öncesi yerleşmeler ve sekiler Atatürk Baraj Gölü suları 

altında kaldığından, bunlarla ilgili değerlendirme  ve haritalamalar literatür (İzmirligil,1982, Erol,1983 ve 1992, 
Erol ve diğ.1987, Özgüç,1983 ve 1985) ışığındaki bilgilere dayanarak yapılmıştır. 
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Bu çalışmanın ilerleyen sayfalarında Kuvaterner boyunca Adıyaman Havzasındaki doğal ortam 
koşullarında meydana gelen değişmelerin, yerleşmelerin dağılışı ve insan faaliyetleri üzerindeki etkileri 
incelenmeye çalışılacaktır. 
Tablo 4.  Adıyaman Havzasında Tarihöncesi Çağlara ait Yerleşme ve Buluntu Yerleri (Harmankaya ve diğ, 1996-
1997-1998-2002 ve diğer yayınlar) 
PALEOLİTİK NEOLİTİK KALKOLİTİK TUNÇ ÇAĞLARI 
ŞEHREMUZ ZİYARET TEPE SAMSAT SAMSAT 
KEÇİLER MAĞARASI KEÇİLER MAĞARASI ÇAKAL HÖYÜK ARSEMİA 
PALANLI PİRUN 
SIĞINAĞI 

CENDERE GAVURTEPE CENDERE 

PİRİN PİRİN AŞAĞI HAMİLİ 
HARABESİ 

AŞAĞI HAMİLİ 
HARABESİ 

YENİKOY SÜRÜK YASSIHOYÜK YASSIHOYÜK 
ŞAMPAYADI-
ŞAMBAYAT 

GİRİKTEPE GİRİK TEPE  

SALAHAN MEVKİİ HAYAZ HÖYÜK HAYAZ HÖYÜK  
MİROĞLU GİRİTİLLE GRİTİLLE  
MEMISHAN MEVKII  BİRİCİK HÖYÜK BİRİCİK HÖYÜK 
KIRMIZI-ACIDERE 
SIRT 

 BOZHÖYÜK BOZHÖYÜK 

HAMİŞKAN DERESI  ADIYAMAN HÖYÜGÜ ADIYAMAN 
HÖYÜGÜ 

GRİ MEMO  KARAHÖYÜK  
EGRİÇAY-
ÇAKALSUYU 

 TOPRAKTEPE  

ANEP SIRTI  TİLLE  
  TİRİNTİL  
  KARADUT MEVKİİ  
  GRİKİ AĞNI  

PALEOLİTİK (M.Ö. 10.000’den Daha Öncesi) 
İlk insanlar paleolitik boyunca doğal çevre şartlarından oldukça etkilenmişlerdir. Yeryüzü şekilleri, 

iklim koşulları ve bitki örtüsü onlar için daima hayati önem taşımıştır. Bu nedenle prehistorya  çalışmaları 
yapılırken  çevre jeolojisi jeomorfolojisi ve pleistosen iklim özelliklerinin dikkatle incelenmesi gerekir. 
Çünkü bu dönem insanları bahsedilen çevre koşullarıyla birebir yaşamışlardır. Barınma yeri kullanılan 
malzeme yaşam biçimi vs. Doğrudan bahsedilen şartların etkisini taşımıştır. 

Paleolitikteki en önemli doğal çevre etkisi kuşkusuz iklime bağlı olarak meydana gelmiş, ve insan 
yaşamı bu şartlara bağlı olarak biçimlenmiştir. Pleyistosende meydana gelen iklim değişikliklerinin 
ülkemizde önemli etkileri olmuş, buna bağlı olarak topoğrafyayı şekillendiren süreçlerde, bitki örtüsünün 
dağılışında, toprak oluşumunda ve dolayısıyla insan yerleşmelerinde büyük etkileri olmuştur. Bilindiği 
üzere bu dönemde ülkemizde de dört buzul ve buzularası dönem yaşanmıştır. Kökten (1947-1952)’ in 
yaptığı araştırmalara göre Alt paleolitiğe ait buluntular çoğunlukla yer üstünden, yüksek alanlardan 
toplanmıştır. Bu durum Alt Paleolitik insanının daha çok açık alanlarda dolaşmak barınmak ve avlanmak 
imkanını göstermektedir. Öyleyse Alt Paleolitiğe denk gelen devrenin buzularası sıcak ve uygun bir 
ortam olduğu söylenebilir.Yazar, Lövalziyen ve Musteriyen tipi aletleri sekiler üzerinde ve mağara 
dolguları içinden çıkardığını bu durumun iklimin gittikçe çok yağışlı ve ve nemli hatta gittikçe 
soğuduğunu ve Würm glasyaline geçildiğini göstermektedir. Kökten (1963-1964), Orta Paleolitikte 
iklimin soğuduğunu, devrin sonuna doğru arttığını ve insanların mağaralara kapalı yerlere girmek ihtiyacı 
hissettiğini belirtmektedir. Üst  Paleolitikte de yine soğuk ve yağışlı iklim şartlarının devam ettiği ve 
insan yaşamı üzerinde büyük etkisi olmuştur. İnsanlar sağlam giyinme, kapalı ve emin yerler bulma ve 
korunma ihtiyacı devam etmiştir. 

Alt Paleolitik buluntuların yalnızca açık hava buluntu yerlerinde ele geçmesi. Pleyistosen’in ilk 
dönemlerinde  iklimin Paleolitik insanların açık havada yaşayabilmelerine uygun olabileceğini 
göstermektedir. Buluntular özellikle çakıllar ya da kumlu tabakalar arasından sekiler ve vadi 
yamaçlarından ele geçmiştir. Bu durum Alt Paleolitik insanının kolayca avlanabilme, aletlerini 
işleyebilme ve hatta açık havada yaşayabilme imkanlarına sahip olduklarını göstermektedir. Ancak Orta 
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Paleolitikte sığınaklara girme ihtiyacının başladığı ve bu ihtiyacın Üst Paleolitikte arttığı söylenebilir 
(Yalçınkaya, 1985 ). 

Alt Paleolitik yüzey buluntuları açısından Anadolu’nun en zengin yerleri Gaziantep, Nizip, Urfa ve 
Adıyaman çevresidir. Nizip çayı çevresinde bol miktarda yaşları 700.000 ile 500.000 arasında olduğu 
tahmin edilen el baltaları bulunmuştur. Çoğunlukla sileksten meydana gelmiş olan bu el baltaları Fırat 
formasyonuna ait  kireçtaşlarının erimesi ve fiziksel erozyona uğraması sonucu serbest kalan ve etekleri 
örten malzemeden yapılmıştır (Güldalı ve Deroche,1991). Bölgede günümüze kadar yapılan araştırmalara 
göre Alt Paleolitiğe ilişkin buluntu yerleri daha çok Fırat yakınında ve batısında (Şehremuz çevresi) 
bulunmaktadır. Bu çevrede elde edilen aletlerin Riss-Würm buzularası dönemde yaşayan alt Paleolitik 
insanlar tarafından üretildiği ileri sürülmektedir (Yalçınkaya, 1983-1984). Palelolitik dönemin sonunda 
(Würm Glasyalinde) insanlar yakınlık mağralara çekilmişlerdir. Hem yakınlık hem de jeolojik ve 
jeomorfolojik yapı itibariyle Fırat çevresinde yaşamış olan insanların sığınacakları tek yer hemen 
kuzeydeki Toros sistemindeki mağaralar olmalıdır. 

Alt Paleolitiğe ilişkin buluntu yerlerinin inceleme alanımızda daha çok Fırat yakınında ve batısında 
bulunması burada Paleolitik insanının yaşaması için elverişli doğal şartların mevcut olduğunu 
desteklemektedir. Yakın coğrafi çevreye bağlı olan Paleolitik insanı gezgin avcı ve toplayıcıdır. 
Hammaddeyi yakın çevresinden sağlamış bunları topraktan çıkarmış ya da yüzeyden toplamıştır. Tercih 
edilen malzeme çoğunlukla sileks olmuştur. Kanımızca kuzeyde kalkerli yapılardan güneyde ise taban 
konglomeralarından çözülerek arta kalan silis yumruları çeşitli ilkel aletlere kaynak teşkil etmiştir. Ayrıca 
soğuk dönemlerde sığınılan kuzeydeki dağlık kuşak ile sıcak dönemlerde insanların dağıldığı Fırat kenar 
bölgelerinin birbirine yakınlığı, Adıyaman düzlüklerinin kuzey-güney  rotasında sürüler halinde göç eden 
av hayvanlarının muhtemelen geçiş alanında bulunması havzayı Paleolitik insanının yaşaması için cazip 
kılan faktörler arasında sayılabilir. 

Adıyaman Havzasında Palaeolitik yerleşme ve buluntu yerleri ile doğal çevre ilişkileri: 

Adıyaman havzasındaki Paleolitik yerlşeme ve buluntu yerleri; Anep Sırtı, Egricay-Çakalsuyu, Gri 
Memo, Hamışkan Deresi, Kırmızı-Acıdere Sırt, Kırmızı-Acıdere Sırt, Memıshan Mevkii, Miroğlu, 
Salahan Mevkii, Şampayadı-Şambayat, Yenikoy, Pirin, Palanlı Pirun Sığınağı, Keçiler Mağarası ve 
Şehremuz çevresidir (Harmankaya ve diğ.1996). Kahta Çayı’nın Fırat Nehrine kavuştuğu yerde bulunan 
Anep Sırtı bir tarafa bırakılacak olursa Paleolitik yerleşmeleri Keçiler mağarası (Palanlı Boğazı) ile 
Şehremuz arasında çizilecek bir hat üzerinde yoğunlaşma göstermektedir (Şekil:2). Bu durum Paleolitik 
boyunca insanların iklim değişikliklerine bağlı olarak karstik dağlık saha ile Fırat kıyıları arasında yer 
değiştirdiğini göstermektedir. 

Bu döneme ait bazı yerleşme ve buluntu yerlerinin belirgin özelliklerini ve çevrelerine göre 
konumlarına göz atacak olursak: 

Keçiler Mağarası: Adıyaman şehir merkezinin 6-7 km kuzey-kuzeydoğusunda, Büyük ve Küçük 
Pirun (Pirin) köylerinin 3 km kuzeyinde, Palanlı Köyü'ne gelmeden 2 km önce, Palanlı Vadisi'nde yoldan 
bir patika ile ulaşılan falez tipi kayalıkların oluşturduğu dik bir yamacın ortasında, yolun 400 m batısında 
yer almaktadır (Şekil:2).  

Palanlı-Pirun Kaya sığınağından farklı bir yer olduğu için ayrı bir yerleşme yeri olarak tanıtılan 
Keçiler Mağarası iki ağızlıdır. Yaklaşık 20 m uzunluğunda, 5-10 m genişlikte olan mağara mağaranın 
ağzı küçük ve altında Ziyaret Çayı'nın yukarı kolunun aktığı Palanlı Vadisi'ne hakim bir konumdadır. 
Mağaranın içinde dolgu toprağının var olup olmadığı belirtilmemekte ancak kazıma tekniğiyle  yapılmış 
en az  45 figür olduğunu ifade edilmektedir (Harmankaya ve diğ.1996). 

Şehremuz ve Çevresi:  Keluşk Deresi'nin yukarı vadi yamaçlarından biri olan Şehremuz sırtı ve 
çevresi, aynı zamanda sileks yataklarına sahip olması bakımından da tarihöncesi insanın burasını 
konaklama yeri olarak seçmesinde rol oynamıştır. Bu taş kaynaklarının yanı sıra küçük kolları ile beraber 
Keluşk Deresi ile Fırat Nehri hem insanların hemde hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamıştır (Şekil:6). 
Özellikle Fırat Nehri çevresinin bitki örtüsü  açısından zengin oluşu avlanabilecek hayvanların otlamak 
amacıyla çevreye gelmeleri insanoğlunun bu kısımlarda konaklamasının bir başka sebebini oluşturmuştur. 
Şehremuz sırtının olduğu kısımda hafif dalgalı olan plato dereler tarafından yarılmıştır, yamacın 
üstündeki düzlükte belli belirsiz bir taraça (S1) gözlenmektedir( Yalçınkaya,1983-1984, Harmankaya ve 
diğ.1996).  
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Pirun/Pirin:  Adıyaman şehir merkezinin 4-4.5 km kuzeydoğusundadır. Genelde Pirin olarak anılan 

yer, bazı haritalarda Pirun, Piron, Piran olarak geçmektedir. Yöreye ancak Adıyaman'ın kuzeyinden 
Algan'a giden yol ile ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bu karayolu, Karadağ'ın altından geçtikten sonra 
Palanlı'dan Değirmendere adıyla gelen, Büyük Pirin Köyü'nün kuzeyinde Zey Deresi ile birleşerek 
Ziyaret Çayı adını alan çayı, Küçük Pirin Köyü kuzeyindeki köprü ile geçmekte ve Palanlı Vadisi'ne 
girmektedir.  

Yerleşme alanının güneyi açık, diğer yönleri ise Adıyaman Kenti'nin kuzeyini çevreleyen dağlarla 
kaplıdır. Karadağ'ın güneybatıya Ziyaret Deresi'ne bakan yamacında az sayıdaki doğal mağaranın yanısıra 
mezar ve ikamet yeri olarak kullanılan insan yapısı mağaralarda bulunmaktadır. Çevrede bir çok antik 
yapı kalıntılarının oluşu burada antik çağda önemli bir yerleşme yerinin var olduğunu göstermektedir. 
Paleolitik Çağ buluntuları daha çok tabii mağaraların önündeki tarlalarda, Ziyaret Çayı köprüsü civarında 
ve yörede önemli bir kaynak olan Pirun pınarı/Pınarbaşı çevresinde daha çok bulunmuştur. Tüm 
araştırmacıların birçok yontma taş alet ve artığı buldukları köprü civarının bir işlik ve konaklama yeri 
olduğunu ileri sürebiliriz. Bu alanda daha ayrıntılı ve sistemli yüzey araştırmalarının yapılması gereklidir. 
Buluntular çay suları ile dağıtılmış olabilir (Harmankaya ve diğ.1996) .  

NEOLİTİK (M.Ö. 10.000-5000) 
Palinolojik araştırmalara sonuçlarına göre günümüzden önce 11.000 yıllarından sonra Batı İran 

Kuzey Suriye, Kuzey Irak ve Türkiye’de Pleyistosen’den Holosen’e geçilirken sıcaklığın arttığı G.Ö 
10.000-9000/8000 yılları arasında Batı İran ve Anadolu’da daha az yağış düştüğü buna karşılık aynı süre 
içinde Kuzey Suriye’de sıcaklık ve yağışın fazlalaştığı  Kuzey Irak’ta Zagros bölgesinde daha kurak ve 
sıcak bir iklimle karşılaşıldığı görülür. Bu süre içinde Güneydoğu Anodolu’nun Kuzey Irak ve  Kuzey 
Suriye’ye benzer iklimini yaşandığı kabul edilirse gerek nemin gerekse sıcaklığın tahıl bitkilerinin 
yetişmesine elverişli yeterli bir doğal ortam oluşturduğu söylenebilir. Özelilkle inceleme alanımızın 
bulunduğu bölgede Kuzey Suriye iklim koşullarına uyum daha fazla sözkonusudur. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinin Postglasyal dönemde uygun ortam şartlarına sahip olması ve çok çeşitli bitki ve hayvan 
türlerinin doğal yaşama alanı olması nedeniyle Neolitik Çağın ilk kez burada başladığı düşünülmekte ve 
bu düşünce de arkeolojik verilerle sürekli olarak desteklenmektedir (Esin 1981, Tok 2000, Özgüç 1947). 

Neolitik’te elverişli iklim özelliklerine bağlı olarak, Fırat yüksek sekilerinde ve dağlık alanların 
eteklerindeki kalın alüvyal ve kolüvyal depolar üzerinde tarıma elverişli alanlarda ilk yerleşmeler açık 
alan yerleşmeleri ve “ilk üretime geçiş evresi” başladığını söyleyebiliriz. Burada ilk kez tarım yapılmaya 
başlanmış, yabani hayvanlar evcilleştirilmiş, bu hayvanların etinden ve gücünden faydalanılmıştır 

Ancak kabul etmek gerekir ki, yerleşme açısından, Fırat ve kollarının vadi tabanları olumlu 
özelliklerinin yanı sıra olumsuz şartları da beraberinde getirmiştir. Bunlar, drenaj ve yeraltı suyu 
problemleri, taşkın tehlikesi, yoğun sediment riski olarak sıralanabilir. 
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Sonuçta bir takım çözümler üretilerek ya aynı vadi ve ova tabanlarında çevresine göre-25-50 m 
yükseklikteki höyüklere yerleşilmiş (Battalhöyük,Külafhöyük, Samsat Höyüğü), ya da kenardaki akarsu 
sekileri daha güvenli yerler olarak tercih edilmiştir. Höyük dışında eski Samsat’ın kurulmuş olduğu 
platformun coşkun akışlı Fırat nehrinin sık sık yer değiştiren güçlü  mendereslerine karşı korunabilmiş 
olması, sert, çimentolaşmış ve olasılıkla Pleyistosen’e ait konglomeralar sayesinde mümkün olmuştur 
(Erol,1983) 

İnsanlar Pleyistosen sonlarında önce Fırat’ın kenarındaki sert konglomeraların koruyucu temeli 
yerleşmesini kurup orada bir süre yaşamışlar, Fırat günümüze doğru yatağını 5-8 m derinleştirince de  3-4 
yüzyıldan bu yana  aynı konumda ortaya çıkan vadi tabanı üzerine yerleşmişlerdir (Şekil:5). Adıyaman 
batısında Göksu vadisinde öteki höyüklerin de yine sert çimentolaşmış Üst Pleyistosen konglomeraları 
üzerinde kurulmuş olması; hatta su kaynaklarının bu konglomeralardan çıkması, konglomeraların 
jeomorfolojik durumu ile kaynaklar kayık geçitleri ve yerleşme yerlerinin seçimi arasındaki paleoekolojik 
ilişkiyi açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Adıyaman Havzasındaki  başlıca Neolitik yerleşme ve buluntu yerleri: 

Havzada Neolitik döneme ait dikkati çeken özellik yerleşme sayısında meydana gelen azalmadır. 
Bu durum tarım ekonomisine geçişin dolayısıyla işbölümü ve örgütlülük gereksiniminin bir sonucu olarak 
toplu yerleşmeler şeklinde kendini göstermiş olmalıdır. Bu döneme ait yerleşme yerleri, Ziyaret Tepe, 
Keçiler Mağarası, Cendere, Pirin, Sürük, Giriktepe, Hayaz Höyük, Giritille’dir. Bunlardan bazılarının 
çevresel konumlarına göz atacak olursak: 

Cendere Mağarası:  Adıyaman şehir merkezinin 35 km kuzeydoğusunda, Kahta Çayı'nın kolu olan 
Cendere Çayı'nın üstündeki Cendere Köprüsü'nün hemen yanındadır. Küçük bir mağaradır. Cendere Suyu 
(antik Chabines Flumen) üzerinde yer alan Roma Dönemi'ne tarihlenen köprünün kuzeybatı tarafındadır. 

Mağarada  F.K. Dörner ve R. Naumann (1939) yönetiminde sondaj boyutlarını geçmeyecek ölçüde 
küçük bir kazı yapılmış ve  en erken Ceramic Neolitik olarak tarihlenmiştir (Bischoff, 2004). Mağaranın 
bugünkü tabanından 160-200 cm derine kadar İlk Tunç Çağı, 200-230 cm arasında ise Neolitik Çağ 
buluntuları veren tabaka gelmektedir. Yaklaşık olarak düzeltilmemiş tarihlerle GÖ 8.000-7.000 yılları 
arasını vermektedir . Meskun olmuş Mağaranın insan müdahelesiyle de biçimlendiği ve girişinin vadi 
tabanına açıldığı düşünülürse son 8.000 boğaz en az 15 metre yarılmıştır. Bu olay aktif tektonizma ve 
epirojenik hareketler yanında Kahta Çayının yüksek enerjisini göstermektedir. 
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Girik Tepe: Adıyaman şehir merkezinin güney-güneybatısında, Akpınar'ın 7.8 km güneyinde, 
Turuş Köyü'nün yaklaşık 1.5 km kuzeydoğusunda, Bebek Köyü yolu üzerindedir (Şekil:2). Yörenin az 
sayıda Neolitik Çağ buluntu yerlerinden birisi olan bu yerleşme yeri, Adıyaman'ın güney ve doğusunda, 
Tille kazısına bağlı olarak yüzey araştırması yapan R.S. Blaylock, D.H. French (1980, 1983, 1985, 19878, 
1991) ve G.D. Summers (1990) tarafından bulunmuştur. Bu araştırmalarda 102 no'lu buluntu yeri olarak 
tanıtılan yerleşme yerinin yüzeyinde az sayıda da  olsa Halaf Dönemi boyalı parçalarından çok kaliteli 
olanları toplanmıştır. Ayrıca iki adet çakmaktaşı ok/mızrak ucu bulunmuştur. 

Gritille: Adıyaman il merkezinin güneydoğusunda, Atatürk Baraj Gölü'nün suları altında kalmadan 
önce, eski Samsat İlçesi'nin 7 km kuzeydoğusunda, Kovanoluk (Biriman) Mahallesi'nin 3 km 
kuzeydoğusunda yer almaktadır. Gritille, Atatürk Barajı yapılmadan önce yörede kuzeydoğudan 
güneybatıya doğru akan eski Fırat Nehri'nin batı kıyısında bulunan, günümüzde baraj göl suları altında 
kalmış olan 13 m kalınlığında kültür dolgusuna sahip, koni kısmında 80 x 40 m, etekleri ile beraber 150 x 
100 m boyutlarında olan oval biçimli bir höyüktür. Diğer adı Tille olan höyük, Fırat Nehri kıyısındaki 
konglomeratik çakıl birikim konisi üzerinde yükselmektedir. Tepenin en üst noktası Atatürk Barajı 
yapılmadan önceki Fırat Nehri'nin su düzleminden 24 m yüksektedir. Kültür dolgusunun yaklaşık 13 m 
olduğu tespit edilmiştir. Tepenin doğu kısmı Fırat Nehri tarafından aşındırıldığı için yerleşme yerinin tam 
boyutları bilinememektedir. Bu çarpaktan dolayı tepe, Fırat'a paralel bir şekilde oval biçime dönüşmüştür. 
Tepe ve eteklerinde yapılan ayrıntılı ve sistematik yüzey araştırması sonucunda yerleşme yerinin en geniş 
iskana, MS 13. yy'da ulaştığı saptanmıştır. Gritille Mevkii'nin yerleşme yeri olarak seçilmesinde Fırat 
Nehri'nin tam kıyısında olması, batı kısmında düz tarlalar ve yumuşak eğimli yamaçların var oluşu rol 
oynamıştır. Höyüğün dik doğu yamacında, Fırat son sekisine (S4) yakın rakımda özellikle yazları soğuk 
tatlı su veren iki kaynak bulunmaktadır. Bu yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde bu özellik de rol 
oynamış olmalıdır. Fırat Nehri tabanında oluşan adalar, yazın çok sıcak günlerinde çevredeki tarlalarda 
otlar kuruduğunda hayvan sürülerinin otlaması için taze bitki örtüsü alanları haline dönüşmektedir. Yine 
nehir yatağının kenarlarında sürekli büyüyen ağaçlar, höyükte yaşayanların yapıları için gerekli olan 
ahşap ihtiyacını karşılamıştır. Gritille'nin birkaç km batısındaki sırtlar yontma taş endüstrisi için iyi 
kalitede çakmaktaşı topakları vermektedir. Gritille Mevkii gerçekten yaşam ve yerleşmeye çok uygun 
özellikler taşıyan bir konumdadır (Ellis, 1985, Harmankaya ve diğ. 1997). 

 
Hayaz Höyük: Höyük, Adıyaman şehir merkezinin güneyinde, eski Samsat İlçesi'nin 17 km 

batısında, günümüzde Atatürk Baraj Gölü tarafından su altında bırakılan eski Hayaz Köyü'nün hemen 
altında bulunmaktaydı. Su altında kalmadan önce Hayaz Köyü'ne ulaşmak çok zordu. Samsat'tan gelen 
yol Kalburcu Çayı'nda kesilmekteydi. Atatürk Baraj Gölü oluşmadan önce akan Fırat Nehri ile bu nehre 
kuzeyden gelerek karışan Kalburcu Çayı'nın birleştiği noktada yer alan Herik Tepesi arasında, hafif 
tümülüs benzeri bir yükseltinin Fırat Nehri'ne bakan burnunda yer alan höyüğün batı ve kısmen güney 
terası üzerinde, baraj gölü suları altında kalmadan önce Hayaz Köyü bulunmaktaydı. Bu köyde oturanlar 
toprak ve taş elde etmek amacıyla höyükte tahribat yapmışlardı. Yaklaşık 90 m çapında, 9 m 
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yüksekliğinde orta boy bir höyük olan Hayaz Höyük, iki nehrin birleştiği yerde olması açısından, 
yerleşmeye uygun bir konumdaydı. Buraya yerleşenler su ihtiyaçlarını yaz kış akan Kalburcu Çayı ve 
Fırat Nehri'nden temin etmişlerdir (Roodenberg, 1984-1989). 

Ziyaret Tepe: Eski Samsat yerleşmesinin kuzeyinde, Biriman Köyü'nün 3.5 km kadar kuzey 
kuzeybatısındadır. Şehremuz Paleolitik sahasının çok yakınında, Keluşk Deresi'nin kuzeyde iki kola 
ayrıldığı yerde, Fırat Yüksek sekileri üzerinde yer almaktaydı. Yalçınkaya'nın Paleolitik Çağ araştırmaları 
sırasında bulunmuş ve toplama yapılmıştır. Yüzey araştırması sırasında taş delgi, düzeltili ve düzeltisiz 
çeşitli delgiler, cilalı taş balta parçası, sürtme taş parçalar, ezgi taşı parçası toplanmıştır. Yalçınkaya 
(1983), buranın bir İlk Tunç Çağı yerleşmesi olduğunu ihtiyatla belirtmesine karşın, bulgulardan burada 
bir Neolitik yerleşmenin de varlığı rahatlıkla söylenebilir (Harmankaya, ve diğ. 1997). 

Pirun/Pirin Kaya Sığınakları: Adıyaman şehir merkezinin 4-4.5 km kadar kuzeydoğusunda Keçiler 
Mağarasının bulunduğu Palanlı Boğazının havza tabanına açıldığı mevkide kalker blokların oyulması 
suretiyle meydana getirilen çok sayıda . yapma mağara/mezar odalarının bulunduğu bir yerleşmedir.  

Pirun çevresi yoğun avcı ve toplayıcı topluluklar için uygun şartlar taşıyan bir konumdadır. 
Yörenin güneyi ve doğusu açık kuzeyi ise yüksek dağlarla kaplıdır. Bu açıdan yöre bu topluluklar için 
yerleşmeye uygundur. Pirun Köyü'nün batısındaki Karadağ kütlesinin güneybatı kesiminde az sayıdaki 
doğal mağara ve kaya sığınağının yanı sıra çok sayıda kaya mezarı bulunmaktadır. Çevre su 
kaynaklarının açısından da zengindir. Bilindiği gibi Paleolitik te daha kuzeydeki Palanlı (Keçiler) 
mağarası ve çevresi iskan merkeziyken, değişen ihtiyaçlara bağlı olarak (özellikle toprağa bağlı tarımsal 
üretimin sözkonusu olması) farklı çevre arayışlarının sonucu olarak yerleşim yeri daha güneye kaymıştır. 
Ama burada doğal mağara yoktur. Dolayısıyla insanlar kalker blokları oyarak bu alışkanlığı sürdürmüş 
olmalıdır (Harmankaya ve diğ.,1997).  

 
KALKOLİTİK (M.Ö. 5000-3000) 

Kalkolitik Çağın ilk evresi olan Erken Kalkolitik’te nüfus artışıyla birlikte yerleşim yerlerinde de 
bir artış görülmektedir. İnsanlar tarım ve hayvancılıkla yaşamını sürdürmekte, zaman zaman avcılık ve 
balıkçılıkta yapılmaktadır. Maden kullanımıyla ilgili olarak ticaret oldukça yaygınlaşmıştır.  

Gelişkin tarım ve hayvancılık, insanın sosyal yapısındaki değişimleri giderek çabuklaştırmıştır. 
Buna bağlı olarak nüfus artmış ve yeni yerleşim yerleri ortaya çıkmıştır. Kalkolitik yerleşmelerin 
havzadaki dağılışı incelendiğinde Tarım ekonomisinin ve dolayısıyla su kaygısının ön plana çıktığı 
hemen fark edilir (Şekil:6). Kalkolitik yerleşmelerde dikkati çeken diğer bir husus, Göksu vadisi ve 
Kalburcu Çayı civarında kurulmuş yerleşmelerin höyük şeklinde olmasıdır. Bu durum o dönemde bu 
akarsuların coşkun aktığını ve taşkın karakterinde olduğunu göstermektedir. 

Adıyaman Havzasındaki  başlıca Kalkolitik yerleşme ve buluntu yerleri: 
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Hemen çoğu akarsu civarında ve su kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuş olan havzadaki bazı 
kalkolitik yerleşmeleri şunlardır (Harmankaya ve diğ.,1998, Rodenberg, 1981-1984-1989’den): 

Adıyaman Höyüğü: Adıyaman şehir merkezinde, üzerinde Selçuklu Devleti tarafından da onarılan, 
Arap Dönemi'ne ait Hısn-ı Mansur (Mansur'un Kalesi) kalıntılarının bulunduğu höyüktür. Günümüzde 
şehirsel konutların tehdidi altındadır. 

Aşağı Hamili Harabesi: Adıyaman şehir merkezinin doğusunda, Kahta Çayı'nın kıyısında, Karaçor 
Köyü'nün yaklaşık 2 km batısında olan bu höyük, Atatürk Baraj Gölü'nün suları altında kalarak tamamen 
yok olmuştur.  

Çakal Höyük: Adıyaman şehir merkezinin 11 km güneybatısında, Çakal Köyü'nün hemen 
yanındadır (Şekil:2). Adıyaman-Şambayat karayolu Çakal Köyü'nün içinden geçtiği için yerleşme yerine 
ulaşmak çok kolaydır. Muhtemelen düz yerleşmedir. Çakal Suyu'nun oluşturduğu dar vadinin doğu 
yamacında yer almaktadır (Şekil:6). Kuzeyinde Arap Pınarı adlı gür bir su kaynağı bulunmaktadır. 
Günümüzde Atatürk Barajı'na dökülen Çakal Suyu'nun, bu kaynakla beraber, burada oturanların su 
ihtiyacını karşılamıştır. 

Hayaz Höyük: Adıyaman şehir merkezinin güneyinde, Kalburcu Çayı'nın Fırat Nehri'ne kavuştuğu 
yerin batısında, Hayaz Köyü'nün altında uzanan bu yerleşme yeri, Atatürk Baraj gölü suları ile 
kaplanmadan önce 8-9 m yüksekliğinde, 90 m çapında oval biçimli bir tepeydi. 

Karahöyük: Adıyaman il merkezinin güney-güneybatısında, Hasankendi Köyü'nün 1 km 
doğusunda, 20 m yüksekliğinde, 125 m çapında bir höyüktür.    

Topraktepe: Adıyaman şehir merkezinin güney-güneybatısında, Akpınar'ın 8-8.5 km güneyinde, 
Turuş Köyü'nün 1 km güneybatısındadır. Turuş'tan Akdere Köyü'ne giden ve günümüzde su altında kalan 
yolun batısındadır. Halaf Dönemi kaba mal parçalarının yokluğuna karşın, iyi kalitede, devetüyü zemin 
üzerine siyah, kahve, portakal ve kırmızı renklerde boya bezemeli parçalar ele geçmiştir. 

Yassı Höyük: Adıyaman il merkezinin güney-güneybatısında, Yassı Höyük Köyü'nün 100 m 
batısında, 8 m yüksekliğinde, 150 m çapında bir höyüktür. Adıyaman yöresinin Obeid dönemlerini 
aydınlatması açısından önemli bir höyüktür. Halaf Dönemi'nin boyalı mal örneklerinin çokluğu dikkat 
çekmektedir (Harmankaya ve diğ.,1996).  

TUNÇ ÇAĞLARI VE SONRASI 
M.Ö. 3. binin başlarında Anadolu'da yaşayan insanlar, bakıra kalay katarak tunç elde etmişler, 

tuncun yanı sıra devrin bilinen bütün madenlerini dökme ve döğme tekniğiyle olağanüstü bir ustalıkla 
işlemişlerdir. 

Bu yeni dönem, önceki çağların tarım hayvancılık, dokumacılık, çömlekçilik gibi buluşlarına, daha 
güçlü silahların üretilmesine, daha ince süs eşyalarının yapılmasına olanak veren bakır ve kalay alaşımı 
olan tuncun keşfini eklemiştir. Besin üretimi alanında olduğu gibi, metal işleme alanında da teknolojik 
gelişmeler kendini göstermiştir. Çömlekçi çarkı henüz kullanıma girmemiş olmasına rağmen daha 
gelişmiş koyu renkli ve iyi açkılı seramikler yapılmıştır. Yapılar yine taş temeller üzerine kerpiçten 
megaron planlı olarak inşa edilmiş olup, bazı yerleşim alanlarının etrafı bir surla çevrilmeye başlanmıştır 
(Aktüre1994, Tuncel, 1980).  

Eski Tunç çağı İnceleme alanımızda da kırsal ve kentsel olmak üzere tamamen farklı fonksiyonlara 
sahip yerleşme birimlerinin coğrafi ortam içinde yer aldığı dönemdir. Mezopotamya ile Anadolu’ 
arasında yoğun ticaret ve yazının Anadoluya girişi döneme damgasını vuran olaylardır (Tunçdilek 1986, 
Bilgiç 1955). Adıyaman Havzasında çevresine göre stratejik avantajlara sahip merkezler belirmeye ve 
tarihsel fonksiyonlarını üstlenmeye başlamıştır. Bunlardan Arsemlia ve Samsat oldukça önemlidir. 

Tunç çağı sonrasında ise  çekirdek yerleşmeler belirmeye başlamış, savunma, su, tarım ve ulaşım 
kaygılarının eseri olan yerler belirerek son dönemlere hatta günümüze kadar süregelmiştir. 

Tarihi Hititlere dayanan önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Arsameia Kommagene’nin 
yönetsel Nemrut Dağı ise dinsel merkeziydi (Güney,2001). Roma yerleşmesi olan Arsemeia antik kenti 
Kahta Çayı'ndan kuzeye Malatya'ya giden geçide hakim bir alanda kurulmuştur. Kahta çayının 
kuzeydoğu kolunun yardığı oldukça dar ve derin bir boğaz Yenikale ve Arsemia’ yı biribirinden ayırır. 
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Kommagane krallığının yazlık başkenti olan Arsemia, yıkık olmasına rağmen hala var olan iki 
tünel ve heykellerle çok güzel bir tarihi yer konumundadır. Yerleşme yeri Eski Kahta kalesi(Yeni kale)nin 
hemen karşısında olup, aralarında Kahta çayının bir kolu geçmektedir 

Kommagene, ülkesini Cendere suyu ile birleşerek ve daha sonra Fırat suyuna karışıp Başkenti olan 
Samsat (kışın burası Kommagene krallığının başkenti idi) a kadar suladığı için bu suyu bereket 
veren,hayat veren anlamındaki Nymhp olarak adlandırmıştır. Nymphois Çayı (Eski Kahta Çayı) 
Kommageneliler döneminde iki kale arasındaki suya verilen isimdir ve “bereket saçan su” anlamına 
gelmektedir (Güney,2001). 

Dağlık alandan çıkıp Fırat a dökülen bu suyun geçtiği güzergahta çok sayıda Kommagene yerleşim 
birimlerine rastlamak mümkündür. Kommagene bölgesinin antik kenti Samsat (Samosata) Fırat vadisinin 
batısında kurulmuştu. Samosata önemli bir merkezdi. Çünkü, Melitene, Komana, Hierakome, Tarsa ve 
Zeugma’yı birbirine bağlayan yollar kavşağındaydı. Samsat tarihi yerleşme yeri, Atatürk Baraj Gölü 
suları altında kalmadan önce Samsat ilçe merkezinin hemen kuzeydoğusunda yer almaktaydı. Çok yüksek 
bir tepe olduğu için, baraj gölünde su tutma işleminden sonra bir süre daha ada olarak kalmıştır (Şekil:6).  

 
Kuşkusuz Fırat vadisinde doğal Kuvaterner’deki doğal ortam-yerleşme ilişkisinin en iyi gözlendiği 

yerleşme Samsat yerleşmesi idi. Eskiden bir akarsu kenarı yerleşmesi olan Samsat Höyük, baraj gölü 
suları altında kalmadan önce Fırat'ın menderes göçü sonucu yatağını güneye  kaydırması nedeniyle 
nehirden 700 m kuzeyde yer almaktaydı. Büyük bir höyük konisi ile onu çevreleyen bir teras ( S3 seki 
platformu) ve Holosen sekileri üzerindeki alt şehirden oluşmaktaydı (Şekil:4-5). Samsat antik kentinin 
nehir yatağından nisbi yükseltisi 37-40 m'ye varan yüksekliğe sahipti. Başka bir deyişle antik kent S3 seki 
sistemleri üzerine kurulmuştu. Fırat Nehri tarafındaki kesitlerde höyük tabanının çakıl dolgulu bir yükselti 
üzerine oturduğu gözlemlenmiştir. Kalkolitik Çağ malzemesinin çokça bulunduğu doğu terasın, ilk höyük 
olduğu sanılmaktadır (Özgüç,1983 ve 1985). Klasik Çağ kaynaklarındaki adıyla Samosate, Samosatum, 
daha sonra ise Semisat, Sumaisat olarak adlandırılan Samsat, Fırat Nehri vadi tabanının en geniş yerinde, 
dolayısıyla karşıdan karşıya geçiş için en uygun bir yerde kurulmuştur. Vadi tabanını havza tabanına  
bağlayan yamaçlar embes bir topoğrafyaya sahip olup, çok sayıda kaynak yer almaktaydı. Höyük, teras ve 
alt şehirden oluşan Samsat, bu konum özellikleriyle tarihöncesi çağlardan günümüze değin hemen her 
çağda iskan görmüş büyük bir merkez konumundaydı. Fırat’ın Batı ve Doğu kesimleri arasında en 
elverişli geçit yerinde bulunduğundan Fırat üzerindeki ırmak ulaşımını denetlemek Samosata’ya bir 
ayrıcalık sağlamıştır (Güney,2001). 

Özellikle Fırat ve Kahta vadi yamaçları boyunca uzanan antik Samasota Su Yolu üzerinde önemle 
durulması gereken bir konudur. Samasota Su yolu Nymphaios (Kahta) çayının orta çığırlarından, yaklaşık 
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olarak 450 metrelerden Kahta suyunun çevrilerek Samasota’ya ulaştırılması amacıyla genellikle +30-40 
metre sekilerini izleyerek yaklaşık 40 km lik bir mesafe boyunca uzanmaktaydı. Su yolu dere 
yataklarından kemerlerle, sırtlardan ve yamaçlardan kanallarla, engel oluşturan kayalık arazilerde ise 
tünellerle geçirilmiştir. Baraj Gölü oluşmadan önce  su yolu elemanları ve özellikleri üzerinde yapılan 
araştırmalarda (İzmirligil, 1982) ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Nitekim su kanallarının kesitinden kente 
gelen günlük su miktarı ve buna bağlı olarak kent nüfusu tahmin edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada 
başlangıç noktasında kanalın debisinin 775 lt/sn, yani kente günlük 66.960 m3 su geldiği ifade 
edilmektedir. Kuşkusuz bu içme suyu açısından çok büyük bir rakamdır. Ancak Kahta çayından çevrilen 
bu suyun daha çok tarımda kullanıldığını ve S3-S4 sekilerinin bu dönemlerde yoğun tarım alanı olarak 
kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Bu önemli antik kentler dışında Tunç çağlarında gelişen ancak günümüze ancak kırsal yerleşme 
birimleri olarak ulaşan yerleşmeler de mevcuttur. Bunlardan Biricik Höyük Adıyaman şehir merkezinin 
güney-güneydoğusunda, Fırat Nehri'nin kuzey yakasında, Biricik Köyü'nün altındaydı. Küçük bir 
yükseltinin üzerine oturan höyük, güney tarafından Fırat Nehri, batısından ise Küçüktepe Deresi 
tarafından kesilmişti. Atatürk Baraj gölünün suları altında kalarak tamamen yokolan tepenin 15 m 
yüksekliğinde, 120 m çapında olduğu bildirilmektedir (Harmankaya ve diğ.,2002)..  

Bozhöyük, yerleşmesi Adıyaman şehir merkezinin güneyinde, Çalgan'a bağlı Bozhöyük 
mahallesinin 1 km kuzeybatısındadır. 15-20 m yüksekliğinde 125 m çapında yuvarlak, orta boy bir 
tepedir. 1956 yılında C.A. Burney tarafından saptanmış, üzerinden Doğu Anadolu bölgesinde görülen tüm 
Kalkolitik Çağ mal gruplarından parçalar bulunmuştur (Harmankaya ve diğ.,2002).  

Tunç Çağları Sonrası Beliren ve Günümüze Ulaşan Çekirdek  Yerleşmelerin Situsayonu 

Adıyaman: Adıyaman şehir merkezi sitüasyonunun, bir şehrin kurulmasını ve gelişmesini 
sağlayacak elverişli coğrafi şartların birçoğuna sahip olduğu gözlenir. 

Adıyaman şehri, Alp-Himalaya Orojenik Kuşağı’nın Türkiye‘deki bölümünü oluşturan Güneydoğu 
Torosların dış sırası boyunca oluşmuş  senklinal  havza içinde, havza tabanı ile kuzeydeki dağlık alan 
arasında geçişi sağlayan bir alanda Pliyo-Kuvaterner dolguları  üzerinde yer almaktadır. Şehir sitüasyon 
olarak ulaşım, hidrografya, toprak ve iklim gibi yerleşmeyi cazip kılan avantajlara sahiptir. Adıyaman, 
Anadolu platolarını Akdenize (Gölbaşı-Maraş ya da Elbistan üzerinden), güneydoğu Anadolu’ya 
(Diyarbakır üzerinden), oradan da Suriye’ye ve Irak’a bağlayan doğal ve tarihi yolların üzerinde 
bulunmaktadır.  

Çüngüş boğazından sonra havzaya açılan ve GB yönünde bir kavis yaparak havzanın GD 
sınırındaki dislokasyon hattını izleyerek akan Fırat Nehri (Bugün Atatürk Baraj Gölü) ve kolları 
Adıyaman havzasının en önemli hidrografik elemanlarını oluşturmaktadır. 

Türkiye’de şehirlerin gelişmesinde akarsuların büyük ölçüde, hatta birinci derecede etkili 
olduklarını (Yalçınlar, 1967), yine Türkiye’deki il merkezlerinin  önemli bir bölümünün belli bir 
hidrografik ünite civarında yer aldığı (Özdemir ve Karadoğan, 1996) düşünülürse Adıyaman şehrinin 
kurulması ve varlığını devam ettirmesi bakımından Fırat nehrinin önemli bir faktör olduğu görülecektir. 

Şehir sit alanı olarak Fırat nehrine (bugünkü Atatürk Baraj Gölüne) kavuşan Ziyaret çayı ile Eğri 
Çay arasındaki  Pliyo-Kuvaterner yüzeyi üzerinde kurulmuştur. Şehrin Doğu-Batı sınırları söz konusu 
akarsu vadilerine dayanmış, batıda Eğri Çay’ı  sıçrama eğilimi gözlenmektedir. Kuzeyde ise taban 
arazinin yukarı kesimlerinde dağlık alana geçişi sağlayan etek düzlüğü üzerine doğru gelişmektedir. 

Hitit şehirlerinin genellikle Neolitik’ten kalma iskan sahalarına  kurulduğu kabul edilirse 
Adıyaman’nın kuruluş tarihi daha eskilere götürülebilir. Bunu, söz konusu yerleşmenin kurulduğu 
savunma endişesinden uzak, elverişli çevre şartları kaygısının gözetildiği Samsat mevkiinden rahatlıkla 
çıkarabiliyoruz. Hitit yerleşmeleri özünde, coğrafi çevreden azami derecede faydalanmayı prensip edinen 
ve toprağa bağlı faaliyetlerle bütünleşmiş bir kır-kent modeli taşımaktadır.(Tunçdilek, 1986). 

Adıyaman, diğer eski Anadolu şehirlerinden çok farklıdır. evre faktörleri ve ulaşım avantajları 
sebebiyle havzanın orta kesimlerine yakın kurulmuştur. İlk Çağ'da Roma döneminde ovalara, Orta Çağ'da 
ise asayişin ön plana çıkması nedeniyle yüksek tepelere, dağlara ve dağlık alanlara, asayişin sağlanması 
ile birlikte tekrar ovalara havza tabanlarına yerleşildiğini biliyoruz (Tunçdilek, 1986). Havzasında 
savunma amaçlı kurulmuş kentlere karşın Adıyaman yerleşmesi bu asayişin sağlanmasına bağlı olarak 
ortaya çıkmış yerleşmelerden olmalıdır. Kuşkusuz Adıyaman  şehrinin gelişmesinde Tarihi Samsat şehri 
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ile olan coğrafi yakınlığın etkisi büyük olmuştur. Sürekli büyüyen bir şehrin yerleşme yeri olarak bir 
tercih konusu olmasında şüphesiz coğrafi konumunun ve özellikle jeomorfolojik avantajlarının önemi 
büyüktür.  

Adıyaman şehrinin yeri, ne zaman ve nasıl kurulduğuna dair kesin bir kayda rastlanmamıştır. 
Ancak Adıyaman şehrinin ilk çekirdeğini oluşturan yerleşim alanının şehrin 5 km. kuzeydoğusunda 
bugünkü Örenli Mahallesi olarak ifade edilen Perre (Pirin) adı ile ortaya çıktığı ve bunun Neolotik 
döneme kadar uzandığı söylenebilir. Perre (Pirin) şehri Kommagene Krallığı döneminde önemi kazanmış 
ve dönemin önemli şehirlerinden biri olarak tarihte yerini almıştır (Harmankaya ve diğ.,2002). Eskiçağın 
sonu, ortaçağın başlangıcında Perre (Pirin) şehri terk edilerek, 5 km güney de Girik köyü veya şimdiki 
kalenin bulunduğu yere doğru yerleşme yer değiştirmiştir. 

Eski Kahta (Koca Hisar): Kahta adıyla anılan yerleşme aslında Yenikale’nin kuzeyindeki tepenin 
yamacında kurulmuş tarihi bir yerleşmedir. Daha sonra Eski Adıyaman-Diyarbakır karayolu üzerinde 
zamanla ulaşım fonksiyonundan dolayı gelişen yerleşmeye Kahta ismi verilmiş önceki tarihi yerleşme ise 
(Kocahisar köyü) halk arasında Eskikahta olarak anılmıştır. Burası nedeniyle tarih süreç içerisinde sayısız 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşim merkezidir.  

Eski Kahta situasyon olarak  önemini  hiç şüphesiz çevresinin savunmaya elverişli morfolojik 
yapısına borçludur. Nitekim yerleşmenin asıl merkezini oluşturan Kale Kahta çayının batı tarafındaki 
oldukça sarp ve ulaşılması mümkün olmayan sarp kayalıklar  üzerinde kurulmuştur. 

Kesin yapım tarihi bilinmeyen fakat M.Ö 2. yy da Hititlere kadar dayandırılan Eski Kahta 
Kalesinin bugünkü en eski yapıları Kommagene Krallığı aittir. Sarp yamaçlar üzerine kurulan bu kalenin 
hangi teknolojik güçlerle yapıldığı insanı hayrete düşürmektedir. Daha  sonraki dönemlerde ilaveler ve 
değişiklikler yapılmıştır. Memluklular zamanında şu anki şeklini almış ve Selçuklular, Osmanlılar da 
dahil olmak üzere burayı ele geçiren çeşitli devletler tarafından eklemeler yapılarak uzun süre 
kullanılmıştır. O tarihten bu yana Kalede hiçbir onarım çalışması yapılmamıştır. Kale kapısı Kocahisar 
köyü tarafındadır. İçinde su sarnıcı, mescit (kufi alınlık yazılı), toplantı salonu (tavanı dörtlü tonoz taş 
kemerli), zindan, mazgallar, ırmağa inen su yolu ve güvercinlik merdiveni, kapalı geçiş galerileri gibi 
bölümler mevcuttur (Güney,2001, Durusoy,2005). 

400 m uzunluğunda bir yol kaleden Kahta Çayının doğu koluna  inmektedir. Bu yol, kuşatma 
sırasında kalenin su gereksinimini çaydan karşılamak için yapılmıştır. Üzerinde kazılmış bir yazıtta 
Komagene'nin başkenti olan Arsemia ve Antiokos hakkında bilgi vermektedir. Yazıtın altında, derin ve 
büyük bir dehliz vardır. 

Eski kalede yapılan kazı sonuçları bölgede demir madenin bulunduğu göstermektedir. F.K. Dörner 
(1966) yönetiminde, 1963'te Winkelman'ın eski kale ayağında yaptırdığı üç deneme kazısında bir çok 
yıkık fırın duvarı ile cüruf kalıntılarına rastlanmış, bir de demir ocağı bulunmuştur. Bu ocağın yapılış 
biçiminde körükle çalışıldığı  anlaşılmaktadır. Bu çeşit ocakların bir demir işletme merkezi ile bağlantılı 
 olabilecekleri öne sürülmektedir. Bir yamaçta kurulmuş olan ocaklar, vadi rüzgarlarından yararlanacak 
biçimde düzenlenmiştir. 1965'te bir kaynak ve döküm fırını ortaya çıkarılmıştır.Kale hala eski yapısını 
korumakla beraber, büyük bir kısmı yıkık kalıntılar halindedir. Kale ve çevresi görenleri büyüleyen 
doğası, özellikle morfolojik yapısıyla önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.  

Kahta: Yeni Kahta Yerleşmesi Kahta Çayı nın hemen batı yakasında kurulmuş ve hızla 
büyümesine devam etmektedir. Kahta’ nın gelişmesinde hiç şüphe yok ki Atatürk barajı yapımından 
önceki Adıyaman Siverek-Diyarbakır ve Urfa Karayolu etkili olmuş, şehrin bugünkü gelişim seviyesine 
ulaşmasında ise Baraj gölü altında kalan köylerden göç eden nüfus büyük rol oynamıştır.Yeni Kahta 
yerleşmesinin yaklaşık 5 km kuzeyinde Karakuş Tümülüsü çevreye hakim  bir konumdadır. Tümülüsün 
kuruluş yeri Arsemlia ile Samsat arasındaki ulaşımı kontrol amacıyla olmalıdır. Bu nedenle Yeni 
Kahta’nın kuruluş faktörünü güney-kuzey ve doğu batı- arasındaki ulaşım güzergahlarının kavşak 
foksiyonuna bağlamak gerekir. Atatürk Barajı gölü suları altında kalan köylerin nüfuslarının önemli bir 
bölümünün Kahta’ya göç etmesi nedeniyle Kahta yerleşmesi Adıyaman’dan sonra havzanın en büyük 
ikinci şehri konumundadır. 

Samsat: Konum özellikleriyle tarihöncesi çağlardan günümüze değin hemen her çağda iskan 
görmüş büyük bir merkez olan ve Fırat vadisinin batısında kurulmuş olan Kommagene Samsat, Fırat’ın 
Batı ve Doğu kesimleri arasında en elverişli geçit yerinde bulunuyordu. Bu konumuyla Fırat üzerindeki 
ırmak ulaşımını denetlemek  Samsat’a bir ayrıcalık sağlıyordu (Güney,2001).  
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Samsat tarih boyunca bir çok medeniyetlere ev sahipliği yaparak tarih içerisinde büyük bir önem 
kazanmıştır. Romalılar döneminde nüfusunun 50.000’e ulaştığı belirtilmektedir. Cumhuriyet döneminde 
daha da küçülerek bucak merkezi durumuna gelen  Samsat 1960’da ilçe merkezi haline getirilerek  
Adıyaman iline bağlanmıştır. 

Atatürk barajı göl sahası oluşmadan önce  yapılan Arkeolojik araştırma ve kazılarla eski Samsat ve 
civarında eski dönemlere ait saraylar, su kemerleri, kaleler ve benzeri yapılar, kıymetli eşyalar 
bulunmuştur (İzmirligil 1983, Özgüç 1983-1985, Tırpan 1986). Bunlardan daha önce belirttiğimiz 
Samosata’nın teknolojik simgesi sayılan su yolları büyük bir öneme sahiptir. Roma eyaletlerinde 
yaygınlaşan su iletim ağlarının önemli örneklerinden biri olan bu yapı, Bizans döneminde de 
kullanılmıştır.  

Samsathöyük’te yapılan kazılarda Son Bakırtaş, Tunç çağları, Demir Çağı,  Hellenistik, Roma, 
Bizans, Arap, Selçuklu eserleri ortaya çıkarıldı. Buluntular arasında sikkeler, damga ve silindir mühürler, 
küçük heykeller, iğneler, boncuklar yer alır.Buluntuların çeşitliliği tarım ekonomisi yanında ticaretin de 
ön plana çıktığı oldukça canlı bir ekonomik yapıyı göstermektedir. Höyüğün XIV. Katmanında, İÖ 
XVIII. Yy’a tarihlenen ve saray olduğu ileri sürülen avlusu iri çakılla döşenmiş, duvarlarının iç yüzü ak-
kara boyalı, freskli bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Höyüğün ortasında yer alan ve “Mithridates sarayı’ 
olarak adlandırılan mozaik tabanlı yapı, taht salonu olduğu düşünülen büyük bir salonla, büyüklü küçüklü 
çeşitli odalardan ve salonlardan meydana gelir. Duvarlar al, sarı renkli fresklerle bezenmiştir (Özgüç 
1983-1985, Tırpan 1986). 

 Samsat ilçesi Atatürk Barajı göl sularının altında kalmasından dolayı 05.03.1988 tarihinde eski 
yerleşim yerinden tahliye edilerek 21.04.1988 gün ve 3433 sayılı kanunla merkezi değiştirilerek bu günkü 
yerine taşınmıştır. Atatürk Baraj gölünün dolmasıyla Balcılar, Sütbulak, Kumluca, Kovanoluk ve 
Tepeönü köyleri sular altında kalmış, bu köylerden Balcılar ve Sütbulak Köyü tamamen yok olmuş, 
Kovanoluk ve Tepeönü köyü şu an bulundukları yerlerde yeniden kurulmuş  Kumluca köyü Kuştepe 
ismini alarak şu anki yerine kurulmuşlardır. Yine Kırmacık Köyünün Bızberyan  (Kurukavak), Gölpınar 
köyü Zernep, Sütbulak Köyü Havliyan, Kovanoluk Köyü HacıHalilhan ve Halilhan mezraları tamamen 
sular altında kalarak haritadan silinmiş, Tepeönü Köyü Hardiyan (Bekçiler) mezrası şu anki yerine 
taşınmış, Kumluca köyüne bağlı Biricik mezrası sular altında kaldıktan sonra aynı isimle Kızılöz köyüne 
bağlanarak bu günkü yerleşim yerine taşınmışlardır.Önceden köy olan Örentaş mahallesi eski ilçe 
merkezinin su altında kalıp, yeni yerleşim yerine gelmesiyle ilçe merkezine bağlı mahalle konumuna 
geçmiştir. 

Sonuçlar 
Kuvaterner boyunca doğal ortam şartlarının kısa mesafeler içinde hızla değişikliğe uğradığı coğrafi 

bir konumda ve tarih öncesi Anadolu prehistoryası açısından önemli bir yere sahip olan Adıyaman 
Havzasında iskan, ve buna bağlı olarak diğer beşeri faaliyetlerin doğal koşullara bağlı olarak 
biçimlendiğini belirmek gerekir. Fiziki çevre şartlarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak,  
özellikle Pleyistosen’de meydana gelen iklim değişiklikleri ile Fırat nehri ve kollarının  sürekli aşındırma 
ve biriktirme faaliyetleri sonucu sürekli değişen rölyef şartları, iklimle birlikte insanların yerleşme yeri 
seçimlerinde ve diğer beşeri faaliyetlerinde etkili olmuştur. İklim değişmelerine bağlı olarak insanlar 
bazen inceleme alanının hemen kuzeyinde Güneydoğu Toroslardaki boğazların yamaçlarında mevcut 
mağara ve sığınaklara çekilmişler, sıcak (interglasyal) dönemlerde Fırat kenarındaki sekilerde yaşamlarını 
sürdürmüşlerdir. Havzanın Paleolitiğin ilk zamanlarındaki cazibesinin nedeni, bölgenin, hem Fırat 
Nehrinin çok geniş yatağında menderes yaparak akmasına bağlı olarak geçişlere imkan vermesi , hem de 
kuzeydeki boğazların varlığına bağlı olarak dağlık saha ile sıcak güney bölgeleri arasında av 
hayvanlarının doğal göç yolu üzerinde bulunmasıdır.  

İklim, tarım, su, ulaşım imkanları nedeniyle Neolitik’de de havza yoğun iskana sahne olmuştur. 
Ancak Fırat nehrinin yüksek enerjisi, derine ve yana aşındırma faaliyetlerinin şiddeti yerleşme yeri 
seçiminde değişikliklere sebep olmuş, insanlar ya akarsu aşındırmasına direnç gösteren sekilerde iskan 
etmişler ya da vadi tabanlarında 25-30 metre yükseklikte tümülüsler yapmışlar ve böylelikle akarsuların 
tahrip edici etkilerinden korunmaya çalışmışlardır. Tunç çağlarından sonra güvenlik ve savunma 
endişelerinin ortaya çıkmasından sonra da havzadaki rölyef şartları oldukça eleverişli şartlar sunmuştur. 
Kommagene Krallığı ülkesini havzanın kuzeyinde faylı ve karstik yapıdaki oldukça sarp ve dik kayalıklar  
(cret) üzerine kurdukları ulaşılmaz, aynı zamanda çevresinde eleverişli su ve toprak kaynaklarının 
bulunduğu saraylarda ülkelerini yönetmişlerdir. Tarihi Samsat yerleşmesi ise, bölgenin su yoluna hakim 
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bir konumda olması, Fırat nehri mendereslerinin etkisinden korunmuş sert konglomeralı taraçalar 
üzerinde kurulmuş olması, yerleşmenin kuzeyinde Pliyo-Kuvaterner düzlüklerinde tarımsal faaliyetlerin 
sürdürülebilmesi ve Fırat nehri yatağındaki geniş kum adalarının yazın bile kurumayarak hayvanlara otlak 
imkanı sağlaması gibi çevresinde elverişli doğal avantajlara sahip olmasından dolayı, önemini son yıllara 
kadar korumuştur. Ancak Atatürk barajının yapılmasıyla Adıyaman havzası’nın doğal görünümü 
değişmiş adeta Pleyistosen koşulları yeniden restore olmuştur. Başta Samsat olmak üzere birçok yerleşim 
yeri ve tarım arazisi sular altında kalarak, havzada insanların yeni bir intibak değişikliğine ve yeni 
arayışlara sürükleyen doğal bir ortam oluşmuştur.  
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ÖZ 
Eğirdir Gölü (Isparta) batı kenarındaki Bedre Koyu (Eğirdir) ile Gençali-Kayaağzı (Senirkent) çevreleri, 

Pliyo-Kuvaterner sedimanların jeolojik incelemeleri açısından önemli sahaları oluşturur. Bu alanların; özellikle 
yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi ve mühendislik yapılarının inşaası yönünden ele alınması 
durumunda daha da önem kazanacağı açıktır. Bu kapsamda çalışma, gölde yapılan scuba dalışlar ile göl içi örnek 
alımları, kıyı şeridindeki saha çalışmaları ve 1985, 1987, 2000 ve 2002  yıllarına ait Landsat TM uydu verileri, 
1944, 1969 1983 yıllarına ait topografik haritaları ve 1944 yılına ait hava fotoğrafı değerlendirmeleri ile 
gerçekleştirilmiştir.   

Temel kayalar; karbonatlı, kırıntılı ve mağmatik kayaçları kapsar. Mesozoyik yaşlı kayalar allokton ve 
otokton birimler olarak gözlenirler. Bir graben gölü olarak bilinen Eğirdir Gölü batısındaki çalışma alanı Pliyo-
Kuvaterner sedimanları; göl (PlQg), etek (Qe) ve ova (Qo) çökelleri olarak ayırtlanmıştır. Göl çökelleri, Plio-
Kuvaterner yaşlı olup, günümüz göl çökelleri (1) ve eski göl çökelleri (2) olarak ayrılmıştır. Senirce çevresinde 
yüzeylenmelerine rastlanılan eski göl çökelleri şu anki göl etkinliliği ile bağdaştırılamayan sedimanları içerir. 
Günümüz göl çökelleri terimi ise, şu anki aktif göl seviyesi ile ilişkilendirilerilebilen sedimanları kapsar. Eğirdir 
gölü içerisindeki ve kenarındaki göl sedimanları da su etkisi altında olanlar (2a) ve su etkisi altında olmayan 
çökeller (2b) olarak değerlendirilmiştir. Etek çökelleri, yükseltilerin düz ovalarla birleştikleri noktalarda, dağ 
yamaçlarında gelişen sedimanları içermekte olup, alüvyal yelpaze, dağ eteği yelpazesi ve yamaç döküntüleri olarak 
sınıflandırılmıştır. Ova çökelleri de çalışma alanında düzlük alanlardaki çökelleri kapsar. Genellikle günümüzde 
Isparta, Senirkent, Atabey düzlük alanlarında gözlenen rüzgar çökelleri ve bitkisel toprak oluşumları da ova 
çökelleri içerisinde kabullenilmiştir. Eski ve günümüz sel sedimanları ve volkanoklastik düzeyler değişik güncel 
çökel alanlarda gözlenmektedir. Ayrıca, güncel sedimanlar ile Mesozoyik-Senozoyik yaşlı kayalar arasındaki 
tektonik ilişki verileri ve graben oluşumları da değerlendirilmiştir. 

Giriş 
Senirkent-Egirdir arasındaki (Eğirdir Gölü batısı) etek ve göl sedimanları jeolojik açıdan ilginç 

görünümler sunar. Nemec ve diğ.. (1998), Pliestosen volkanizma gelişimini; Nemec ve Kazancı (1999), 
fay kontrolünde gelişen dağ eteği yelpazelerini; Görmüş ve diğ. (2001) Eğirdir Gölü kıyı kenar çizgisi 
üzerindeki verileri araştırmışlardır. Görmüş ve diğ.. (2003) ise Eğirdir-Senirce arasındaki güncel çökelleri 
uydu verileri ile değerlendirmişler, haritalanmasına ilişkin bilgileri sunmuşlar ve volkanizmanın güncel 
sedimantasyondaki yerini incelemişlerdir. Araştırıcılar, özellikle etek çökel alanı ile ilgili veriler üzerinde 
ağırlıklı olarak çalışmışlardır. Bu çalışmada farklı olarak göl sedimanlarına ağırlık verilmiştir. Uydu ve 
saha verilerinin ışığı altında etek ve ova çökelleri de yeniden gözden geçirilmiştir. 

Göller bölgesinde güncel sedimanlar üzerindeki çalışmalar farklı sahalarda gerçekleştirilmiştir 
(Erol, 1972, 1973; Erol ve diğ.. 1986; Kazancı, 1998, 1990, 1995). Son yıllardaki karasal güncel 
sedimanlar üzerindeki araştırmalar, farklı çökel alanlarının ve alt çökel alanlarının belirlenmesi 
gerekliliğini ortaya koymaktadır (Kazancı ve diğ.. 2000a, b; Görmüş ve diğ.. 2003). Özellikle, akarsu, 
göl, etek ve ova gibi çökel alanları içerisinde bir çok alt çökel alanlarının bulunması (Kazancı ve diğ.. 
2000a), Türkiye’deki yerleşimlerin, mühendislik yapılarının genelde Kuvaterner karasal sedimanları 
üzerinde gerçekleştirilmesi ve uydu verileri yardımıyla teknolojik verilerden güncel sediman 
haritalanması, tektonizması ve gelişiminin takibinde yararlanılması konunun önemini vurgular. Yine, 
Göller Bölgesinde aktif fay hatlarının bulunması (Koçyiğit, 1983) ve güncel sedimanlardaki yapılaşmada 
depremsellik etkileri önemsenmesi gereken konular olarak bilinir.  

Malzeme ve Yöntem 
Çalışma sahası olarak iki alan belirlenmiştir (Şekil 1). Bunlar, Bedre Koyu ve çevresi ile Senirkent 

Koyu ve çevresidir. Saha çalışmalarında, el GPS’i (Küresel Yer Belirleme Sistemi), pusula, scuba dalış 
takımı ve haritalar kullanılmıştır. Bedre Koyu’nda 3 ayrı noktada scuba dalış yapılmış ve bu dalışlarla 25 
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cm lik boruların dibe çakılması suretiyle göl dibi sediman örnekleri alınmıştır. Göl içerisinde scuba dalış 
için gerekli dalış takımları SDÜ su sporları kulübünden temin edilmiştir. Farklı yıllara ait hava 
fotoğrafları, uydu ve topoğrafya verileri kullanılarak güncel sediman haritalamaları yapılmış ve 
gelişimleri incelenmiştir. Uydu görüntülerinde farklı bant kombinasyonlarında da güncel sedimanlar 
değerlendirilmiştir.  Bedre ve Senirkent Koyu’na ait  saha çalışmalarında 1985, 1987, 2000 ve 2002  
yıllarına ait Landsat TM uydu verileri, 1944, 1969 1983 yıllarına ait topografik haritaları ve 1944, 1980 li 
yıllara ait hava fotoğrafı görüntüleri kullanılmıştır.  Ayrıca, güncel sedimanların litolojik özellikleri; tane 
bileşeni, tane şekli, tane boyu ve fosil yüzdeleri Aequitas, Aver Media, Adobe Photoshop, Corel Draw ve 
MultiSpec gibi bilgisayar yazılımlar kullanılarak görüntü analizi ile gerçekleştirilmiştir. Mikroskobik 
görüntü analiz sistemi; Pentium PC, nikon polarizan ve Binoküler mikroskop, çeşitli dijital kameralar ve 
görüntü aktarım ve analiz yazılımlarından oluşmaktadır  

Bulgular 
Kaya birimleri temel kayalar ve Pliyo-Kuvaterner sedimanlar olarak incelenmiştir. Güncel 

sedimanların haritalanması, özelliklerinin belirlenmesi ve gelişimleri ayrıntıda anlatılmıştır. Bu kapsamda 
iki saha seçilmiştir. 1) Bedre sahası, 2) Senirkent sahası. Her iki sahadaki litolojik istiflenmeler alttan üste 
doğru farklı istiflenmelerle bilinir (Şekil 2-4).  

                                 
Şekil 1. Eğirdir Gölü batısında güncel sedimanların incelendiği alanları gösterir yer bulduru haritası, günüydeki alan 
Bedre Koyu ve çevresi, kuzeydeki alan Senirkent Koyu ve çevresini göstermektedir Senirce çevresindeki eski göl 
çökellerinin yüzlekleri göstermektedir. 

Temel Kayalar 

Güncel sedimanlar temelindeki kayalar her iki sahada farklı adlamalarla tanımlanmış ve 
istiflenmeleri verilmiştir (Gutnic ve diğ. 1979; Şekil 2-4). Bedre sahasında temel kayalardaki istiflenme 
ile Senirkent sahasındaki kaya istiflenmeleri karşılaştırmalı bir şekilde sunulmuştur (Gutnic et. al. 1979, 
Koçyiğit, 1984; Gömüş ve Özkul, 1995; Şekil 2-4). Formasyon adlamalarında ve mertebelerinde 
stratigrafi kuralları (Hedberg, 1976) dikkate alınmıştır.  
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Qa Güncel ova çökelleri  
Qg. Güncel göl çökelleri 
Qea. Güncel etek çökelleri  
         (alüvyal fan) 
Qey. Güncel etek çökelleri  
         (yamaç döküntüleri) 
Mzk. Kaymazdağ Fm  
       Mesozoik 
Tb. Bedre Formasyonu  
       Tersiyer 
Mzı. Ispartaçay Formasyonu 
UKrç. Çiğdemtepe Kireçtaşı 
        Üst Kretase 
UKrs. Söbüdağ Kireçtaşı 
        Kretase 

Şekil 2. Bedre dolayının jeoloji haritası (jeolojik birimler 2000 Landsat TM görüntüsü üzerinde gösterilmiştir), 

 

Şekil 3. Senirkent (A) ve 
Bedre (B) sahalarının 
stratigrafik-tektonostratigrafik 
dikme kesitleri, Plio-
Kuvaterner yaşlı çökeller 
yandaki dikme kesitte 
ayrıntıda gösterilmiştir (C). 
Qa. Ova çökelleri, 
Qgy2.Günümüz su etkisi 
altındakiler, Qgy1. günümüz 
su etkisinde olmayanlar, Qge. 
Eski göl çökelleri (Bedre 
sahasında gözlenmeyip, 
farklılık olduğunu belirtmek 
için konulmuş, Senirce Köyü 
çevresindeki gibi göl 
çökelleri), Qey. Etek çökelleri 
(yamaç döküntüleri), Qea. 
Etek çökelleri (alüvyal 
yelpaze), Qed. Etek çökelleri 
(dağ eteği yelpazesi). 

 



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                               TURQUA-V  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü     2-5 Haziran 2005 208

 
Şekil 4. Senirkent sahasının jeoloji haritası, (jeolojik birimler 2000 Landsat TM görüntüsü üzerinde 
gösterilmiştir), Qa Güncel ova çökelleri, Qgb. Güncel göl kıyı çökelleri, Qgs. Güncel göl sazlıkları, Qea. Güncel 
etek çökelleri (alüvyal fan), Qey. Güncel etek çökelleri (yamaç döküntüleri), Qed. Güncel etek çökelleri (dağ 
eteği yelpazeleri), Tz. Zendevi volkanikleri, Tp. Pupaçayı konglomeraları, Tu. Ulupınar formasyonu, UKrç. 
Çiğdemtepe Kireçtaşı, JKrs. Suuçandere kireçtaşı, Jy. Yassıviran kireçtaşı, Trb. Barladağ formasyonu. (Gutnic 
et.al 1979; Görmüş ve diğ.. 2003; Seyman 2005’den değiştirilerek hazırlanmıştır). 

Plio-Kuvaterner sedimanları 

Senirkent ve Bedre sahalarındaki Plio-Kuvaterner sedimanları çökel alanı dikkate alınarak (1) Ova 
çökelleri-Qa, (2) Etek çökelleri-Qe  ve (3) Göl çökelleri-Qg olarak ayrılmıştır. Etek çökelleri kendi 
içerisinde dağ eteği yelpazesi (Qed), alüvyal yelpazeler (Qea) ve yamaç döküntüleri (Qey); göl çökelleri 
eski göl çökelleri (Qge) ve günümüz göl çökelleri (Qgy) şeklinde incelenmiştir. Günümüz göl çökelleri de 
su etkisi altında olanlar ve su etkisi altında olmayanlar şeklinde bölümlenmiştir. Değinilen çökel 
alanlarından etek çökelleri ile eski göl çökellerinde yaşları Pliyosen olabilecek çökellerin varlığı nedeni 
ile (Nemec ve diğ.1998, Nemec ve Kazancı, 1999; Görmüş ve diğ.. 2003) bu alanlardaki sedimanlar; 
Plio-Kuvaterner sedimanlar olarak  tanımlanmıştır.  

Göl çökelleri (Qg) 

Plio-Kuvaterner zamanında Burdur-Eğirdir-Gönen arasında gözlenen büyük göl etkinlikleri 
günümüzde birbirinden ayrılmış göller halinde görülmektedir. Ova alanların eski göllerin etkinliğinde 
kaldığı rastlanılan eski göl mostraları ile kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu nedenle göl sedimanları eski ve 
yeni göl çökelleri olarak değerlendirilmiş ve göl ile ilgili terimlerinin jeolojik anlamda açıklanması 
gerekli görülmüştür. Günümüz göl çökelleri teriminin, şu an aktif göl seviyesi ile ilişkilendirilerilebilen 
sedimanları kapsayabileceği; eski göl çökellerinin ise şu anki göl etkinliğinliği ile bağdaştırılamayan 
sedimanları içerebileceği Görmüş ve diğ.. (2003) tarafından belirtilmiştir. Ayrıca, şu anki göl etkinliği 
altında olan sedimanlar düşünüldüğünde ve fasiyesleri dikkate alındığında yeni ayrımların olması 
gerekliliği de ortaya çıkmıştır.  

Eski göl çökelleri (Qge): Bozanönü köyü garı (Isparta’nın yaklaşık 15 km kuzeyinde) üzerinde 
daha önce işletilmiş olan çakıl ocağı çevresinde ve Senirce köyü içerisinde yaklaşık bir kaç kilometre 
karelik bir alanda mostraları gözlenir. Görmüş ve diğ.. (2003) tarafından ölçülü kesitler üzerindeki 
gözlemler farklı fasiyeslerin geliştiğini göstermektedir. Dağ yakınlarına doğru iri taneli yarı tutturulmuş 
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çakıllar ve metre ölçeğindeki çapraz tabakalanma plaj fasiyesi olarak tanımlanabilir. Dreissena fosilleri de 
yaygın olarak gözlenir. 
Tablo 5. Göl çökellerinin ayırt edici özellikleri  
TİPİK  
ÖZELLİK
LER 

ESKİ GÖL ÇÖKELLERİ  

(QGE) 

                       GÜNÜMÜZ GÖL ÇÖKELLERİ  (QGY) 

SU ETKİSİ ALTINDAKİLER                                  SU ETKİSİNDE 
OLMAYANLAR 

           (QGY2)                                                          (QGY1) 
Gözlendiği 
Yerler 

Senirce Köyü  çevresi (SDU 
Kampus yakınları) 

Eğirdir Gölü  Bedre sahası, Senirkent sahası  

Yükseklik      930 m  916 m 916-920 m 

Kaynak 
alanlar 
ve kırıntı 
bileşenleri 

Söbüdağ, kaynak alana daha  
yakın kısımlar yarı tutturulmuş 
çakıltaşları, kumtaşları, açığa 
doğru ince taneli kumtaşları, 
çamurtaşları (%90 oranında 
Üst Kretase sedimanları, % 10 
oranlarında Tersiyer kırıntılı 
kayaları), üst düzeylerde 
pomza seviyeleri 
 

Kaymazdağ, Bedre dağları, 
Tutturulmamış çakıllar, kumlar, 
çamurlar. Sedde önünde 
sedimanlar çakıllı plaj, kırışıklı 
kumullar, çamurlu sedimanlar 
şeklindedir. Bedre koyunun 
sediman haritası Şekil 6’da 
sunulmuştur. (farklı kökenli 
kaya kırıntılı, çoğunlukla 
kireçtaşı kırıntıları, feldspat, 
kuvars, volkanik kırıntılar da az 
oranlarda) 

Su etkisi altında olanlara benzer 
bileşenli, daha küçük taneli. 
Bataklık alanlarında, koyu renkli 
çamurlar egemendir. Bununla 
beraber ince orta taneli kumlarda 
eski sedde gerisinde geniş bir 
alanda görülür (Görmüş ve diğ.. 
2003) 

Fasiyes 
 

Plaj, plaj önü  
 

Kıyıdan açığa doğru sedde 
gerisi, sedde, sedde önü, açık göl 
düzlüğü  

Sedde, sedde gerisi  

Sedimenter 
yapı 
 

Metre, santimerte ölçeğinde 
çapraz tabakalanma, 
derecelenme, fosiller ile 
çapraz tabakalanma  

Santimetre  ölçeğinde ripil 
marklar  
 

derecelenme 

Fauna  
 

Dreissena, bivalv, gastrapod 
ve  
Ostracod kavkıları 

İstakoz, Dreissena, gastropod 
kavkıları  

Dreissena kavkıları  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senirce Köyü içerisinde mostra veren eski göl 
sedimanları 
 

 
 
Günümüz göl seviyesi dalga 
etkisindeki alanda gelişmiş 
küçük bir kırıntılı sedde ve sedde 
gerisi  

UKrs. Söbüdağ Kçt., Tb. Bedre 
formasyonu, Qgy2. Güncel göl 
bataklık sedimanları, F. Fay. 

Yarı tutturulmuş Dreissena’ lı kumtaşlarının egemen olduğu tarafın açık göl tarafı olduğu açıktır. 
Göl çökellerinin litolojik gözlemleri Görmüş ve diğ.. (2003)’de anlatılmıştır. Çökellerin kalınlığının 50 
metreden daha fazla olduğu tahmin edilmekte olup, yaş aralığının Pliyosen’e kadar inebileceği düşünülür. 
Yıldırım (1999) Burdur Gölü havzasında günümüz göl su seviyesi 100 metre daha yukarıda ve tatlı su 
faunasının varlığından söz eder. Yazar çalışmasında Micromelania (Turricaspia) ottomana ve Dreissena 
bouldourensis türleri dahil olmak üzere 13 tatlı su mollusk türü tanımlanmıştır. Bununla birlikte, tektonik 
aktivite ile graben havzasında çökme, horst alanlarında yükselme miktarları, iklimsel değişiklikler, drenaj 
ağı ve özellikle eski göl bağlantılarının olup olmadığı düşünüldüğünde, eki göl çökellerinin jeolojik 
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yaşlandırmalarının, yayılımlarının ve litolojik gelişimlerinin ayrıntıda incelenmesi gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır.  

Günümüz göl çökelleri (Qgy): Göl su seviyesi ile bağlantısı kurulabilecek bu sedimanlar da kendi 
içerisinde su etkisi altında olmayanlar (Qgy1) ve su seviyesi altındakiler (Qgy2) olmak üzere ikiye 
ayrılmışlardır. 

Su seviyesi altında olmayanlar (Qgy1): Özellikle Eğirdir gölü kıyıları boyunca gözlenen, fakat göl 
suyunun çekildiği tarım alanlarını içerir. Örneğin Bedre koyu, Senirkent Koyu çevresindeki sedimanlar 
bunlara örnek olarak verilebilir. Bedre plajının yaklaşık 20 metre batısından itibaren Eğirdir-Barla yoluna 
kadar olan sahadaki gözlem çukurları ile Barla çevresindeki gözlem çukurlarındaki veriler alt ve üst 
seviyelerinde karasal çökellerin gözlendiği, göle ait omurgalı (balık gibi) ve omurgasız (mikro ve makro 
organizmalar) bir çok organizma kavkılarının bulunduğu tutturulmamış kumların son birkaç yüzyıl 
içerisinde göl etkisinde kalan alanlar olduğunu işaret etmektedir. Bununla birlikte şu an için tarımsal arazi 
olarak kullanılan sahalar olarak değerlendirildiği görülmektedir. Göle ait Dreissena kavkılarının ince orta 
taneli kumlar içerisindeki varlığı göl ortamının en destekleyici verisidir. Sazlık, bitki kalıntıları ve 
siyahımsı kumlu topraklar ise bataklık ortamı olarak yorumlanmıştır (Görmüş ve diğ.. 2001). Özellikle 
göl kıyı kenar çizgisi problemlerinde devlet ile kişileri karşı karşıya getiren bu önemli problemin 
çözümleri Görmüş ve diğ.. (2001)’de tartışılmıştır. Kıyı kenar çizgisi gelişiminin litolojik gözlemlere (1), 
fauna özelliklerine (2), son yüz yıl içerisindeki gelişimleri gözlemek için farklı zamanlarda çekilmiş hava 
fotoğrafı ve topoğrafik harita incelemelerine (Şekil 5) (3), su seviye değişimlerinin kayıtlarına (4), 
deprem verilerine (5), insanlar tarafından yapılan yapıların değerlendirmesine (6) dayandırılması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Bu alanların yerleşime açılması durumunda yer altı su seviyesinin etkisinin fazla 
olabileceği düşünülerek çok katlı yapılaşmaların uygun olmayacağı açıktır. Bu nedenle tarımsal arazi 
olarak değerlendirilmesi, turistik gezi güzergahlarının yapılması daha anlamlı olacaktır. Şekil 6’daki hava 
fotoğrafı ve topoğrafik veriler de son elli-almış yıl içerisinde Bedre sahasındaki bilgileri yansıtmaktadır.  

Şekilden de görüleceği gibi eski göl çökelleri içerisinde sedde, sedde önü ve sedde gerisi-bataklık 
gibi alt çökel alanlarının ayrılabileceği açıktır (Görmüş ve diğ.. 2001, 2003).  

Su seviyesi altında olanlar (Qgy2):Tortul çökeliminin halen devam ettiği Eğirdir Gölü içerisinde ve 
plajlarındaki sedimanlar bu çökeller içerisinde kabullenilmiştir. Gölün tabanında farklı boyutlu kırıntılı 
sedimanların çökelimi devam ederken, sahilde gel-git etkinliğinde çökeller gözlenir. Gel-git etkinliğinde 
küçük, metre ölçeğinde sedde gerisi, sedde, sedde önü ayırımları yapılabileceği gibi (Tablo 1); plaj 
çökelleri içerisinde gel-git etkisi nedeni ile kıyıdan açık düzlüğe doğru sazlıklı kumlar, çakıllı kumlar, 
kumlu çakıl, çakıllar, kumlar, çamurlar gibi sediman ayırımları da metre ölçeğinde yapılabilir. 
Dalgalanmaların egemen olduğu plajlarda iyi boylanmış, yuvaklaklaşmış çakıl ve kumlar gözlenir. Göle 
ait bir çok organizma kavkıları bulunur. Su seviyesi altındaki sedimanların kıyıya paralel gelişimleri kıyı 
kenar çizgisine bağlı olduğu belirgindir. Şekil 6’ da Bedre Koyunda su seviyesi altından derlenen 
örneklere göre sediman haritası görülmektedir. Sediman haritasından da görüleceği gibi açık düzlüklerde 
santimetre ölçeğinde kırışıklı kumullar (ripil mark izli) yaygındır. Yaklaşık 0.3 santimetre derinliğindeki 
su altından 2-2.5 metre derinliğe kadar kıyıdan yaklaşık 50-70 metre açıklara kadar rıpıl marklı 
kumulların ilginç görünümleri vardır (Levha 1). Derlenen örneklerdeki sediman özellikleri incelendiğinde 
genellikle kireçtaşı kırıntılarının fazla olduğu görülür. Kuvars kumları, volkanik kırıntılar ve farklı 
organizma kalıntıları da mevcuttur (Levha 1).  

Plajdan kumlarından alınan 8-1 no’lu örneğin çakıllı kum olduğu, çakılların % 7-8, kumların ise % 
93 oranlarında bulunduğu, yuvarlak kırıntıların maksimum 5 cm., ortalama 2-3cm. boyutlarına sahip 
kırıntılardan oluştuğu gözlenmektedir. Bileşim olarak kuvars: % 66, feldspat:%19,8, kaya kırıntısı: % 
14,2 olarak belirlenmiştir. Plajdaki diğer örneklerde kumlu çakılların daha fazla olduğu görülür. Kumlu 
çakıllarda kum oranı % 5-45 arasında değişirken çakılların oranı % 55-95 arasında değişir. Maksimum 
çakıl boyutları 8-10 santimetreye ulaşmakta olup, ortalama 4-5 santimetre arasındadır. Bazı çakıllı 
düzeylerde kaya kırıntıları % 60’den fazla gözükürken, daha ince-orta taneli kırıntılarda kuvars oranı 
%70’lere, feldspat oranı %25’lere ve kaya kırıntısı da % 20’lere ulaşmaktadır. Bunlar kaynak sahaların 
farklı kökenli kayalardan oluştuğunu göstermektedir (Şekil 7, Levha 1). 
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Şekil 5. 1944 yılına ait hava fotoğrafı (a) ve topoğrafya haritası (c) Bedre sahasının göl etkinliğinde kaldığını, 

bununla birlikte 1980’li yıllara ait hava fotoğrafı (b) ve topoğrafya haritası (d) ise aynı sahanın tarımsal bir 
araziye dönüştüğünü göstermektedir.  

 
Şekil 6. Bedre plajı çevresindeki su seviyesi altındaki sediman harıtası (a), (1a) çamurlar, (1b) ripil marklı kumullar, 

(1c) plaj çökelleri, (2) su seviyesi etkisi dışındaki güncel sedimanlar ve dalga etkisindeki plaj kum ve 
çakıllarının görüntüsü (b), (A) ?bataklık-ince sedimanlar, (B) sazlıklı kıyı çizgisi, (C) çakıllı kumlar, (D-E) 
kumlu iri plaj çakılları, (F) şu anki göl kıyısı-çakıllar, beyaz çizgi sağ tarafı ripil marklı kumlu göl tabanı  
(Bedre plajı KB ya bakış)  
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Şekil 7. Gölün kıyıdan açık düzlüğe doğru enine kesiti (a) (düşey ölçeğin abartılı olarak çizildiğine dikkat ediniz), 

plaj çökellerinde geçişler (b), santimetre ölçeğinde ripil marklı kumul taban (c), göl tabanından alınmış 
kumlu (d) ve çamurlu (e) sedimanlar, çamurlu sedimanların üst kısımlarında ince kumlar gözlenir. 

Etek Çökelleri (Qe) 

Etek çökelleri, yükseltilerin düz ovalarla birleştikleri noktalarda, dağ yamaçlarında gelişmişlerdir. 
Bunlar, alüvyal yelpaze (alüviyal yelpaze), dağ eteği yelpazesi (birikinti konileri veya kolüvyal yelpaze) 
ve yamaç döküntüleri olarak ayırtlanmıştır. Bunlardan alüvyal yelpazeler ve dağ eteği yelpazeleri üçgen 
görünümler oluştururken, yamaç döküntüleri düzensiz geometriye sahip etek çökelleri olarak 
değerlendirilmiştir. Her bir etek çökeli ile ilgili, geometrik, litolojik ve sedimenter yapı özellikleri  
Görmüş ve diğ.. (2003) tarafından ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Bedre sahasında alüvyal yelpazeler ve 
yamaç döküntüleri haritalanmış olup, alüvyal yelpazelerde volkanik klastik düzeylerin varlığı da dikkat 
çekicidir (Şekil 8).  
Ova çökelleri (Qa) 

Çalışma alanında düzlük alanlardaki çökelleri kapsar. Düzlük alanlardaki rüzgarlarla çökelen 
sedimanlar, bitkisel toprak şeklinde oluşan sedimanlar ve günümüz sel sedimanları ile volkanoklastikler 
bu çökeller kapsamında düşünülmektedir.. Ayrıntıda değerlendirilebilmesi için sondaj verilerinin iyi 
gözlemlenmesi, fasiyeslerinin ayırtlanması ve ayrıntılarının ortaya konması için çalışmalar yapılmalıdır.  

 

(b (c

(d (e

0 cm 10
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Uydu verileri  

Güncel sedimanlar Görmüş ve diğ.. (2003) tarafından uydu verilerinde drenaj ağı, bitki örtüsü, renk 
ve engebe özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiş, Landsat-7 ETM+ uydu verisinin tüm bantlarından 
olan yansımaları incelenmiştir (Şekil 9-10), Engebe özellikleri dikkate alındığında etek, ova göl 
çökellerinin farklı yüksekliklerde ve farklı geometrilerde geliştikleri, bitki örtüsü acısından ise alüvyal 
yelpazeler ile ova çökellerinin daha çok bitki örtüsü içerdikleri, buna karşılık dağ eteği yelpazelerinde 
bitki örtüsünün gelişmediği göszlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 8. Bedre-Isparta yolu arasında Bedre plajı 5-6 km batısındaki yol yarmasında gözlenen alüvyal 

yelpazelerindeki sediman gelişimini gösterir bir dikme kesit (a) ile fay aynasının net bir şekilde görüldüğü 
yerdeki şematik enine kesit (b) (kesitler; güncel sediman beslenme alanlarının ofiyolit, Mesozoik karbonat, 
Tersiyer klastikleri ve volkanoklastikler olduğunu göstermek için verilmiştir). 

Güncel sedimanlar geçirimli olmaları nedeni ile üzerlerinde çok sayıda vadi sistemleri 
bulundurmayıp, kaba dentritik denilebilecek bir drenaj ağı sistemine sahip oldukları da açıktır. Şekil 9’da 
gösterilen güncel sediman alanında farklı yansıma değerleri gözükmekte olup, bu kısımlarda farklı çökel 
alanlarına sahip güncel sedimanlar yer almaktadır. Geniş bir renk aralığı, farklı çökel alanı ve fasiyesleri 
için gelecek çalışmalarda değerlendirmelidir. Temel kayalardaki yansıma değerlerinin güncel sediman 
yansıma değerlerinden farklı olduğu Şekil 10’ de rakamsal olarak sunulmuştur.  

1985, 2000 ve 2002 yıllarına ait Landsat-7 ETM+ uydu verileri değerlendirildiğinde temel 
kayalardan kalkerli olanların (TK Kalk) hemen hemen tüm bantlarda diğer birimlerden çok farklı yansıma 
gösterdiği, karstik yapılara sahip olduğu; göl çökellerinin (Qg) ise 3., 4. ve 5. bantlarda diğer birimlerden 
kolaylıkla ayrılabildiği gözlenir. Bedre ve Senirkent sahalarına ait uydu görüntüleri üzerindeki jeoloji 
haritaları güncel sedimanların 4, 3, 2 bant kombinasyonlarında açıkca ayrılabileceğini göstermektedir.  

Uydu verileri degerlendirmelerinde farklı yıllara ait verilerin kullanılmasının kıyı kenar çizgisi 
gelişimlerini takipte kolaylık sağlayabileceği ve kıyıdaki sediman birikimlerinin hesaplanabileceği 
anlaşılmaktadır. Keza, Senirkent koyu çevresindeki 1985 ve 2002 uydu verileri karşılaştırıldığında 
bataklık ya da sığ alanların fazlalaştığı, farklı kıyı morfolojisinin geliştiği görülür.Yine Bedre 
dolaylarındaki görüntülerin takibinde insansı yapılaşmanın ve güncel sediman değişimin olduğu 
belirgindir. Buna benzer değerlendirme örneği hava fotoğrafları ile topoğrafya haritalarında verilmiştir 
(Şekil 6). 

Sonuçlar 
Güncel sedimanların, yapılaşma ve geçmiş tarihi yorumlamada önemli olduğu herkes tarafından 

bilinen bir gerçektir. Bu çalışma ile güncel sediman haritalanması üzerinde durulmuş ve özellikle de 
gölsel sediman özellikleri ile terimleri üzerinde durulmuş ve aşağıdaki temel sonuçlara ulaşılmıştır. 

(1) Yapılan çalışma ile bataklıktan itibaren göl içerisinde 300 m. açığa kadar numuneler alınmış ve 
korelasyonu yapılmıştır. Buna göre kıyıdan açığa doğru çökeller bataklık, sedde, plaj, sığ düzlük ve göl 
tabanı çökelleri  şeklinde fasiyeslere ayrılmış ve litoloji özelliklerine göre plaj çakılları, kumlar ve 
çamurlar olmak üzere haritalanmıştır. Dolayısı ile gerek göl alanı içerisinde ve gerekse de göl alanı 
dışındaki güncel sediman ayırımlarında çökel alanı ve geometrik özelliklerin esas alınma gerekliliği bu 
çalışmada da desteklenmiştir. Temel jeoloji haritalamalarında güncel sediman ayırımı gerçekleştirilmeli, 
Kazancı vd (2000)’ de önerilen çökel alanı ve alt çökel alanları belirlenmelidir. Alt çökel alanı ayırımın 
etek çökellerinde geometrik özellikleri kapsadığı, diğer çökel alanlarında ise farklı fasiyesleri 

(a) (b) 
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içerebileceği anlaşılmaktadır. Etek çökellerinin alt çökel alanlarının ayrılmasının mümkün olduğu 
gözükürken diğer güncel sedimanlarda alt çökel alanlarının birleştirilerek haritalanabileceği 
görülmektedir.  

Şekil 9. Bedre sahasındaki güncel sedimanların dağılım alanı ve yansıma histogram değeri.  

 
Şekil 10. Bedre sahasındaki jeolojik birimlerin ortalama yansıma değerlerinin diyagramı ve sayısal verileri. 

(2) Alt çökel alanlarının yanal ve düşey olarak (zaman ve yer) değişik fasiyeslere ayrılarak 
incelenmesi geçmiş jeoloji tarihinin ortaya konmasında önemlidir (Görmüş ve diğ.. 2003). Bu nedenle 
ortamsal yorumlamalar ile yaşlandırmalar ayrıntılı örnek alımı ve gözlemlerle ortaya konmalıdır. Eğirdir 
çevresindeki dağ eteği yelpazelerinin volkanoklastik seviyeler, kaya düşmesi, döküntü akması, su akışı ile 
ilgili sedimanlar (fasiyesler) içermesi, K-Ar yöntemi ile yaşlandırma yapılması (Nemec ve diğ.. 1998; 
Nemec ve Kazancı, 1999) örnek olarak değerlendirildiğinde Bedre ve Senirkent sahalarındaki güncel 
sediman tarihinin geçmişinin yaşlandırmalar ile mümkün olabileceği görülür. . 

(3) Özellikle göl sedimanlarının haritalanmasında eski ve günümüz göl terimlerine açıklık 
getirilmiştir. Günümüz göl çökelleri teriminin şu an aktif göl seviyesi ile ilişkilendirilerilebilen 
sedimanları kapsadığı, eski göl çökellerinin ise şu anki göl etkinliğinliği ile bağdaştırılamayan 
sedimanları içerdiği belirtilmiştir. Hatta yeni göl sedimanları da su etkisi altında olanlar ve su etkisi 
altında olmayanlar olarak bölümlenmiştir. Dolayısı ile Güncel göl sedimanları ile ile ilgili terimler ve 
tanımları önerilmiştir.  

(4) Göl kıyı kenar çizgisi üzerinde, hava fotoğrafı, topoğrafya haritaları ve uydu verilerinin belirli 
aralıklarla karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesi örneği verilmiş, sediman ve fauna özelliklerinin 
incelenmesinin önemi vurgulanmıştır. 1944, 1980’li yıllara ait hava fotoğrafları ve topoğrafik harita 
karşılaştırmaları Bedre sahasının son elli- altmış yıl içerisinde tarımsal araziye dönüştüğünü, 1985, 2000 
ve 2002 uydu verilerinin karşılaştırmaları Senirkent sahasında da değişimlerin olduğunu açıkca 
göstermektedir. 

(5) Depremlerde yeraltısu seviyesi etkisi ile oluşan sıvılaşma özelliği, su seviyesi etkisi dışında 
kalmış olan tarım arazilerindeki yapılaşmalarda çok katlılıktan uzak daha dikkatli yapılaşmanın 
gerekliliğini gösterir. Yine dağ eteklerinde gözlenen çamur akması gibi doğal afetlerin de özellikle güncel 
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sedimanlar ile ilişkili olarak hasara neden olması, güncel sedimanların ayrıntılı olarak haritalanması ve 
hatta fasiyes ayırımlarının yapılması gerekliliğini ortaya koyar. Yine ova çökellerindeki yapılaşmalarda 
yapının hangi çökel üzerinde oturacağı ayrıntıda araştırılmalıdır. Örneğin Isparta ovasında volkanoklastik 
düzeylerin varlığı, dere-sel sedimanları üzerinde yapılaşma hasarlar açısından dikkat edilmesi gereken 
konular olarak bilinir. Bilinen bu konular bu çalışmada yinelenmiş ve örneklerle vurgulanmıştır.  
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Levha açıklamaları 
Levha 1 
Göl tabanı örneklerinin görüntü analizi ile değerlendirilmiş görüntüleri, örnek sıralaması açık göl tabanı 
örneklerinden plaja doğru sıralanmıştır (tane boyundaki irileşme, çamurlu seviyelerden kumlu seviyelere ve plajda 
çakıllı, kumlu düzeylere geçiş açık bir şekilde görülmektedir) 
1-2. Koyu renkli çamur içerisinde konikspiral sarılımlı bir gastropod kavkı kalıntısı, 7.1.1, çamurlu çökeller 
3. İnce kumlu seviyeler, sedimenter kaya ve kuvars kırıntılı, 7.2, kumlu çökeller. 
4. Planspirale yakın sarılımlı gastropod, 7.3.1. 
5. Konikspiral sarılımlı gastropod kavkısı, 7.3.1.  
6. Dreissenia kavkılı ince taneli kumlar, 7.3.2. 
7-8-9. Konik spiral sarılımlı gastropod kavkılarının görünümleri, 7.3.2, 7.3.3 ve 7.3.4. 
10-11. Küçük bir tatlı su mollusku, 7.3.5. 
12. Kumlu seviyelerde bazı yerlerde gözüken çamurların mikroskopik görünümü, 7.3.6.  
13-14. Kumlu düzeyler, kuvars ve kaya kırıntılı, 8.1. 
15-16. Kaya kırıntılı orta-ince taneli kumlar, 8.2. 
17. Mika mineralli kumlar, 8.3. 
18. Dreissena kavkılı kumlar, 8.4. 
 

Levha 2 
İlk iki ve son iki görüntüler göl su seviyesi altındaki kumlardan görüntüleri yansıtırken, diğerleri tarımsal arazi 
olarak kullanılan arazideki su seviyesi altında olmayan yerlerdeki örneklerin görüntülerini yansıtmaktadır. 
1-2. Volkanik, kireçtaşı ve kuvars kırıntılı kumlar, 8.5. 
3. İnce-orta taneli kumlar, tarımsal araziden alınmıştır, Y1. 
4. Konikspiral sarılımlı gastropod kavkısı, Y2. 
5. Planspiral-konikspiral sarılım arasında bir sarılıma sahip gastropod kavkısı, Y2. 
6. Dreissena sp. Tarımsal arazi örneği, Y2. 
7-8-9. Gastropod kavkıları, Y2.  
10. Gastropod kavkısı, Y3 
11. Dreissena sp. kavkıları, Y5. 
12. Çakıllı kum el örneğinin görüntüsü, plaj, 8.1. 
13. Kaya kırıntıları arasında kavkıları ayrılmamış Dreissena sp.  
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Sarıkum Gölü Ekosistemi  (Sinop) 

Cevdet Yılmaz 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü  
 cyilmaz@omu.edu.tr 

ÖZ 
Türkiye’de doğal göllerin bir kısmı sulak alan olma niteliğine sahip olup, ekolojik özellikleri bakımından 

diğerlerinden ayrılır. Kuzey Anadolu’da, Sinop şehir merkezinin 21 km batısında yer alan Sarıkum Gölü de bu sulak 
alanların önemlilerinden biridir.  

Sarıkum Gölü, eski bir koyun kıyı kordonu ile kapanması sonucu oluşmuş, tipik bir lagün gölüdür. Kaynak 
suları ile beslenmekte ve fazla sularını kuzeyindeki Karadeniz’e boşaltmaktadır. Gölün yüzölçümü, 82 ha’ı bataklık 
olmak üzere, toplam 184 ha’dır.  

Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü Sarıkum Gölü ve çevresi; kumul topografyası, henüz bozulmamış doğal 
kıyıları, subasar dişbudak ormanı, zengin bir bitki örtüsü, çok sayıda kuş ve balık türleri ile önemli bir ekosistem 
oluşturur. Bu nedenle göl ve çevresindeki 785 ha arazi 1987’de Tabiatı Koruma Alanı ilân edilmiştir. 

Göl ve çevresindeki mevcut ekosistemin bozulmadan sürdürülebilmesi amacıyla yöre halkı sulak alanlar 
hakkında bilgilendirilmeli, sahanın turistik çekiciliği de dikkate alınarak, ayrıntılı bir proje hazırlanmalı ve vakit 
geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. 

 

Giriş 
Tüm dünyanın doğal zenginlik kaynakları olmaları yanında, bilimsel çalışmalar için açık hava 

laboratuarları konumunda olan  sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin korunması ve devamlılığının 
sağlanmasında büyük öneme sahip hassas ve kırılgan ekosistemlerdir.  Günümüzde sulak alanların 
ekolojik denge açısından önemi ve sağlıklı bir hayat için ne kadar gerekli olduklarının daha iyi 
anlaşılması üzerine, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, bu konuda yapılan araştırma ve yayınların 
sayısı hızla artmaya başlamıştır.  

Bu araştırmanın konusunu oluşturan Sarıkum Gölü; içinde ve çevresinde barındırdığı hayvan ve 
bitki türleri, bunların yaşama ortamlarındaki çeşitlilik, göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle çok 
kalabalık kuş gruplarına beslenme ve konaklama imkânı sağlaması gibi özellikleri ile “uluslararası sulak 
alan” kriterlerine sahip bir sulak alan ekosistemidir. Sarıkum Gölü ve çevresi; deniz, kıyı, kumul, göl ve 
ormanın çok kısa mesafeler içinde bir arada bulunmasından kaynaklanan sebeplerle 1987 yılında Orman 
Bakanlığı tarafından “Tabiatı Koruma Alanı” ilân edilmiştir. Toplam 785 ha yer kaplayan araştırma 
sahasının 102 ha’ı göl yüzeyi, 82 ha’ı bataklık, 385 ha’ı orman ve 216 ha’ı açık alan özelliğine sahiptir. 
Türkiye’deki mevcut sulak alanlar içinde en iyi korunanlardan biri olan Sarıkum Gölü ile ilgili olarak  
bugüne kadar yapılmış kapsamlı bir yayın yoktur. Bu araştırmanın amacı Sarıkum Gölü ekosistemi ile 
ilgili olarak varolan mevcut bilgileri değerlendirmek, gözlem ve incelemelerimizden elde ettiğimiz 
verilerle bunları birleştirerek Sarıkum Gölü’nü tanıtmaktır.  

Araştırma Sahasının Yeri ve Sınırları  
Sarıkum Gölü, Karadeniz Bölgesi’nde Sinop Yarımadası’nın Batı kesiminde, Sinop merkez ilçe 

idarî sınırları içinde olup, Sinop-Ayancık devlet karayolunun 21. km’sinde bulunmaktadır. Matematik 
konum olarak 42o 00ı 00ıı – 42o 02ı 42ıı  kuzey enlemleri ile 34o 54ı 46ıı – 34o 58ı 22ıı  doğu boylamları 
arasında yer almaktadır (Şekil 1). 

Sarıkum Gölü Ekosistemi  
Doğal Ortam Özellikleri 

Sarıkum Gölü’nün doğal ortam özellikleri 5 ana başlık altında ele alınmış ve elde edilen bilgiler 
ışığında Sarıkum Gölü Ekosistem Haritası hazırlanmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 1. Araştırma sahasının lokasyon haritası  ve uydudan görünümü 

Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikleri 

Sarıkum Gölü, Sinop Yarımadası’nın büyük kısmında morfolojiye hakim olan plato yüzeyi 
arasında, sonradan meydana gelen tektonik hareketler sonucunda oluşmuş çukur alanlardan biri üzerinde 
yer alır (Şekil 3). Sarıkum Gölü’nün kuzeyinde platonun devamlılığını kesintiye uğratan  ve tabakalarda 
kesiklik meydana getiren fay hatlarından birinin güney kısmının bir bölümünün deniz seviyesi altına 
düşmesi ile burada eski bir körfezin oluştuğu sanılmaktadır. Sarıkum Gölü işte bu eski körfeze akan 
derelerin önünün uzun yıllar boyunca hem dalgalar tarafından sürüklenen hem de karayel rüzgarlarının 
hareketlendirdiği kıyı kumulları ile kapanması sonucu oluşmuş bir kıyı set (lagün) gölüdür (Akkan 
1975:54). 

 
Şekil 2. Sarıkum Gölü Ekosistem haritası. 1-Sarıkum Gölü, 2-Göl çevresindeki sazlık ve bataklık alanlar, 3-Gölü 

besleyen akarsular, 4-Ağaçlandırılmış eski hareketli kumul alanları, 5-Orman sahaları (a.Kayın, b.Meşe, 
c.Dişbudak), 6-Tepe, 7-Sarıkum Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırı, 8-Eş yükselti eğrileri, 9-Karayolları, 10-
Yerleşim alanları, 11-Tarım alanları, 12-Mera ve hayvancılık sahaları. 
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Şekil 3. Sarıkum Gölü’nün genel görünümü (güneye bakış). 

Dördüncü derece deprem bölgesi içinde yer alan Sarıkum Gölü çukurluğunun batı ve güneyinde 
Kuaterner depoları yaygındır (Şekil 4). Sarı renkli kumlardan oluşan depolar çevrenin adlandırılmasında 
da etkili olmuş, jeoloji haritalarında bu Plio-Kuaterner depolar “Sarıkum fasiyesi” olarak 
adlandırılmışlardır. Bu kumların çok ince taneli ve zayıf çimentolu olmaları Sarıkum Gölü ve çevresinde 
farklı bir morfolojik ünitenin oluşmasına da imkân vermiştir. Özellikle gölün kuzey ve batısında yer alan 
bu kumul sahası, yakın geçmişte tarım alanlarını işgal etmesi ve görünümünden dolayı, yöre halkı 
tarafından “çöl” olarak isimlendirilmiştir.  

Şekil 4. Sarıkum Gölü batısında kıyı kumulları ve kuzeybatısında Plio-Kuaterner depolar.   

Köylülerin verdikleri bilgilere göre Sarıkum Yöresi 100 yıl kadar önce bütünüyle ormanlarla 
kaplıydı. Buraya yerleşen halkın, gerek ev yapım malzemesi olarak, gerekse yakacak ve diğer ihtiyaçlar 
için çevredeki orman örtüsünün büyük kısmını  tahrip etmesi sonucu jeolojik yapıdan kaynaklanan kumul 
topografyasının üzeri adeta açılmış, rüzgâr erozyonunun da etkisi ile bu çöl görünümünün ortaya 
çıkmasına zemin hazırlanmıştır. 160 ha kadar  yer kaplayan ve ülkemizde örneklerine Karapınar ve 
Kilyos gibi yörelerde rastlanan bu topografya şekli 1970’li yıllara kadar çevresini olumsuz şekilde 
etkilemiştir. Gevşek çimentolu kumlar rüzgârın deniz yönünden şiddetle estiği zamanlarda “kum 
fırtınaları”na dönüşerek yerleşim alanlarına ve ekili-dikili sahalara büyük zararlar vermiştir. 1970’li 
yıllarda genişliği 50-1500 m’yi, uzunluğu da 1100 m’yi bulan bu hareketli kumul sahasında, 1967-1972 
yılları arasında Orman Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların başarı ile neticelenmesi sonucunda, kumul 
hareketi kontrol altına alınarak durdurulmuş ve çevre için bir tehdit olmaktan çıkarılmıştır. Günümüzde 
bu kumul topografyası kalıntılarına deniz seviyesinden itibaren 60 m yükseltilere kadar olan sahalarda 
rastlanılmaktadır (Şekil 5). 

İklim Özellikleri 

Araştırma sahasında genel olarak yazlar ılık, kışlar serin, her mevsim yağışlı tipik Karadeniz iklimi 
görülmektedir. DMİGM (1974) verilerine göre yıllık ortalama yağış miktarı 679.6 mm ve yıllık ortalama 
sıcaklık 14.0o C’dir. Nispî nem oranı % 79, hakim rüzgâr yönü ise NW’dır. NW, W ve SW’dan esen 
rüzgârların, deniz kıyısı boyunca yer alan kumulları harekete geçirmesi sonucu, gerek göl yüzeyi gerekse 
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yerleşme ve tarım alanları, kumul hareketlerinin kontrol altına alındığı 1970’li yıllara kadar, sık sık kum 
fırtınaları ve kumul istilâlarının tehdidi altında kalmıştır.   

   
Şekil 5. Sarıkum Gölü Tabiatı Koruma Alanı’nda varlığını devam ettiren kumullar. 

Hidrografik Özellikler 

Sarıkum Gölü, esas olarak güneyden Dereönü ve doğudan da Keçi deresi ile beslenmektedir. 
Bunlar mevsimlik akarsular olup, yazın kurumaktadırlar. Bunda bu iki akarsuyun su toplama havzalarının 
dar olması yanında, Sarıkum Gölü çevresinin çok gevşek kumullardan oluşması nedeniyle zeminin 
geçirgenliğine bağlı olarak yağış sularının tabana sızıp akarsu sisteminin gelişmesini engellemesinin de 
önemli rolü vardır. Sarıkum Gölü fazla sularını kuzey kesiminde bulunan bir ayak vasıtası ile denize 
ulaştırmaktadır (Şekil 6). Göl ile deniz arasında ayrıca çok küçük iki tane de göl vardır.    

  
Şekil 6.  Sarıkum Gölü’nü denize bağlayan ayak kısmından üç farklı görünüm. 

Sarıkum Gölü’nün su yüzeyi ve su tabanı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından analiz edilmiştir. 
Yapılan tahlillerin sonuçlarına göre; göl suları çok yüksek oranlarda tuzlu ve sodyumlu, killi ve orta 
derecede kireçli, organik madde ve potasyum oranlarının yüksek, görünüş ve renginin berrak, sularının 
kokusuz ve içilemez nitelikte olduğu,  gölün tabanının da 25-30 cm kalınlıkta mil ve siltlerle kaplı 
bulunduğu tespit edilmiştir. Göl suyu sıcaklığı da yıl içinde ortalama 17.1o C’lik bir değişme göstererek, 
mart ayında 6.9o C ile en düşük, ağustos ayında ise 24o C ile en yüksek değerlerine ulaşmaktadır. 
(Karaduman, 1993). 

Yine Karaduman’ın (1993) verdiği bilgilere göre, daha önceleri ortalama 160 cm olarak ölçülen göl 
derinliği, 1993’te 100 cm olarak tespit edilmiştir. Bu durum gölün hızla karalaşmakta olduğu ve acil 
önlem alınması gerektiğinin de bir işaretidir. Gölün dolmasında etkili olan en önemli iki faktörden biri 
rüzgârlarla taşınan kumulların göl üzerinden geçerken çökelmesi, diğeri ise  göl çevresindeki akarsuların 
taşıdığı malzemelerdir.  

Fauna ve Ornitolojik Özellikler 

Sarıkum Gölü açık su yüzeyi yanında, sazlıklar, bataklıklar kumul ve kumsallar gibi farklı ekolojik 
karakterdeki yaşam ortamları ile başta su kuşları olmak üzere değişik türden zengin sayılabilecek bir 
yaban hayatının barınmasına imkân vermektedir. Sarıkum Gölü biyolojik üretim yönünden eutrophic (bol 
gıdalı) sulak alanlarımızdan biri olup plankton ve dip canlıları bakımından zengindir. Bu durum gölde dil 
balığı, kefal ve kaya balığı gibi balık türlerinin yaşamasına imkân vermektedir. Yavru balıklar mayıs ile 
haziran ayı başlarında göle giriş yapmakta, yetişkin balıklar ise yumurtalarını genellikle göl ile derelerin 
birleştiği yerlere bırakmaktadır.  Gölde bol miktarda bulunan kefallerin 1250 gr ağırlığa ve 40 cm boya 
ulaştıkları belirtilmiştir (Karaduman, 1993).  
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Sarıkum Gölü çevresinde karaca (Capreolus capreolus), yaban domuzu (Sus scrofa), çakal (Conis 
aureus), tilki (Vulpes vulpes), vaşak (Lynx caracol), gelincik (Mustela nivalis), porsuk (Meles meles) ve 
yılkı atları gibi değişik türde yaban hayvanı ile özellikle göl çevresindeki bataklık alanlarda yılan, 
kurbağa ve kertenkele türleri görülmektedir. Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nın hemen güneyinde Orman 
Bakanlığı tarafından kurulan bir istasyonda çoğaltılarak doğaya bırakılmak üzere geyik, karaca, sülün ve 
tavşan türleri yetiştirilmektedir. 

Ornitolojik açıdan Sarıkum Gölü’nün en önemli fauna elemanlarını su kuşları teşkil etmektedir. Bu 
sahanın kuşların göç yolları üzerinde olması, iklim koşullarının uygun ve yaşama ortamlarının çeşitlilik 
arz etmesi gibi nedenlerle kuş varlığı açısından ideal bir ortam oluşturmaktadır. Göl çevresindeki bataklık 
sahaların böcekler bakımından zengin olması kuşlara beslenme kolaylığı sağlarken, geniş yer tutan 
sazlıklar da yuvalama imkânları sunmaktadır. Bu özellikleri ile araştırma sahası “Önemli Kuş Alanı: 
ÖKA” niteliğindedir. Sarıkum Gölü’nde 1987 yılında 100 000 civarında kuş gözlendiği belirtilmiştir 
(TÇV 1993:53). Göl kıyısında bir kuş gözlem kulesi inşa edilmiştir. 

19 Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Kulübü’nün 30.01.2005 tarihinde yaptığı “kış ortası kuş 
sayımı”nda Sarıkum Gölü ve yakın çevresinde rastlanan başlıca kuş türleri şunlardır: Göl  ve bataklık 
alanda görülenler; Öter ardıç, ispinoz, bahri, küçük ağaçkakan, sakarmeke, su tavuğu, küçük batağan, 
elmabaş, yeşilbaş, tepeli patka, akkuyruk sallayan, kılkuyruk, gri balıkçıl, büyük ak balıkçıl, şahin, 
karabaşlı iskete, kaşıkgaga, su çulluğu, küçük ak balıkçıl, çamurcun, sütlabi, bozördek, karabatak, florya, 
karatavuk, mavi baştankara, saz delicesi, alaca ağaçkakan, bıyıklı baştankara, tahtalı güvercin, bataklık 
çintesi, karaboyunlu batağan ve bozkaz.  Orman İçinde görülenler; Büyük baştankara, saz delicesi, mavi 
baştan kara, kara tavuk, tahtalı güvercin, ispinoz, saka, çıtkuşu, kızılgerdan, aksırtlı ağaçkakan, orman 
alaca ağaçkakanı, küçük ağaçkakan, büyük orman kartalı ve orman tırmaşık kuşu. Denizde görülenler; 
Karabatak, kara gerdanlı dalgıç, bahri, gri balıkçıl, gümüş martı, küçük gümüş martı ve büyük ak 
balıkçıl. Kuş gözlem ve sayım çalışmaları aralıklı olarak devam etmektedir. Bu çalışmalar 
tamamlandığında Sarıkum Gölü ve çevresinde konaklayan kuş türleri ve bunların sayıları hakkında daha 
net bilgiler ortaya çıkacaktır. 

Flora, Vejetasyon ve Toprak Özellikleri 

Bitki coğrafyası açısından Sarıkum Gölü ve çevresi Avrupa-Sibirya floristik bölgesinin Batı Öksin 
provensi içinde yer almaktadır. Kılınç ve Karaer’in (1995) tespitlerine göre araştırma sahasının da içinde 
yer aldığı Sinop Yarımadası’nda esas olarak orman, bozuk orman, maki, Frigana ile kumul bitkilerinden 
oluşan başlıca beş vejetasyon tipi görülmektedir. Araştırma sahasında görülen orman vejetasyonunun 
başlıca türleri kayın (Fagus orintalis), gürgen (Carpinus betilus) ve meşedir (Quercus cerris). Gölün batı 
ve güneybatısındaki bataklık alanlar turbalık ve sazlıklarla, doğu ve güneydoğusu ise subasar dişbudak 
ormanı (Fraxinus) ile  kaplıdır.  Yine araştırma sahası içinde bozuk orman alanlarında sahil çamı (Pinus 
maritima) görülür . Bu bölgede çam (Pinus maritima) Orman Bakanlığı tarafından, kumul hareketini 
engellemek ve özellikle kumulların stabilizasyonunu sağlamak için yaklaşık 151 ha alanda antropojenik 
olarak yetiştirilmişlerdir.  

Araştırma sahası ve yakın çevresinde görülen başlıca toprak tipleri; kırmızı-sarı podzolik topraklar, 
kahverengi orman toprakları, alüvyal, kolüvyal ve hidromorfik alüvyal topraklar ile alüvyal sahil 
bataklıkları ve kıyı kumullarından ibarettir. Bunlardan kahverengi orman toprakları Sarıkum Gölü’nün 
doğu ve güneyinde, alüvyal topraklar gölün doğusunda Keçi deresi çevresinde, alüvyal sahil bataklıkları 
gölün batısında ve kıyı kumulları da yine gölün batı ve kuzeybatısında görülmektedir.  

Tarihî ve Kültürel Değerler 

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda herhangi bir tarihî esere rastlanmamıştır. Sarıkum Köyü içinde 
çok azı ayakta kalmış en fazla 100 yıl geriye giden bir kaç ahşap ev ve eklentisinden başka eski yapı 
yoktur.  Buna karşılık bölgenin tarihsel geçmişi oldukça eskidir. Sinop yöresinde ilk yerleşme izleri 
Kalkolitik çağa (M.Ö. 4500-3000) kadar gitmektedir. Bölge sırasıyla Hititlerin, Friglerin, Kimmerlerin, 
Perslerin, Doğu Roma İmparatorluğu ve Bizanslıların kontrolüne girmiş, Sinop şehrinin sahip olduğu 
doğal liman sayesinde burası binlerce yıl Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapılarından biri olmuştur. 
Sinop 1077’de Selçuklu topraklarına katılmış, birkaç kere Bizanslılar ile Selçuklular arasında el 
değiştirdikten sonra nihayet 1461’de Trabzon seferi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından ebediyen 
Türk yurdu olmuştur. Sinop yöresinin bu zengin tarihî geçmişi, özellikle şehir merkezi ve çevresinde çok 
çeşitli kalıntıların bulunmasını sağlamıştır. Bu kültürel zenginlik, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ile 
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birlikte değerlendirildiğinde, Sinop ve çevresine doğa ve kültür turizmi açısından eşsiz bir potansiyel 
sunmaktadır.  

Nüfus ve Yerleşme Özellikleri 

Sarıkum Köyü’nün 2000 Genel Nüfus Sayımı’nda tespit edilen nüfusu 155 kişidir. Bunun 81’i 
erkek, 74’ü ise kadındır. 2005 yılında ise toplam 40 meskende 160 nüfus yaşadığı tespit edilmiştir. Köy 
halkının çoğunluğunu yaşlılar oluşturmaktadır. Genç nüfus azdır. Yeterli öğrenci olmadığı için köy okulu 
kapatılmış, öğrenciler taşımalı sistemle Abalı köyü ilköğretim okuluna gitmektedirler. Sarıkum Köyü 
sakinleri 140 yıl önce (1860’lı yıllarda) Samsun’un Ayvacık ilçesinden gelerek buraya yerleşmişlerdir.  

Sarıkum Köyü 1990’lı yıllara kadar Abalı köyünün bir mahallesi iken, daha sonra bu köyden 
ayrılarak yeni bir muhtarlık olmuştur. Toplu bir yerleşme olmakla birlikte köy içinde plânlı bir görünüm 
yoktur. Ev ve eklentileri gelişigüzel dağılmıştır. Geçmişte bütünüyle ahşap malzemeden yapılan 
meskenler, daha sonra çağdaş yapı malzemesinin köye girmesi ile  bütünüyle betondan inşa edilir 
olmuşlardır. Köy içinde 5-6 tane ahşap mesken kalmış olup, bunların da çok azı oturulabilir niteliktedir . 

Geçmişte ormancılık, balıkçılık, hayvancılık gibi faaliyetlerle geçinen köy halkı, zamanla geçim 
sıkıntısına düşmüş, iç göçler sonucunda nüfusunun önemli bir kısmını kaybetmiştir. Göçlere katılanların 
büyük kısmı İstanbul’a gitmiş, bir kısmı da Sinop şehir merkezine yerleşmiştir. Bugün köyde kalanların 
çoğu emekli maaşı ile geçinirken, bir kısmı da Sinop’ta işçi veya memur olarak çalışmakta, günü birlik 
köye gidiş geliş yapmaktadır. 

Ekonomik Faaliyetler 

Köyde başlıca ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır. Mısır ve buğday ekilmekte, göl 
çevresindeki meralarda küçükbaş (koyun) ve büyükbaş hayvancılık (manda ve sığır) yapılmaktadır (Şekil 
10). Özellikle mandalar için Sarıkum Gölü kıyılarındaki  bataklık sahalar önemlidir. 1970’li yıllara kadar 
göldeki sazlıklar çevre köylüler tarafından biçilip, bunlardan hasır yapılırken, bu faaliyet son 30 yıldır 
görülmemektedir.  

Sarıkum Gölü’nün 1987’de koruma altına alınması ile gölde sürdürülen avcılık ve balıkçılık 
faaliyeti bütünüyle yasaklanmıştır. Köylülerin mizahî tarzdaki ifadelerine göre, günümüzde Sarıkum 
Gölü’nden vatandaşların yararlanması sadece hayvanlarının gölden içtikleri su ve mandaların yattıkları 
çamur ile sınırlıdır. Bu durum köylünün hoşuna gitmediği gibi, başka sorunları da vardır. Yine köylülerin 
ifadesine göre, çevredeki orman altı bitki örtüsünün yoğunluğu nedeniyle kurtların bu bölgeye çok 
uğramaması yaban domuzlarının sayısını arttırmakta, av yasağı nedeniyle vurulamayan domuzlar ise hızla 
çoğalarak köylünün ekili alanlarına zarar vermektedir. Sadece bu yüzden son birkaç yıldır köydeki 
tarlaların çoğu boş bırakılmaktadır. Sinop-Ayancık karayoluna 2 km’lik asfalt yolla bağlı bulunan köyün 
ulaşım problemi yoktur.  Fakat mevcut şartlar içinde köyde bir geçim sıkıntısı vardır ve bu durum köyün 
göç vererek nüfusunun azalmasına neden olmaktadır. Sarıkum Gölü’ne gelen ziyaretçiler kısa süreli, 
günübirlik ve hazırlıklı geldikleri için köy ekonomisine bir katkıları olmamakta, bu nedenle köy halkı 
henüz turizm gelirlerinden bir fayda sağlamamaktadır.  

Koruma ve Yönetim 
2873 sayılı Millî Parklar Kanunu’na göre Sarıkum Gölü ve çevresi, ihtiva ettiği; deniz, kıyı, 

kumul, göl, sulak alan ve orman varlığı ile eşsiz bir ekosistem olarak dikkat çekmiş, Orman Bakanlığı’nın 
30.07.1987 tarih ve OGM.MP.1.TKA.III.19 sayılı olurları ile “Tabiatı Koruma Alanı” ilan edilmiştir. 
Toplam 785 ha yer kaplayan bu saha, 1991 yılında bir miktar yer daha ilave edilerek, toplam 826 ha 
olarak “1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı” kabul edilmiştir. Sahadan Çevre-Orman Bakanlığı Millî Parklar 
Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü sorumludur.  DHKD ve Birdlife International’ın 1987 yılında 
yaptıkları ortak bir araştırma ile Türkiye’de uluslararası kriterlere uygun 78 Önemli Kuş Alanı tespit 
edilmiştir. Bunlardan biri de envantere 49 numara ile kayıtlı olan Sarıkum Gölü’dür (Ertan ve diğ.. 1989). 

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda sıkı bir kontrol uygulanmakta, kadrolu bir bekçi vasıtası ile 
kaçak avlanma dahil, yasadışı olaylara göz yumulmamaktadır. Öyle ki köylüler katı av yasağından şikayet 
ederken, yetkililer de kaçak avlanma girişimlerinden şikayetçidirler. Koruma Alanı’nda köylünün de 
içinde yer aldığı bir yönetim modeli henüz ortaya konulamamıştır. Mevcut sistem yasaklar üzerine 
kuruludur ve bu durum köylünün hoşuna gitmediği gibi, tüm dünyada kabul gören “koruma-kullanma 
dengesi içinde sürdürülebilir bir kalkınma”  prensibine de aykırı gözükmektedir.  
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Ekosistemle İlgili Sorunlar 
Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda ekosistem ile ilgili sorunlar fizikî ve beşerî olarak iki başlık 

altında özetlenebilir. Bunlardan fizikî sorunların başında göl alanının her geçen yıl daralması ve 
sığlaşması gelmektedir. Göl, büyük ölçüde kendisini besleyen akarsuların getirdiği malzeme ve kısmen de 
rüzgârların taşıdığı kumlarla dolmakta ve sığlaşmaktadır. Bunun sonucu olarak gölün doğu ve güney 
kıyılarında yer alan bataklık ve turbalıklar her geçen yıl göl aleyhine büyümeye devam etmektedirler .   

Eskiden çok daha büyük problem olan kumul hareketi büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Fakat 
gerek deniz kıyısında, gerekse köy içinde halâ yer yer görülen açık kumul sahaları, yöreye ayrı bir 
çekicilik kazandırmakla birlikte, hem göl yüzeyi, hem de tarım alanları için az da olsa problem 
oluşturmaya devam etmektedir . 

Araştırma sahasında beşerî kaynaklı sorunlar ise insan ve onun aktiviteleri ile ilgilidir. Göl ve 
yakın çevresinde, gölün koruma altında olmasından kaynaklanan nedenlerle, gelen ziyaretçilerin 
ihtiyaçlarına cevap verecek tesisler yoktur. Bu durum başta katı atıklar olmak üzere göl çevresinde 
kirliliğe sebep olmaktadır.  

Bir başka husus; köylüler ile göl arasında eskiden beri varolan koruma-kullanma dengesinin, gölün 
devlet tarafından koruma altına alınması ile bozulmuş olmasıdır. Bugün Sarıkum Gölü Sulak Alanı âdeta 
köylünün uzaktan seyretmekle yetindiği kayıp hazinesi durumuna düşmüştür. Koruma kararının köylüyle 
birlikte değil, köylünün dışlanarak alınması ve uygulanması sonucu Sarıkum’lular bu sahaya karşı 
olumsuz bir tavır içindedirler. Örneğin, uygulanan katı av yasağı nedeniyle göl ve çevresinde eskiden 
varolan avcılık ve balıkçılık faaliyetleri tamamen sona ermiş, ayrıca yine av yasağı yüzünden çevrede 
yaban domuzlarının çoğalması sonucu köylüler tarlalarına mısır ekemez olmuş, arazilerini boş bırakmaya 
başlamışlardır. Bu ve benzeri nedenlerle Sarıkum köylüleri bugün için kendilerine bir fayda 
sağlamadığını düşündükleri Koruma Alanı’na karşı oldukça ilgisizdirler.   

Sonuç ve Öneriler 
Sarıkum Gölü Tabiatı Koruma Alanı Türkiye’nin en iyi korunmuş doğal harikalarından biridir.  

Özellikle göl sahasının fizikî yapısının ve ekolojik karakterinin korunabilmesi ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanabilmesi için; mutlak koruma, ekolojik etkilenme ve tampon bölgeler yanında, Sarıkum Köyü 
halkının da içinde olduğu bir yönetim plânının yapılması zorunludur. Bu plân dahilinde nimeti ve külfeti 
köylü ile paylaşarak etkin bir izleme ve denetim sağlanmalı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon 
güçlendirilmelidir. Gölün çevresindeki turizm alanlarından kaynaklanabilecek kimyasal gübre veya 
ilaçlarla kirlenmesi, ya da erozyonla sığlaşması ve dolması gibi süreçlerin önüne geçilmeli, bunun için 
gereken tedbirler alınmalıdır. Bu saha ile ilgili olarak bilimsel çalışmalar desteklenmeli, yapılmış veya 
yapılacak olan araştırmalar da bir araya getirilerek yayınlanmalıdır.   

Göl ve çevresinde, diğer ülkelerde de benzerlerine rastlanan türde tanıtım, ikaz ve yönlendirme 
panoları olmalı, giriş çıkış kontrol altına alınmalı, ziyaretçi dinlenme ve bilgilendirme merkezi 
oluşturulmalı, tanıtıcı film ve broşürler hazırlanmalıdır. Dünyada hızla gelişmekte olan “doğa turizmi” 
kapsamında, koruma-kullanma dengesi de gözetilerek, köyde kalan ilgili insanlara ve yeni yetişen 
gençlerin bir kısmına turizm eğitimi verilerek, köy ve yakın çevresinin, mevcut potansiyelinin 
değerlendirilmesi sağlanmalıdır (Yılmaz 1997). Dünyada soft (yumuşak) turizm olarak adlandırılan; kırda 
gezinti, bisiklete veya ata binme, orman içinde veya kumsalda yürüyüş, vb. türden sayısız aktivitenin bu 
bölgede gerçekleştirilebilir olmasından yola çıkılarak (Menteş ve Yeni 1994), araştırma sahası önemli tur 
operatörlerinin gezi güzergâhları içine dahil edilmelidir. Köyde gelişigüzel yapılan inşaat faaliyetlerine 
son verilmeli, gelecekte buranın bir doğa turizmi merkezi olabileceği varsayımından yola çıkılarak, 
geleneksel mimari ön palâna çıkarılmalı, yerel yiyecek-içecek, giyim-kuşam ve el sanatları gibi kültürel 
öğeler canlandırılmalıdır. 
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı Kızılırmak deltası kıyılarındaki erozyonal süreçlerle bağlantılı olarak meydana 

gelen ekolojik değişmelerin coğrafi bir bakışla çok yönlü incelenmesidir. 
Kızılırmak deltası, Türkiye’nin en geniş üçüncü büyük kıyı ovasıdır. Tarihî dönemde, bir taraftan deniz 

seviyesinin 3-4 m çekilmesi, diğer taraftan da akarsuyun getirdiği yüklü alüvyonlarla hızlı bir büyüme göstermiştir. 
Ancak, delta sahasının hemen güneyinde 1980’li yıllarda enerji, taşkın kontrolü ve sulama amacıyla inşa edilen 
Altınkaya ve Derbent barajları Kızılırmak’ın getirdiği alüvyonları tutmaya başlamış, bu nedenle deltanın büyümesi 
durmuş, hattâ kıyı akıntısı ve dalga erozyonuyla küçülme sürecine girmiştir. Bu kez,. DSİ küçülmeyi önlemek için 
kıyıda tahkimat yapmaya başlamıştır. 

Deltanın artık büyümek yerine küçülme sürecine girmesi, birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Kıyı 
kordonları zayıflamış ve kıyıya kadar ulaşan tarım alanları zarar görmeye başlamıştır. Başta Balık gölleri olmak 
üzere, ırmak yatağı tuzlu deniz suyunun işgaline uğramış; bu süreç akvatik ortamın niteliklerini belirgin şekilde 
değiştirmiştir. Öte yandan, ovanın doğal millenme yoluyla beslenmesi durmuş, akarsu tarafından getirilen 
alüvyonlar baraj göllerinde birikmeye başlamıştır. Sonuç olarak, önce barajlar yapılarak deltanın büyümesi 
durdurulmuş, şimdi de kıyıda tahkimat yapılarak küçülmesi önlenmeye çalışılmaktadır.  

Giriş 
Merkezinde bulunan Bafra şehrinden dolayı Bafra Ovası olarak da isimlendirilen Kızılırmak 

Deltası Türkiye’nin en geniş üçüncü büyük kıyı ovası olup, Karadeniz Bölgesi’nde Samsun ili sınırları 
içinde yer almaktadır (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Araştırma sahasının lokasyon haritası ve uydu görüntüsü. 

Kızılırmak Deltası, tarih öncesi çağlardan günümüze Kızılırmak nehrinin getirdiği alüvyonlarla 
hızlı bir büyüme göstermiştir. İlgili araştırmacılar tarafından üç ana bölümde incelenen ve güneyden 
kuzeye doğru Aşınım Yüzeyi, Eski Delta ve Yeni Delta olarak isimlendirilen (Akkan, 1970) Bafra 
Ovası’nın toplam yüzölçümü 564 km2’dir (Yılmaz, 2002). Bunlardan Yeni Delta olarak adlandırılan ve 
araştırma sahamızın esas konusunu teşkil eden kuzey kesim bazı araştırıcılara göre son buzul devresinden 
bu yana geçen 6-7 bin yıllık süre içinde gelişme göstermiş (İnandık, 1957), bu gelişme ve büyüme 1980’li 
yılların sonlarına kadar devam etmiştir. 

Kızılırmak üzerine inşa edilen Altınkaya ve Derbent barajlarının ırmağın taşıdığı alüvyal malzeme 
akışını kesmeleri ile 1990’lı yılların başlarından itibaren deltanın büyümesi durmuştur. Bu gelişme iki 
önemli sonuç yaratmıştır. Bunlardan birincisi delta ovasının kuzey sahillerinde kıyı akıntısı ve dalga 
erozyonuna bağlı olarak gerileme başlaması ve DSİ’nin bu gerilemenin getireceği zararları önlemek için 
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tedbir almak zorunda kalması, diğeri ise daha önce delta ovasının oluşmasını sağlayan alüvyal 
malzemenin Altınkaya baraj gölünde birikmesi ile kıyıdan km’lerce içeride akarsu boylarında meydana 
gelen ve üzerinde çeltik tarımı yapılabilecek kadar geniş alüvyal birikinti düzlüklerinin ortaya çıkmış 
olmasıdır.  

Bu araştırmada deltanın oluşum ve gelişim süreci, deltada son 15 yılda meydana gelen değişimler 
ve bunlarla ilgili olarak çeşitli kuruluşların aldıkları tedbirler sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiş, konu 
coğrafi bir bakış açısı ile analiz edilmeye çalışılmıştır.   

Deltanın Oluşumu ve Gelişimi 
Delta ovaları, ırmakların ağız kısımlarında, akarsuların getirdikleri alüvyonların birikmesi ile 

oluşmuş kıyı ovalarıdır. Kızılırmak Deltası da bin yıllar boyunca Kızılırmak’ın taşıdığı çökeltilerin nehrin 
Karadeniz’e karışma noktasında çökelmesi ile oluşmuştur. Bunda bazı yan derelerin küçük çaptaki 
katkıları olsa da, esas olarak ovayı meydana getiren baş aktör Kızılırmak’tır. Kızılırmak, İç Anadolu’da 
Sivas-Kızıldağ’dan kaynağını almakta,  yaklaşık 1.355 km yol kat ederek Samsun’un Bafra ilçesinde 
Karadeniz’e dökülmektedir. 78.646 km2 drenaj alanına sahip olan Kızılırmak ortalama 185 m3/sn akım 
değerine sahiptir ve Karadeniz’e yılda ortalama 831 milyon m3 su taşımaktadır.   

1962-1973 yılları arasında Bafra Çetinkaya köprüsünden alınan 300’den fazla rüsübat örneğinden 
elde edilen sonuçlara göre, Kızılırmak’ın ortalama olarak % 26 kum, % 74 kil ve silt taşıdığı, deltanın 
kuzeyinde bulunan ince kum, kum, silt ve siltli kum ardalanmalarından oluşan tipik delta ve deniz kıyısı 
çökellerinin Kuaternere ait olduğu ve burada zeminden alınan örneklerin % 20-72 silt ve % 28-80 kum 
ihtiva ettiği tespit edilmiştir (DSİ, 1986). 

Kızılırmak Deltası Kuaterner esnasında bir takım safhalar halinde gelişmiştir. Oluşumunda östatik 
hareketlerin önemli rolü yanında, denizin alçaldığı glasiyal safhalarda yarılmalar ve interglasiyal 
safhalarda ise alüvyal birikimlere sahne olmuştur. Ova bugünkü şeklini Flandriyen transgresyonundan 
sonra almış, en önemli gelişim ise Holosen’de, yani son 10 000 yıl içersinde meydana gelmiştir (Ardos 
1996,).  

Akkan (1970), yaklaşık 35 yıl önce yayınladığı araştırmasında; Kızılırmak’ın milyonlarca ton 
toprağı her yıl Karadeniz’e ulaştırdığını, buna bağlı olarak deltanın hızla büyümekte olduğunu belirtmiş, 
saatte 0,5 deniz mili hızla doğuya doğru hareket eden Karadeniz kıyı akıntısının, Kızılırmak’ın getirdiği 
alüvyonları  sürüklemesi sonucu, deltanın doğu kıyılarında yer alan lagün göllerinin giderek kara haline 
geldiklerinden bahsetmiştir. 

Deltanın oluşum ve büyüme süreci 1987’de Altınkaya Barajı’nın su tutmaya başlamasına kadar 
devam etmiş ve bu tarihten itibaren büyüme durmuş, gerileme başlamıştır.  

Barajların İnşaası ve Deltada Büyümenin Durması  
Kızılırmak üzerinde kaynağından mansabına doğru bitmiş veya inşa halinde 12 önemli baraj vardır. 

Bunlar sırasıyla;  İmranlı, Yamula, Bayramhacılı, Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya, Buğra, Obruk, 
Dutludere, Boyabat, Altınkaya ve Derbent’dir. Adı geçen bu barajların peyderpey devreye girmesi ile 
Karadeniz’e ulaşan malzeme miktarı % 98 azalmıştır. Bunlar içinde en önemli rolü 1987’de inşaatı 
tamamlanarak su tutmaya başlayan Altınkaya Barajı oynamıştır. DSİ tarafından yapılan bir araştırmada, 
Kızılırmak’ın 50 yılda Altınkaya Barajı gölüne getireceği yıllık rüsübat miktarının (taban süprüntüsü 
olarak askıdaki rüsübatın % 20’si de dahil) 38.6 milyon m3 olacağı hesaplanmıştır (Asan ve diğ., 2002). 
15 yıl öncesine kadar Kızılırmak Deltası’nın büyümesini sağlayan bu alüvyonlar, günümüzde Durağan 
civarında Kızılırmak’ın Altınkaya baraj gölüne karıştığı yerde birikerek geniş düzlükler oluşturmaktadır. 

Altınkaya’nın ardından 1991’de Derbent Barajı’nın da tamamlanarak su tutmaya başlaması ile, 
Karadeniz’e ulaşan alüvyon miktarı giderek azalmış ve  deltanın büyümesi durmuştur. Bu barajlar 
yapılmadan önce (1960 yılına kadar) Karadeniz’e çökelti akışı 23.1 milyon ton/yıl’dır.  Hirfanlı’nın 
yapılması ile bu miktar önce 18 milyon ton/yıl’a, daha sonra Altınkaya  (1987) ve Derbent barajlarının 
(1991) su tutmaya ve ardından faaliyete geçmeleri ile çökelti akım miktarı 0,46 milyon ton/yıl’a 
düşmüştür (Şekil 3, Şekil 2).  
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Şekil 2. 1960 yılından 
itibaren barajların inşası ile 
Karadeniz’e ulaşan 
malzeme akışındaki 
azalma miktarı (Savran ve 
Otay, 2002’den). 

 

Genel jeolojik yapı ince ve iri taneli kum ağırlıklı olduğu için, ırmağın getirdiği malzemenin bir 
kısmı da, Bafra şehir merkezi civarında Kızılırmak  nehri kıyısında kurulmuş bulunan beton-inşaat 
şantiyeleri tarafından hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu son durum ırmak yatağındaki dengeyi 
olumsuz yönde etkileyerek gelecekte deniz suyunun ırmak yatağına karışmasında etkili olabileceği 
varsayımını gündeme getirmiştir (Şekil 3a). 1986’da projesi yapılarak 1991’de inşaatına başlanan 
Boyabat Barajı’nın yapım çalışmaları devam etmektedir (Şekil 3b). Bu baraj bitiğinde ve su tutmaya 
başladığında günümüzde 118.3 km2 alan kaplayan Altınkaya baraj gölünde birikmekte olan alüvyal 
malzemenin, Gökırmak üzerinden gelen kısmı hariç, tamamına yakını bu baraj gölünde birikmeye 
başlayacaktır.  Böylece Altınkaya Barajı’nın ömrü uzarken, Boyabat baraj gölü dolmaya başlayacaktır.   

Şekil 3. a) Bafra’da Kızılırmak nehri yatağındaki malzemeyi kullanan beton şantiyelerinden biri, b) 
Boyabat Barajı inşaat sahası. 

Deltanın Gerilemesi 
 Büyük hacimdeki materyalleri denizlere taşıyan nehirlerin üzerlerine barajlar yapmak suretiyle 

akışlarının kesintiye uğratılması sonucu kıyının yavaş yavaş, fakat sürekli bir erozyona  maruz kalması 
dünyanın birçok yerinde  gözlemlenen bir husustur. 1987’de Altınkaya, ardından 1991’de Derbent 
barajlarının inşaatlarının tamamlanarak su tutmaya başlamaları ile Kızılırmak Deltası’nın sediment 
bütçesi bozulmuş, binlerce yıldır devam eden büyüme durmuş ve ırmağın ağız kısmından itibaren bir 
gerileme başlamıştır.  

Yukarıda da belirtilen bu husus araştırma sahasında da görülmüş, Kökpınar ve diğ..’nin (2000) 
yaptıkları bir çalışmaya göre 1990-2000 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde Bafra Ovası güneye doğru 1 
km gerilemiştir. DSİ’nin yaptığı çalışmalar ve yöre halkından elde ettiği bilgilere göre de tahmini 
gerileme 1 km kadar olup,  yıllık gerilemenin 30 m’yi bulduğu zamanlar olmuştur (Güler ve diğ.. 2002). 
Babadan oğula görevi devralarak uzun yıllardan beri deltanın ağız kısmına yakın bir yerde bulunan Bafra 
Deniz Feneri’nde fenercilik yapan Özkan ailesinin (kendilerinin yaptıkları bir ölçüm sonucuna dayanarak) 
bize verdikleri bilgilere göre; 1975 yılında Deniz Feneri ile ırmağın ağız kısmı arasındaki mesafe yaklaşık 
1 700 m iken, 2002 yılında bu rakam yaklaşık 1 100 m olarak ölçülmüştür.  

Deltanın gerilemesi ve kıyı erozyonu sonucunda; 

a) Bafra Ovası’nı drene eden kanalların sularını toplayarak denize deşarj etmek üzere planlanan ve 
1991-1992 yıllarında inşa edilen Kuşaklama Kanalı tehlikeye girmiştir. Bu kanal ilk inşa edildiğinde ağız 
kısmı ile deniz arasında yaklaşık 400 m mesafe varken, kıyı erozyonu nedeniyle bu mesafe aşınmış ve 
deniz suyu batı ucundan kanala girmeye başlamıştır (Şekil 4, Şekil 2). Böylece ovaya salınan sulama 
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suyu, yağış suyu, yukarı havza suları ve deniz suyunun birbirine karışması sonucunda tarım alanlarının 
kuzey bandında taban suyu yükselmeleri ve tuzlanmalar başlamış, buna bağlı olarak çoraklaşma ve 
verimde düşmeler görülmüştür.   

Şekil 4. Kuşaklama kanalının inşa edildiği  1990’lı yılların başlarında kanal ile deniz arasında yaklaşık 400 
m mesafe vardı (a), bu mesafe 10 yılda erozyonla aşınmış ve deltadaki bu gerileme ancak mahmuzların 
inşası ile durdurulabilmiştir (b).  

b) Rüzgâr erozyonunun etkisi daha fazla hissedilmiş, özellikle ırmağın batı kesimindeki kıyı 
kumullarının rüzgarlarla iç kesimlere doğru taşınması sonucunda kıyıya kadar ulaşan tarım alanları da 
zarar görmeye ve gerilemeye başlamıştır. Buradaki bazı beşerî tesisler de kıyı çizgisinin gerilemesi ile 
giderek sahile yaklaşmış ve kumul tehdidi altına girmiştir (Şekil 5). Ayrıca deltanın doğu kıyısı boyunca 
yer alan lagün göllerinin önündeki kıyı okunun  daralması ve gerilemesi ile bu göllerin denizle birleşmesi 
tehlikesi belirmiş ve  sulak alanlar zarar görmeye başlamıştır (Şekil 6).  

  
Şekil 5. Kızılırmak Deltası kuzeybatı kıyıları boyunca görülen kum erozyonuna bağlı değişiklikler; a) 
1997 yılına ait uydu görüntüsü, b) Kumlu plajlar, c) Rüzgârın plajlardan taşıdığı kumullar. 

Şekil 6. Deltanın kuzeydoğu sahillerinde, kıyı erozyonu sonucunda denizle birleşme tehlikesi beliren, 
lagün göllerinden birinin uydu görüntüsü ve uçaktan çekilmiş fotoğrafı. 

Gerilemeyi Durdurmak İçin Yapılan Çalışmalar  
Deltada kıyı erozyonu sonucunda gerilemenin başlaması ile ovanın sularını drene eden kanalların 

sularını toplayarak Karadeniz’e deşarj etmek üzere plânlanmış bulunan Kuşaklama Kanalı’nın ağız kısmı 
tahrip olmuş, burada içeriye deniz suyu girmeye başlamıştır. Ovada inşaatı devam eden sulama sistemi 
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henüz faaliyete geçmeden Kuşaklama Kanalı’nın işlevini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalması ve 
deltanın gerilemesinden kaynaklanan diğer risklerin artması üzerine DSİ yeni bir çalışma başlatarak bu 
gerilemeyi durduracak önlemler alma yoluna gitmiştir. Bunun için kıyı boyunca mahmuzlar yapılarak 
gerilemenin önlenebileceği düşünülmüş ve hemen çalışmalara başlanmıştır.  

1959-1985 yılları arasında kalan 27 yıllık uzun dönem Sinop Meteoroloji İstasyonu verilerinden 
yararlanılarak saatlik rüzgarların yönleri ve şiddetleri belirlenmiş, istatistikî dalga yüksekliği, dalga yönü 
ve periyodu tespit edilmiştir. Delta kıyılarında rüzgarların sırasıyla en çok WNW, NW, ENE, NNW, NE, 
NNE, ve N yönlerinde estiği saptanmış, bunlar içinde kıyı erozyonu üzerinde en etkin olanların NW, 
NNW ve WNW yönlü rüzgarlar olduğu anlaşılmıştır (Kökpınar ve diğ.. 2000). Yine Sinop Meteoroloji 
İstasyonu verilerine göre dalga iklimi de araştırılmış, her yıl 4 m’yi aşan  ve özellikle NW ve NE yönlü 
dalgaların erozyonda çok etkili oldukları saptanmıştır. Dalgalar nedeniyle batimetrik haritaların bile 
sürekli değiştiği, 3 m ölçülen derinliğin  bir süre sonra 5-6 m olabildiği görülmüştür. Bu durum kıyı 
erozyonunda dalgaların etkisini gösterdiği gibi, mahmuz inşaatları sırasında büyük sıkıntı ve maliyet 
sapmalarının ortaya çıkmasına da neden olmuştur. 

Elde edilen verilerden yola çıkılarak laboratuar ortamında fiziksel modelleme çalışmaları yapılmış 
ve Kızılırmak Deltası kuzey kesiminde inşa edilecek mahmuzların yeri, sayısı ve şekilleri tespit 
edilmiştir. Daha sonra ilk olarak, 1 Düz (I) ve 2 çatal (Y) mahmuz inşaatı (Şekil 10’te 1, 2 ve 3 ile 
gösterilenler) plânlanmış, 1999’da bu yapıların inşaatlarına başlanarak 2000 yılı başlarında bitirilmiştir 
(Şekil 7).  

 
Şekil 7. 1999 yılında inşa edilen 1, 2 ve 3 no.lu I ve Y tipli ilk üç mahmuz. 

İnşaatlarda iki mahmuz arası mesafe bir mahmuz boyunun iki katı olarak belirlenmiş ve mahmuzlar 
dalga kırılma kotu olan –2,5 ve –3 m’lere kadar denize doğru uzatılmışlardır (Şekil 8a). Gözlemler 
sonucunda mahmuzların yapıldığı kesimde erozyonun durduğu ve ilk 9 aylık süre içinde denize doğru 50 
m kadar ilerleme gerçekleştiği tespit edilmiştir (Kökpınar 2000). Çalışmaların olumlu sonuçlanması ve 
başarılı olduklarının görülmesiyle daha doğuda devam eden kıyı erozyonunu önlemek için buralara da 4, 
5, 6, 7 ve 8 no.lu mahmuzlar yapılmıştır (Şekil 9b). 

  
Şekil 8. a) Mahmuzlar vasıtası ile dalgaların açıkta kırılması sağlanarak  kıyı erozyonunun durdurulması, 
b) Daha doğuya doğru inşa edilen I şekilli 4, 5, 6, 7 ve 8 no.lu mahmuzlar. 

2001-2002’de de ırmak ağzının karşı  kıyısına nehir-deniz birleşimini düzenleyen Batı Mahmuzu 
inşa edilmiştir (Şekil 9). Bu mahmuzun inşası ile W ve NW yönlü rüzgarların ırmak ağzındaki etkisi 
azaltılmış, fakat bu sefer de NE yönlü rüzgarlar ırmak ağzına malzeme yığarak problem yaratmaya 
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başlamışlardır. Kuraklık vb. faktörlerle Altınkaya ve Derbent barajlarından nehir yatağına  salınan su az 
olduğu zamanlarda ırmaktan gelen su bu malzemeyi sürüklemede yetersiz kaldığı için buraya da 9 no.lu 
mahmuz yapılmıştır (Şekil 10). Bu düzenleme ile ırmak ağzından balıkçı teknelerinin rahatlıkla ırmak 
içine girmelerinin yolu da açılmıştır (Şekil 9c). 

  
Şekil 9. Kızılırmak nehri ağzının batı kesimini korumak için inşa edilen Batı Mahmuzu’ndan görünümler 
(kuzeye bakış) ( a ve b), ırmaktan Karadeniz’e çıkan bir tekne (güneye bakış) (c). 

 
Şekil 10. Yıllar itibariyle deltada gerileme ve bu gerilemeyi durdurmak için erozyonun etkin olduğu 
alanlarda yapılan mahmuzlar (DSİ 2004’ten faydalanılarak çizilmiştir). 

Baraj Göllerinde Birikme 
Yapılan hesaplamalara göre Altınkaya baraj gölünde biriken yıllık malzeme miktarı yaklaşık 18 

milyon ton civarındadır. Bu muazzam miktardaki rüsübat 1987’den günümüze son 18 yıldır Kızılırmak’ın 
Altınkaya baraj gölüne karıştığı Vezirköprü civarında, ırmağın baraj gölüne karışması ile birlikte akış hızı 
ve taşıma gücünün de zayıflamasına paralel olarak birikmektedir. Aynı zamanda Kızılırmak’ın Gökırmak 
kolunu aldığı ve Altınkaya baraj gölünün de en güney kesimini oluşturan bu sahada meydana gelen 
birikme geniş alüvyal düzlüklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. (Şekil 11a).  

Kısa bir zaman içinde, ırmak yatağının dolması sonucu ortaya çıkan bu geniş alüvyal düzlükler 
görenlerde hayret uyandırdığı gibi, Kızılırmak delta ovasının nasıl ve hangi hızda oluştuğu hakkında da 
bize önemli ipuçları vermektedir. Bir vadi oluğu ovası görünümünde olan alüvyal birikintiler, özellikle 
baraj gölünün kuraklık vb. nedenlerle seviyesinin düşük olduğu dönemlerde, yöre halkı tarafından çeltik 
ekim alanı olarak kullanılmaktadır (Şekil 11f).  

İleriki yıllarda Boyabat Barajı’nın faaliyete geçmesi ile Altınkaya baraj gölü sadece Gökırmak’ın 
getirdiği alüvyonlara ev sahipliği yapacak, Kızılırmak’ın ana kolunun getirdiği malzeme ise Boyabat 
baraj gölünde birikecektir. Günümüzde Şekil 10’de görülen düzlüklerin bir benzeri gelecekte 
Kızılırmak’ın Boyabat baraj gölüne karıştığı kesimde ortaya çıkacaktır. 
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Şekil 11. Kızılırmak nehrinin Altınkaya baraj gölüne karıştığı kesimde oluşan geniş alüvyal düzlükler (a, b). 
Nemli dönemlerde baraj gölü seviyesi yükseldiğinde sular altında kalan bu düzlükler (c),  kurak 
dönemlerde Altınkaya baraj gölündeki su seviyesi düştüğünde (d) ırmak kendi alüvyal birikintisi içine 
gömülmekte (e) ve çeltik tarımına müsait çok geniş tarım alanlarının ortaya çıkmasına imkân vermektedir 
(f). 

Sonuçlar 
Kızılırmak Deltası Türkiye’nin en önemli ve en büyük kıyı ovalarından biridir. Bu saha aynı 

zamanda dünyanın en önemli sulak alanlarından birine de ev sahipliği yapmaktadır (Özeşmi 1999). 
Deltanın binlerce yıldır devam eden oluşum süreci 1987 yılında Altınkaya Barajı’nın inşası ve baraj 
gölünün su tutmaya başlaması ile sona ermiştir. Bu önemli beşerî müdahale nedeniyle delta sahasında ve 
gerideki akarsu yatağı üzerinde birbiri ile ilişkili bazı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bunlar kısaca;  

a) Deltanın kuzey kesimlerindeki gerileme belli bir alanda mahmuz inşaatları ile durdurulmuş 
olmakla birlikte, sediment bütçesinin bozulmasından kaynaklanan erozyonal süreç deltanın tüm kıyılarını 
tehdit etmektedir. Nitekim günümüzde mahmuzların inşa edildiği kesimden daha doğuda bulunan 
Yörükler Beldesi sahillerinde de yerli halk tarafından belirgin bir kıyı erozyonu olduğu, denizin karaya 
doğru 30 m kadar ilerlediği ifade edilmektedir.  

b) Deltanın kuzeydoğusunda yer alan lagün göllerini denizden ayıran kıyı oklarının da gerilemeye 
başlaması sonucu dünya çapında öneme sahip Kızılırmak Deltası Sulak Alanı kısmen tehlike altına 
girmiştir.  

c) Yeni Delta sahasının özellikle batı kısmında yer alan tarım alanları 2 m yükselti seviyesinin 
altında bulunduğu ve taban suyu seviyesi de yüksek olduğu için ancak çeltik tarımına imkân vermektedir. 
Deltanın gelişim ve büyüme süreci artık durduğu için bu sahalar riskli tarım alanları olarak kalacaklardır.  

d) Deltanın batı kıyıları boyunca uzanan geniş plajlar vardır. Buralardaki kumlar rüzgârlarla tarım 
alanları üzerine taşınarak kıyıya yakın ziraat sahalarını tehdit etmektedir.  

e) Bafra şehri civarında Kızılırmak üzerinde yer alan çok sayıda beton şantiyesi ırmak yatağındaki 
kum ve çakılı hammadde olarak kullanmaktadır. Kızılırmak’tan malzeme akışı kesildiği için, bu 
hammaddelerin tekrar yerine gelmesi mümkün olmadığından ırmağın denge profili değişmekte, ırmak 
yatağında derin çukurlar oluşarak ileride muhtemel bir deniz istilasına zemin hazırlanmaktadır.  

f) Binlerce yıldır Kızılırmak Deltası’nı oluşturan alüvyal malzeme artık Altınkaya baraj gölünde 
birikmekte, burada yeni ovalar meydana getirmektedir. Boyabat Barajı’nın tamamlanması ve su tutmaya 
başlaması ile aynı süreç bu kez Boyabat baraj gölünde ortaya çıkacaktır. Kızılırmak nehri su toplama 
havzasında yapılacak küçük setler ve ağaçlandırma gibi  faaliyetlerle baraj göllerine sediment akışı 
yavaşlatılmalıdır. Böylece erozyon kontrol altına alınarak havzadaki tarım alanlarının daha fazla zarar 
görmesi engellenebileceği gibi, baraj göllerinin kısa sürede dolmasının da önüne geçilmiş olacaktır. 
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Araştırma sahası ile ilgili olarak bütün bu ve benzeri gelişmeler dikkatle takip edilmeli, mevcut ve 
muhtemel riskler ortaya konularak, onlara çözüm getirebilecek yeni araştırma ve projeler 
desteklenmelidir. Ülkemizde veya dünyanın başka bölgelerinde benzer durumda olan yerler varsa onlarla 
da yakın işbirliği sağlanmalı, ortak problemler için ortak çalışmalar yapılmalı, uygulamadan doğan 
olumlu ve olumsuz sonuçlarla ilgili bilgiler paylaşılarak gelecekle ilgili projeksiyonlar sağlam temellere 
oturtulmalıdır.  

Katkı Belirtme ve Teşekkür 

Devlet Su İşleri Samsun VII. Bölge Müdürlüğü çalışanlarından İnşaat Yük. Müh. Tahsin ASAN   
ve Ziraat Y. Müh. Murat SARAÇ’a bazı fotoğraf ve dokümanter verilerin sağlanmasındaki katkılarından 
dolayı teşekkür ederim. 

Kaynaklar 
Akkan, E., 1970, Bafra Burnu-Delice Kavşağı Arasında Kızılırmak Vadisinin Jeomorfolojisi, A.Ü. DTCF Yay. No: 191, Ankara. 
Ardos, M., 1996, Türkiye’de Kuaterner Jeomorfolojisi, Çantay Kitabevi  Yay., İstanbul. 
Asan, T.- Erden, Y. K.- Özoral, E., 2002, “Bafra Ovası Deltası Kızılırmak Nehri-Karadeniz Birleşimindeki Kıyı Erozyonunda 

Alınan Önlemler”, IV: Kıyı Mühendisliği Ulusal Semp., Bildiriler Kitabı, Cilt: I, Antalya, 189-199. 
DSİ, 1986, Bafra Projesi Planlama Revizyon Raporu, DSİ 7. Bölge Md., Samsun. 
DSİ, 2004, Bafra Ovası Sulaması 1. Kısım İnşaatı, DSİ Bafra Ovası Sulaması Proje Md., Samsun. 
Hay, B. J., 1994, “Sediment and Water Discharge Rates of Turkish Black Sea Rivers Before and After Hydropower Dam 

Construction”, Environmental Geology, 23, 276-283. 
İnandık, H.,1957, “Sinop-Terme Arasındaki Kıyıların Morfolojik Etüdü”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 15-16, İstanbul, (51-71).  
Güler, I.-Drama, Y.-Kökpınar, M.A., 2002, “Kızılırmak Ağzı Kıyı Çizgisi Değişimi”, 4. Kıyı Mühendisliği Ulusal Semp., 

Bildiriler Kitabı, Cilt:2, Antalya, 713-730. 
Kökpınar, M. A. - Güler, I. - Drama, Y., 2000, “Bafra Ovası, Kızılırmak-Karadeniz Birleşi-mindeki Kıyı Erozyonunun 

İncelenmesi”, III. Ulusal Kıyı Mühendisliği Ulusal Semp., Bildiriler Kitabı, Çanakkale, 507-524. 
Özeşmi, U., 1999, Conservation Strategies for Sustainable Resource Use in the Kızılırmak Delta in Turkey, A Thesis Submitted 

to the Faculty of the Graduate School of the University of Minnesota, USA. 
Savran S. - Otay, E. N., 2002, “Kızılırmak Deltası Kıyı Erozyonunun Sayısal Modellemesi”, IV. Kıyı Mühendisliği Ulusal 

Semp., Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, Antalya, 493-505. 
Yalçınlar, İ., 1958, “Samsun Bölgesinin Neojen ve Kuaterner Kıyı Depoları”, İ.Ü. Coğ. Enst. Dergisi, Sayı: 9, İstanbul, (11-21). 
Yılmaz, C., 2002, Bafra Ovası’nın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Gündüz Eğitim Yay., Ankara. 



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                               TURQUA-V  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü     2-5 Haziran 2005 235

Kaz Gölü Ekosistemi (Tokat) 

H. İbrahim Zeybek 

19 Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü,,  
hizeybek@omu.edu.tr 

ÖZ 
Kaz Gölü, Turhal-Tokat arasındaki Kazova’nın batı kesiminde yer alır. Bu çalışmanın amacı, önemli sulak 

alanlarımızdan biri olan Kaz Gölü ekosisteminin doğal ortam özelliklerini incelemek, canlı ve cansız unsurlar 
arasında bozulmaya yüz tutan ilişkileri coğrafi bir bakışla yeniden değerlendirerek, alınabilecek önlemleri 
tartışmaya açmaktır. 

Kazova depresyonunun tabanı, Kuvaterner dolguları ile kaplıdır. Göl, halen çevreden taşınan alüvyonlarla 
gittikçe daralmaktadır. Kaz Gölü’nün deniz seviyesinden yüksekliği 535 m, yüzölçümü ise, 1 km2 kadardır. Yörede 
karasallığın ağır bastığı bir iklim tipi hakimdir. Kar, yağmur ve yer altı suları ile beslenen gölün fazla suları DSİ 
tarafından açılan bir drenaj kanalı ile Yeşilırmak’a boşaltılmaktadır. Gölün geniş bir bölümü sazlarla kaplı olup, 
sazan ve kızılkanat gibi balık türlerine rastlanmaktadır. Göl ve çevresinde ördek, kaz, gri balıkçıl, karaleylek ve 
sakarmeke başta olmak üzere onlarca kuş türü barınmaktadır. 

Kaz Gölü ekosistemi, Türkiye’nin diğer bir çok sulak alanında olduğu gibi önemli sorunlarla karşı karşıyadır. 
Göl alanının daralması, gölün sığlaşması, kaçak avlanma, çevredeki yerleşmelerin atık sularının göle boşalması, 
tarım alanlarında kullanılan gübre ve ilaçların göl sularına karışması bunlar arasında sayılabilir. Yöre halkı sulak 
alanlar hakkında bilgilendirilmeli, göl ve çevresi ile ilgili uygulanabilir bir koruma programı hazırlanarak vakit 
geçirmeden hayata geçirilmelidir. 

Giriş  
Tektonik kökenli Kazova’nın batı bölümünde yer alan Kaz Gölü ve çevresi, sahip olduğu ekolojik 

özellikleri tatlı su sulak alan ekosistemlerinin güzel bir örneğini oluşturur. Göl ve yakın çevresi, 1998 
yılında “Av ve Yaban Hayatı Koruma Sahası” ilan edilmiştir.  

Kaz Gölü ekosistemi ile ilgili doğrudan bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, 
Karaalioğlu (1977) Ardos (1984) ve Özçağlar (1988) gibi araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda 
sahanın jeolojik ve jeomorfolojik bazı özelliklerine yer verilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, Kaz Gölü ve çevresinin doğal ortam özelliklerini ortaya koymak, canlı ve 
cansız ortam arasındaki karşılıklı ilişkileri coğrafi bir bakışla incelemektir. Çalışma hazırlanırken 
doğrudan arazide yapılan gözlem ve incelemeler dışında, 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli topoğrafya, 
1/100.000 ölçekli jeoloji haritaları ile göl suyu analiz sonuçlarından yararlanılmıştır. 

Araştırma Sahasının Yeri  
İnceleme alanı Orta Karadeniz Bölümü’nde, Turhal-Tokat arasındaki Kazova’nın batı bölümünde 

yer almaktadır (Şekil 1). Kaz Gölü, 40°16´00˝-40°17´20˝ kuzey enlemleri, 36°08´50˝-36°09´56˝ doğu 
boylamları arasında bulunmaktadır. İdari bakımdan Tokat ilinin Pazar ilçesi’ne bağlı Üzümören Kasabası 
ve Çiftlik köyleri ile Turhal ilçesine bağlı Şatıroba ve Tatlıcak köyleri sınırları içerisinde kalmaktadır. 
Kaz Gölü, güneyde Pazar-Zile karayolunun 250 m kuzeyi ile, kuzeyde Yeşilırmak yatağının 1750 m 
güneyinde yer alır. Göl kara yolu ile Pazar ilçesine 11 km, Turhal ilçesine 19 km, Zile ilçesine 23 km, 
Tokat il merkezine ise 39 km mesafededir.  

Kaz Gölü Ekosistemi 
Jeolojik Özellikler  

Kaz Gölü’nün çevresi tamamen Kuvaterner yaşlı alüvyonlarla kaplıdır. Gölün güneyinde alüvyon 
kalınlığı azalmakta, dar bir alüvyal şeritten sonra Eosen yaşlı çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı serisine 
geçilmektedir.  

Kazova tabanında yapılan sondajlara göre alüvyon kalınlığı ovanın farklı kesimlerinde değişiklik 
göstermektedir (Karaalioğlu 1977). Bu araştırmaya göre ovanın doğu ve batısında alüvyon kalınlığı daha 
fazladır. O halde, çökme ovanın her tarafında aynı olmamış, Kaz Gölü’nün bulunduğu batı kesimde daha 
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fazla gerçekleşmiştir. Aynı sahada alüvyal malzeme çakıllı kil, çakıl, kil, çakıl, kum-çakıl gibi 
unsurlardan oluşmaktadır. 

 
Şekil 1. Lokasyon haritası  

 

Kaz Gölü’nün bulunduğu saha Kazova içerisinde en alçak sahaya karşılık gelir. Çünkü, Kaz Gölü 
ve kuzeyindeki dar alanlı saha 540 m eşyükselti eğrisinin içinde yer alır (Şekil 2). Oysa, Kazova’nın doğu 
kesiminde yükselti 600 m’yi bulmaktadır. O halde, gölün bulunduğu depresyon tabanının en çukur yeri, 
Kaz Gölü ve çevresidir (535 m). 

Göl kuzeyi, batı ve doğusunda geniş alanlı alüvyal düzlükler uzanır. Güneydeki dar alanlı 
düzlükten sonra yükseltinin arttığı dağlık alana geçilmektedir. Nitekim, güneyde Mandaburun Sırtı’nda 
yükselti 580 m’ye, Dökmetepe’de ise 639 m’ye çıkmaktadır.  

Kaz Gölü, kuzey-güney yönünde 2 km uzunluğa, doğu-batı yönünde 600 m genişliğe sahiptir. 
Geçmişten günümüze hızla dolan Kaz Gölü’nde derinlik 1970’li yılların başında 3-4 m’yi bulurken, 
günümüzde en derin  yeri 1,5 m kadardır. 

İklim   

İnceleme alanının iklim özellikleri, sahaya en yakın olan ve benzer özelliklere sahip Turhal 
Meteoroloji İstasyonu verileri esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre sahada yıllık ortalama 
sıcaklık 12.9°C’dir (Tablo 1). Sıcaklık ortalamalarının en yüksek olduğu ay temmuz (23°C), en düşük 
olduğu ay ise ocaktır (2.2°C). Ekim-nisan ayları arası muhtemel donlu devreyi, aralık, ocak ve şubat 
aylarını kapsayan dönem ise düzenli donlu devreyi oluşturmaktadır. Ortalama yıllık toplam yağış miktarı 
413.3 mm’dir. En yağışlı ay (52 mm) nisan, en az yağış alan ay ise ağustostur (6.6 mm). Yıl içerisinde 
yağışların önemli bir kısmı ilkbaharda düşmektedir (% 33.9). Kış mevsiminde yıllık yağışın % 28.7’si, 
sonbaharda ise % 22.2’si düşmektedir. İnceleme alanında en az yağış ise yaz mevsiminde görülmektedir 
(% 15.2). Rüzgar frekansının en yüksek olduğu yön kuzeydoğudur. Çalışma alanında kar yağışı genelde 
kasım ayında başlar ve nisan ayı başlarında sona erer. Ortalama karla örtülü günler sayısı 16.8’dir. Bu 
özellikleriyle Karadeniz kıyı kuşağından oldukça içeride yer alan inceleme alanında karasallığın ağır 
bastığı bir iklim tipi hakimdir. 
Tablo 1. İnceleme alanında ortalama sıcaklık, ortalama düşük sıcaklık, en düşük sıcaklık ve yağışın aylara dağılışı. 
 O Ş M N M H T A E Ek K A Yıllık 
Ort. Sıc. 2.2 3.8 7.7 13.0 16.8 20.5 23.0 22.7 19.0 13.2 9.8 3.5 12.9 
Ort. Düş. Sıc. -1.3 -0.4 2.2 7.0 10.5 13.5 15.5 14.9 12.0 6.8 3.0 -0.1 7.0 
En Düş. Sıc.  -19.0 -25.0 -19.7 -1.8 0.7 2.7 7.9 7.6 3.5 -3.4 -4.5 -11.4 -25.0 
Ort. Top.Yağ. 42.8 35.2 37.5 52.0 50.6 41.8 14.3 6.6 16.3 30.8 44.6 40.8 413.3 

Kaynak: Tokat Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yayımlanmamış döküm cetvelleri 

 

Jeomorfolojik Özellikler ve Gölün Oluşumu  

Kazova’nın bulunduğu saha Neojen’deki genç 
tektonik hareketler sırasında kuzey ve güneyden 
faylanarak çökmüştür. Çoğunlukla doğu-batı doğrultulu 
bu fayların etkisi ile burada bir depresyon alanı meydana 
gelmiştir. Kuvaterner boyunca kuzeydeki Hanife ve 
güneydeki Akdağ’dan taşınan alüvyal malzeme ile dolan 
depresyon tabanında ova gelişmiştir. Kaz Gölü, 
depresyonu oluşturan çökmenin en fazla yaşandığı batı 
bölümde bulunmaktadır.  

Tatlıcak Köyü kuzeyi ve göl güneyinde yaklaşık 
doğu batı doğrultusunda uzanan fayların etkisiyle ovanın 
güney bölümü çökmüştür. Blok halinde çöken bu sahada 
bir göllenme meydana gelmiştir. Göl, oluştuktan sonra 
zamanla dolarak alanı küçülmüş ve gittikçe daha sığ bir 
hal almıştır. Fakat, gölün bu sahada varlığını koruması, 
göl güneyindeki fayın aktifliğini Kuvaterner de de 
devam ettirmesi ile ilgili olmalıdır.  
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Göl Sularının Özellikleri  

Tatlı sulu Kaz Gölü, yağmur, kar erime ve yer altı suları tarafından beslenmektedir. Güneydeki 
Akdağ’dan ovaya doğru yönelen derelerin suları çoğunlukla etekteki birikinti koni ve yelpazeleri içerisine 
sızarak yer altı suyunu beslerler. Göl, güneydeki dağlık alandan ovaya yönelen ve ilkbaharda akışa geçen 
mevsimlik akarsular tarafından da beslenmektedir.  

Gölün seviyesi karların erimeleri ve yağışın fazla olduğu ilkbahar aylarından itibaren bir miktar 
yükselmeye başlar. Yağışlı devrede, seviyenin yükselmesine paralel olarak göl alanı da batıya doğru 
genişler. İlkbahardaki yağışlı ve kar erimelerinin gerçekleştiği devrede su seviyesinin yükselmesi ve göl 
alanının genişlemesine bağlı olarak Çiftlikköy’ün bir kısmı sık sık sular altında kaldığı için gölün 
doğusuna 1974 yılında bir set yapılmıştır. Yaz devresinde ise, bir taraftan beslenmenin azalması, öte 
yandan buharlaşma sonucu göl alanı daralır. Suların çekildiği sahalarda zeminde kuruma çatlakları 
meydana gelmektedir. Göl suları, yapımı 1980 yılında tamamlanan tahliye kanalı ile kuzeyden 
Yeşilırmak’a boşalmaktadır. 
Tablo 2. Kaz Gölü sularının kimyasal analiz sonuçları  
Parametreler      Kaz Gölü-Çayköy Girişi        Kaz Gölü Çıkışı 
pH 7.0     7.6 
İletkenlik (Ecx106 25°C)    mhos/cm 376 740 
Klorür   (mg/L) 9.94     8.52 
Amonyak   (mg/L) 0.5     0.15 
Nitrit   (mg/L) 0.01081     0.01005 
Nitrat  (mg/L) 0.240     0 
Met. Org. Alkalinite CaCO3      (mg/L) 122.5 375.0 
Permanganat Değeri    O2       (mg/L) 2.08     5.20 
Orto-Fosfat    (mg/L) 0.011     0.091 
Sülfat    (mg/L) 57.60   15.36 
Sodyum    (mg/L) 6.90   37.03 
Potasyum   (mg/L) 1.17     3.90 
Kalsiyum    (mg/L) 42.0   61.0 
Magnezyum      (mg/L) 18.24   40.13 
Toplam sertlik   CaCO3    (mg/L)            180.0 317.5 

Kaynak: DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü, 1999. 

Kaz Gölü’nün farklı noktalarından alınan su örneklerinin kimyasal analizlerine göre, güneydeki 
girişte nötr özellikte olan göl suları, göl çıkışında hafif bazik nitelik taşımaktadır. Tatlı sulu gölde elektrik 
iletkenliği özellikle girişte oldukça düşüktür. Amonyak, klorür ve nitrit değerleri de göle güneyden 
girişte, çıkışa göre daha yüksektir (Tablo 2). Bir bütün halinde değerlendirildiğinde göl suları girişte 
amonyak ve nitrit yönünden II. sınıf, diğer parametreler bakımından I. sınıf su özelliğindedir. Kaz Gölü 
çıkışında ise sular nitrit ve fosfat yönünden II. sınıf, diğer parametreler yönünden yine I. sınıf su 
niteliğindedir. 

Toprak Özellikleri ve Göl Çevresindeki Arazilerin Sınıflandırılması  

Kaz Gölü 3. sınıf arazilerle çevrili bulunmaktadır. Alüvyal topraklarla kaplı olmasına rağmen, 
bozuk drenajlı bu kısımlar çoğunlukla mera alanı olarak kullanılmaktadır. Bu arazilerin daha sınırlı bir 
kısmında ise tarım yapılmaktadır. Söz konusu alanların çevresindeki alüvyal topraklar ise 1. derecede 
önemli tarım arazileridir.  

Floristik Özellikler  

Kaz Gölü yakın çevresinde kavak (populus alba) ve söğüt (Salix alba) dışında ağaca 
rastlanmamaktadır. Göl çevresinde böğürtlen (Rubus), kuşburnu (rosa canina) ve ılgın (Tamarix) gibi 
çalı; sığır kuyruğu (Verbascum), civan perçemi (Achillea latifolia), tarak otu (Cynosurus cristatus) gibi ot 
formunda bitkiler yer almaktadır. Gölün sığ kesimlerinde ve bataklık alanlarında ise su yosunu 
(Sargassum sp), sazlar (Juncus, phragmites) ve kamış (Sparganium ramosum) gibi bitkiler yayılış 
göstermektedir (Şekil 2). Gölün, gittikçe sığlaşması ve saz kesiminin yasaklanmasından sonra, büyük 
bölümü sazlarla kaplanmıştır. 
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.  
Şekil 2. Kaz Gölü ekosistemi  

1. Tarım alanı, 
2. Sazlık alan,  
3. Kamışlık alan, 
4. Çayır, 
5. 1978’deki göl alanı (1/25 000 ölçekli topoğrafya haritasına göre), 
6. Göl alanı (2004),  
7. Av ve yaban hayatı koruma sahası sınırları,  
8. Akarsu, 
9. Tepe,  
10. Eşyükselti eğrileri,  
11. Drenaj kanalı, 
12. Yapay set ve boşaltım kanalı, 
13. Asfalt yol, 
14. Yerleşme.  

Faunistik Özellikler  

Kaz Gölü ve çevresi fauna açısından da zengindir. Nitekim, gölde çeşitli balık türleri, çevredeki 
sazlık, bataklık ve ağaçlık alanlarda ise çeşitli memeli ve sürüngen türleri yaşamaktadır. Ayrıca, göl ile 
çevresi elverişli özelliklerinden dolayı yerli ve göçmen kuşlara da barınma ortamı oluşturmaktadır.  

Gölde sazan (kambur sazan) ve kızılkanat gibi balık türleri dışında su samuru, su yılanı (Natrix 
tesellata), kurbağa ve su kaplumbağası (Emys orbicularis) gibi hayvanlara da rastlanır. 

Kaz Gölü çevresinde yaşayan başlıca memeliler tilki (Vulpes), oklu kirpi (Hyetricristata) tavşan 
(Lepus europeus), ve kurttur (Canis lupes). Avlanma yasağından sonra sahada bol miktarda yaban 
domuzu (Sus scrofa) da türemiştir.  

Göl ve çevresinde, yoğun bitki varlığı ve tatlı su ekosistemi özelliği göstermesi nedeniyle çok 
sayıda kuş barınmaktadır. Fakat, sahada düzenli gözlem yapılmadığı için, tam olarak kaç kuşun yaşadığı 
veya barındığı kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem 
Kulübü öğrencilerince farklı tarihlerde yapılan gözlemler göl ve çevresinde onlarca türün barındığını 
göstermiştir. Nitekim, sahada 14-15 Aralık 2002 tarihinde 69 farklı kuş türü, toplam 1138 kuş; 26-27 
Şubat 2003 tarihlerinde 35 kuş türü, 3119 toplam kuş; 5-6 Nisan 2003 tarihlerinde ise 74 kuş türü ile 
yaklaşık 5000 kuş gözlenmiştir (Amasya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, 2004). Ördek (Anatidea) türleri, 
kaz (Anser) türleri, gri balıkçıl (Ardea cinerea), karaleylek (Ciconia nigra), doğan (Falco sp.), çulluk 
(Gallinago), benekli sutavuğu (Porzana porzana), angıt (Tadorna ferruginea), sakarmeke (Fulica atra), 
karatavuk (Turdus merula), saksağan (Pica pica), sığırcık (Sturnus vulgaris), serçe (Passer domesticus), 
yeşilbacak (Tringa nebularia), döğüşkenkuş (Philomachus pugnax), çıkrıkçın (Anas querguedula), 
kızkuşu (Vanellus vanellus)…sahada rastlanan kuşlardan bazılarıdır.  

Kaz Gölü, Uluslararası Tabiat Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından kabul edilen 
kriterlere göre B sınıfı sulak alanlar içerisinde yer almaktadır. 

Göl Çevresinde Nüfus ve Yerleşme  

Kaz Gölü çevresindeki araziler Üzümören Kasabası ile Çiftlik, Şatıroba ve Tatlıcak köylerinin 
mülki sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu yerleşmelerden batıda bulunan Tatlıcak ve Şatıroba köyleri 
idari olarak Turhal ilçesine; Üzümören Kasabası ve Çiftlik Köyü ise Pazar ilçesine bağlıdır. 2000 yılı 
nüfus sayımına göre bu yerleşmelerde toplam 8 599 kişi yaşamaktadır (Tablo 3).  

Tarım ve Hayvancılık  

Sahada tarım ve hayvancılık temel geçim kaynaklarıdır. Şatıroba, Çiftlik ve Tatlıcak köyleri 
çevresindeki arazilerde daha çok şekerpancarı ve sebze tarımı yapılmaktadır. Ayrıca, göl çevresindeki 
meralarda manda ve sığır gibi büyükbaş hayvan otlatılmaktadır. Av ve Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan 
edildikten sonra gölde hayvan otlatılması yasaklanmıştır. Gölün hızla sazlarla kaplanmasında ve açık su 
yüzeyi alanlarının daralmasında bu durumun da etkisi olmuştur. Çünkü, gölde otlayan mandalar sazlarla 
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beslenirken, gittikleri sahalarda da balık ve kuşların hareket edebileceği açık su yüzeylerinin açılmasına 
neden oluyorlardı. 
Tablo 3. Kaz Gölü çevresindeki yerleşmeler ve nüfusları. 
Yerleşme Nüfus 
Çiftlikköy 509 
Üzümören Kasabası 6 800 
Şatıroba 391 
Tatlıcak 899 
Toplam 8 599 

Kaynak: DİE, 2002 

Saz Kesimi ve Değerlendirilmesi  

Yöre halkının geçmişte önemli geçim kaynaklarından biri de saz ve kamış kesimi idi. Önceleri 20-
30 kişi tarafından yapılan bu iş, günümüzde dört kişi tarafından yapılmaktadır    

Gölden kesilen sazlar çevredeki il ve ilçe merkezlerindeki semer, yastık üreticileri ile ahır 
yapanlara (nemi çektiği için örtü malzemesi olarak) satılıyordu. Ayrıca, 2000 yılında Turhal’da özel 
sektörce bir hasır fabrikası kurulmuştu. Gölden üretilen sazlardan yapılan hasırlar ihraç ediliyordu. 
Kamışlar ise sele, sepet yapımında kullanılmak üzere Hollanda’ya ihraç ediliyordu. Saz kesiminin 
yasaklanması üzerine fabrika kapanmış ve üretim tezgâhları da Hollanda’ya götürülmüştür. Günümüzde, 
yazın sınırlı ölçüde kesilen sazların bağı pazarlık usulü 250.000-300.000 lira arasında satılmaktadır 
(2004).  

Avcılık  

Kaz Gölü ve çevresi, zengin bir tatlı su ekosistemi özelliği gösterdiği için çeşitli kuşlara ve 
balıklara barınak yeri görevi görmektedir. Saha “Av ve Yaban Hayatı Koruma Sahası” ilan edildikten 
sonra avlanma bütün alanda yasaklanmıştır. Fakat, gölde avcılık baskısı devam etmektedir. Göl ve 
çevresinde kaçak ve usulsüz avlanma yapılmakta, kuş yumurtaları toplanmaktadır. Avlanma sırasında 
yaygın olarak saçma kullanılması bir çok kuşun ölümüne yol açmaktadır. Görevli sayısının tek olması ve 
yeterli donanımının bulunmaması yüzünden göl gereği gibi korunamamaktadır.  

Kaz Gölü ve Çevresinin Sorunları  
Türkiye’deki çoğu sulak alan gibi Kaz Gölü ve çevresi de bir çok sorunla karşı karşıyadır. Bu 

sorunların başında göl alanının gittikçe daralması gelmektedir. Bu daralmanın en önemli nedeni DSİ 
tarafından yapılan drenaj ve kurutma çalışmalarıdır. Söz konusu çalışmaların bir kısmı 1959-1966 yılları 
arasında gerçekleştirilmiştir. DSİ tarafından bir taraftan drenaj kanalları açılırken öte yandan güneydeki 
dağlık alandan göle doğru akan derelerin yatakları temizlenmiş ve genişletilmiştir. Ayrıca, güneydeki bazı 
derelerin ağızları göle doğru yönlendirilmiştir. Bu akarsuların getirdiği alüvyonlarla gölün dolma süreci 
hız kazanmıştır. Tüm bu faaliyetler ve 1980 yılında gölün kuzey ucuna açılan boşaltım kanalının etkisiyle 
göl yaklaşık 2/3 oranında küçülmüştür . Nitekim, 1978 yılında 2,5 km²’lik yüzölçüme sahip sahip olan 
gölün bugünkü alanı 1 km² kadardır. Gölün kurutulması sonucu elde edilen yaklaşık 1,5 km²’lik arazinin 
batıda Şatıroba Köyü bölümündeki 720.000 m²’lik kısmı köylülere kiralanmıştır. Yaklaşık 280.000 m²lik 
kısmı ise yağmalanmıştır.  

Gölün, gittikçe sığlaşması kuş ve balıkların barınmasını da güçleştirmektedir. Gölün büyük bölümü 
kış mevsiminde zaman zaman donmaktadır. Donmayan dar alanlara sıkışan kuşlar kurt, tilki, sansar gibi 
yırtıcı hayvanlar tarafından öldürülebilmektedir.  

Göl alanının daralması ve su seviyesinin düşmesine bağlı olarak gölün önemli kısmı sazlarla 
kaplanmış ve göl bataklaşma sürecine girmiştir. 15 yıl öncesine kadar gölde açık su yüzeyi alanı oldukça 
genişti ve birbiriyle bağlantılı kayık yolları vardı. Bu açık yüzeylere kuşlar rahatlıkla inebiliyor, uzun süre 
kalabiliyorlardı. 2001-2003 yılları arasında saz kesiminin tamamen yasaklanması üzerine gölde saz ve 
kamışlar yaygınlaşmış, açık su yüzeyi daralmıştır. Bu yüzden başta göçmen kuşlar olmak üzere kuşların 
çoğunluğu açık su alanı göremediği için göle inmemekte, başka sulak alanlara göçmektedirler. Ayrıca, 
çürüyen saz ve kamışlar gölü doldurmakta, derinliğin azalmasına yol açmaktadır. 

Sulak alan ekosistem sahasının geçmişten günümüze daralmış olması, kuş varlığını da etkilemiştir. 
Yöre sakinleri eskiden sonbaharda göçmen kuşların kalabalık sürüler halinde göle geldiğini ve buradan 
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güneye geçtiklerini, son yıllarda göçmen kuş sayısının azaldığını belirtmektedirler. Göç yolunun 
değişmesinde başka faktörler kadar, göl sahasının daralmasının da rolü olmuş olmalıdır.  

Göl çevresinde ve buraya su taşıyan akarsu havzalarındaki sahalarda tarım ürünlerinde verimi 
artırmak için sulamanın yanı sıra, özellikle nitrat ve fosfatça zengin gübrelerin kullanımı da artmıştır. 
Gübreler ve aynı sahalarda kullanılan tarımsal ilaçlar yağmur ve sulama sularıyla Kaz Gölü’ne 
taşınmaktadır. Ayrıca, başta Şatıroba Köyü olmak üzere, çevre yerleşmelerin kanalizasyon ve evsel 
atıkları göle boşalmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler  
Kaz Gölü, bir çok müdahaleye rağmen doğal karakteri korunması gereken bir göl ekosistemi 

özelliği gösterir. Göl ve çevresi, Türkiye’deki çoğu sulak alan gibi çeşitli çevre sorunlarıyla karşı karşıya 
bulunmaktadır. Göl çevresindeki sorunların başında gelen sulak alanın daralmasının temel nedeni DSİ 
tarafından gölün kuzey ucuna açılan boşaltım kanalıdır. Boşaltım kanalının ağız kısmında bir kapakla, su 
seviyesi 0.5 m yükseltilebilir. Böylece, göl alanı nispeten genişleyecek ve derinlik artabilecektir. 
Derinliğin artması ile ise başta kuş, balık ve bitkiler olmak üzere canlılar için daha uygun ortam 
hazırlanmış olacaktır. Ayrıca, eskiden göl alanına dahil olup, drenaj kanallarının açılması sonucu 
karalaşan sahaların yağmalanması da önlenmiş olur. 

Göldeki hızlı karalaşmanın bir diğer nedeni de, göle taşınan malzeme miktarının fazlalığıdır. 
Güneydeki Akdağ’dan göle malzeme getiren akarsu havzalarında ormanlar büyük ölçüde ortadan 
kaldırılmıştır. Sahada erozyonal süreçler etkin olduğu için akarsular da bol malzeme taşırlar. Bu nedenle, 
akarsu havzaları ağaçlandırılmalıdır. Göl çevresindeki tarım alanlarında kullanılan tarım ilaçları ve 
kimyasal gübrelerin ekolojik denge üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Göl çevresindeki 
yerleşmelerden özellikle Şatıroba Köyü’nün atık sularının arıtılmadan göle boşaltılması önlenmelidir. Kaz 
Gölü’nün korunmasında sahada yaşayanlara büyük görevler düşmektedir. Bu yüzden, göl çevresindeki 
Şatıroba Köyü, Çiftlikköy, Ovayurt ve Hacıpınar gibi yerleşmelerde yaşayanlara sulak alanlar, önemleri 
ve korunması konusunda sık sık eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar, Tokat Orman İl 
Müdürlüğü Milli Parklar Şubesi Mühendisliği öncülüğünde yapılabilir. Yumurta mevsimi dışında, 
özellikle yaz sonlarında saz kesimine izin verilebilir. Böylece, hem çürüyen sazların göl tabanını 
doldurması önlenmiş olur, hem de kuş ve balıkların rahat dolaşımı mümkün olabilir. Açık su yüzeyi 
alanlarının genişlemesi için kuşların yumurtlama dönemi hariç, mandaların otlatılmasına izin verilebilir. 
Yörede av yasaklarına uyulması sağlanmalıdır. Gölün korunması ile görevli tek bir orman muhafaza 
memuru bulunmaktadır. Tek görevli gölü yeteri kadar koruyamamaktadır. Aslında gölden zaman zaman 
saz kesen dört gönüllünün gölün korunmasına katkısı büyüktür. Bu gönüllülerin geçici işçi statüsünde 
çalıştırılmaları gölün korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Yöreye çok sayıda avcı gelmektedir. Bu 
nedenle, yerel radyo ve televizyon kanallarında, av sezonu öncesi gerekli uyarılar yapılmalıdır.  

Doğu kesimdeki settin  göle yakın kısmına bir gözlemevi yapılabilir. Fakat, bu gözlem evinin doğal 
ortama uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

Bu çalışma ile ekosistem özellikleri ortaya konmaya çalışılan göl ve çevresi için uygulanabilir bir 
koruma programı hazırlanmalı ve yürütülmelidir.   
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ÖZ 
Erfelek çağlayanları, Sinop ilinin Erfelek ilçesine bağlı Tatlıca köyü sınırları içerisinde yer alır. Karasu 

çayının kollarından Gülleyük deresi üzerindeki çağlayanların Sinop şehrine uzaklığı 42 km’dir. Bu çalışmada, 
Erfelek çağlayanlarının oluşumu ve yakın çevresinin doğal ortam özellikleri incelenmiştir. Gülleyük deresi, yatağını 
derine yararken tabaka başlarından döküldüğü kesimlerde merdiven basamakları şeklinde bir çok çağlayan 
oluşturmuştur. Vadi, bütünüyle Üst Kretase yaşlı, gevşek kıvrımlı, kireçtaşı, şeyl ve marn ardalanmasından oluşan 
bir ana kaya içerisinde açılmıştır. Yörede nemli-ılıman Karadeniz iklimi hüküm sürmekte, özellikle kış ve ilkbahar 
aylarında artan yağış ve eriyen karlar akarsuyun akımını yükseltmektedir. Vadi boyunca, kızılağaç, çınar, söğüt, 
karayemiş, kızılcık, adi fındık, muşmula, çeşitli sarmaşık türleri, çok sayıda otsu eleman ve yosunlara 
rastlanmaktadır. Erfelek çağlayanları ve çevresi 2000 yılında doğal sit alanı kabul edilerek koruma altına alınmıştır. 
Bu saha, yeşilin her tonunun, çiçeğin her renginin bulunduğu, kuş ve böcek seslerinin su sesine karıştığı özgün bir 
mekansal sistem oluşturmakta; sahip olduğu yüksek albeniyle yöre turizminin önemli doğal turistik değerleri 
arasında yer almaktadır. 

Giriş 
Bu çalışma, Erfelek çağlayanlarını doğal ortam özelliklerini tanıtmak ve turistik albenisine dikkat 

çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Erfelek çağlayanları gerek hidrografik ve gerekse diğer fizikî coğrafya 
özellikleriyle çevresinden ayrılmakta ve oldukça yüksek bir turistik çekiciliğe sahip bulunmaktadır. 

Erfelek çağlayanları Sinop ilinin Erfelek ilçesine bağlı Tatlıca köyü sınırları içerisinde yer almakta 
ve Erfelek ilçe merkezine 17 km, Sinop şehrine ise 42 km uzaklıkta bulunmaktadır (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Araştırma sahasının lokasyon haritası. 

Çağlayanların Doğal Ortam Özellikleri ve Oluşumu 
Erfelek çağlayanları Gülleyük deresi vadisi içinde yer almaktadır. Bu akarsu yatağını genellikle 

beyaz, bej renkli kalsitürbiditik kireç taşı, kumlu kireçtaşı, killi kireçtaşı, şeyl ve marn ardalanmasından 
oluşan Üst Kretase yaşlı “Akveren formasyonu” (Gedik ve Korkmaz 1984) içerisinde açmıştır. Yörede, 
genellikle iyi tabakalanmış, orta ve kalın katmanlı bir yapı arz eden Akveren formasyonu Alpin dağ 
oluşumu hareketlerinden etkilenmiş ve gevşek kıvrımlı bir yapı kazanmıştır. Gülleyük deresi, Akveren 
formasyonunun yapısal özelliklerine kayıtsız bir akışa sahiptir. Diğer bir deyişle, Akören köyü 
kuzeyinden Tatlıca köyüne doğru uzanan GB-KD eksenli bir senklinal sahası akarsu tarafından verev bir 
şekilde kesilmiş, özellikle orta ve aşağı çığırda tabaka başları açığa çıkmıştır. Gülleyük deresi yatağını 
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derine doğru yararken, tabaka başlarından döküldüğü kesimlerde, vadisi boyunca merdiven basamakları 
şeklinde sıralanan çağlayanları oluşturmuştur (Şekil 2). 

Gülleyük deresi, Karasu ırmağının küçük kollarından biridir. Karasu çayı, son buzul döneminde, 
Karadeniz seviyesinin -90, -120 m’lere kadar alçalması (Genov ve diğ. 2004) nedeniyle yatağını derin bir 
şekilde yarmıştır. Ancak, ana kayanın aşınmaya karşı fazla direnç gösterdiği kesimlerde Gülleyük deresi 
gibi az su taşıyan yan kollar bu yarılmaya ayak uyduramamış, ana akarsuya katıldıkları yerlerde asılı 
vadiler oluşmuştur. Buzul devri sonrasında, Karadeniz’deki seviye yükselmesi nedeniyle Karasu çayının 
aşağı çığırında biriktirme faaliyetleri başlamış ve alüvyal tabanlı geniş bir vadi oluşmuştur. Gülleyük 
deresinin Karasu çayına katıldığı kesimde, ana vadinin 100 m’yi aşan bir genişlik arz etmesi, bu yarılma 
ve ardından meydana gelen dolma faaliyetlerinin bir sonucudur. Bununla birlikte, dolgu seviyesi 
Gülleyük deresi vadisi tabanına ulaşamamış ve bu nedenle kavşak noktasındaki asılı vadi günümüze 
kadar korunmuştur (Şekil 3). 

Gülleyük deresi, sahip olduğu yüksek rölyef enerjisi nedeniyle yatağını hızla derine yarmaktadır. 
Bu nedenle vadisinin yamaçları oldukça diktir. Yarılma sırasında yapıya ait özellikler silinememiş, aksine 
yapısal özellikler vadinin enine ve boyuna profiline yansımıştır. Örneğin, tabakaların akış yönüne zıt 
dalımları, akarsuyun boyuna profilinde eğim kırıklıklarına sebep olurken (Şekil 2, Şekil 4), orta çığırda 
senklinal kanadının verev bir şekilde kesilmesi ile vadinin enine profili asimetrik bir görünüm 
kazanmıştır. Ana kayayı oluşturan tabakaların kalınlıkları, dalım değerleri ve aşınmaya karşı dirençleri, 
çağlayanların yüksekliği ile onların önünde oluşan dev kazanlarının derinlik ve genişliklerini doğrudan 
etkilemektedir. Örneğin, suların düşüş yüksekliği arttıkça, zemine uygulanan basınç artmakta, bu ise dev 
kazanlarının derinliğini artırmaktadır. Akarsuyun akışına zıt yönde dalan tabakaların dalım değerleri 
azaldıkça ise, göl suları daha geniş bir alana yayılmakta ve bu durum dev kazanlarının vadi boyunca 
uzamasına sebep olmaktadır. 

Yörede yazlar sıcak, kışlar serin geçmekte ve yağışlar bütün yıla dağılmaktadır. Bu nedenle akarsu 
yazın da akmaya devam eder (Tablo 1). Bu durum, çağlayanların turistik çekiciliğinin yaz mevsiminde de 
sürdürmesini sağlar. Kış aylarında ise, yağış artar ve zaman zaman kar yağışları görülür. Kar yağışları 
vadinin manzarasına ayrı bir güzellik katar. Ancak bu dönemde, hem akarsuyun akımının yüksek olması, 
hem de havanın soğuk olması nedeniyle vadi içinde yürüyüş yapmak oldukça zorlaşır.  

 
Şekil 2. Çağlayanların oluşumu ile yapının ilişkisi (Uzun ve diğ. 2005). 

Gülleyük deresinin toplam drenaj alanı 675 hektar, uzunluğu ise 4,5 km kadardır. Bu akarsu 
kaynaklarını yörenin en önemli zirvelerinden Soğukoluk (Isırganlık) tepenin (1215 m) kuzeye bakan 
yamaçlarından almakta ve 445 m seviyesinden Karasu çayına katılmaktadır. Kaynak ve yağış sularıyla 
beslenen akarsu, dantritik bir drenaj şebekesine sahiptir. Gülleyük deresi kış mevsiminde artan yağışlara 
ve ilkbaharda eriyen karlara bağlı olarak, diğer mevsimlere göre daha fazla su taşır. Yaz mevsiminde ise, 
azalan yağışlar nedeniyle akarsuya katılan kolların çoğu kurur. Bu durum akarsuyun akımını olumsuz 
yönde etkilerse de akarsu yazın da su taşımaya devam eder. Bu dönemde akarsuyun beslenmesinde 
kaynak suları daha etkili olur. Akarsuyun yazın az, kışın ise fazla su taşıdığı ve basit rejimli olduğu 
söylenebilir. 

Araştırma sahası, bütünüyle doğal orman sahası içersinde yer alır. Akarsu havzasındaki ormanın 
hakim elemanlarını geniş yapraklı ağaçlar oluşturur. Bunlar arasında, kayın (Fagus orientalis), 
gürgen (Carpinus betulus), kestane (Castanea sativa) ve meşe türleri (Quercus sp) ile ibrelilerden 
köknarlar (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana) öncelikle sayılabilir. Vadi boyunca 
yapılacak bir yürüyüş sırasında ayrıca, akarsuya yakın kesimlerde kızılağaç (Alnus glutinosa), 
çınar (Platanus orientalis) ve söğüt (Salix sp) gibi su isteği yüksek ağaçlara, karayemiş (Prunus 
sp), kızılcık (Cornus mas), adi fındık (Corylus avellana), muşmula (Mespilus germanica) ve 
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böğürtlen (Rubus sp) gibi ağaççık ve çalılara; çeşitli sarmaşık türlerine (Hedera helix, Clematis 
sp...) ve çok sayıda otsu tür ile kaya yüzeylerini kaplayan liken ve yosunlara da rastlanır. Bu 
özellikleriyle Gülleyük deresi vadisi adeta bir botanik parkını andırmakta ve doğal bitki örtüsü 
çağlayanlara ayrı bir güzellik katmaktadır 
 

 
Şekil 3. Gülleyük deresi, Karasu ırmağı 
yatağının kenarında bulunan dev kazanına 8 m 
yüksekliğinde bir asılı vadiden dökülür. 

Şekil 4. Ana kayayı oluşturan tabakaların akış 
yönüne zıt dalımları, akarsu boyunca eğim 
kırıklıkları ve çağlayanları oluştur-muştur. 

 
Tablo 4. Sinop, Ayancık ve Erfelek meteoroloji istasyonlarına ait iklim verileri. 
 Ayancık∗ Erfelek∗ Sinop∗∗ 
 Yağış (mm) 

16 yıllık 
Sıcaklık (C0) 
(1953-1970) 

Yağış  (mm) 
8 yıllık 

Sıcaklık (C0) 
(1936-1980) 

     Yağış   (mm) 
(1931-1980) 

Ocak 124,2 6.6 140,0 6,8 71,9 
Şubat 87,5 6.6 80,5 6,7 50,3 
Mart 75,2 7.9 97,2 7,1 46,7 
Nisan 49,0 11.6 67,7 10,3 39,3 
Mayıs 50,6 16.3 50,1 14,6 34,1 
Haziran 54,6 19.6 59,5 19,4 31,2 
Temmuz 34.9 22.2 60,2 22,4 23,0 
Ağustos 62.1 21.9 74,2 22,7 36,3 
Eylül 92.6 18.8 75,2 19,6 67,6 
Ekim 98.4 14.5 104,4 15,9 72,8 
Kasım 134.8 12.4 123,3 12,8 79,6 
Aralık 139.2 9.3 144,7 9,4 90,7 
Yıllık 1003.1 14.0 1077,3 14,0 643,5 

Kaynak: ∗ Ortalama ve Ekstrem Meteoroloji Bülteni, 1974. ∗∗ Ortalama, Ekstrem Sıcaklık ve 
Yağış Değerleri Bülteni, 1984. 
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Sonuçlar 
Erfelek çağlayanları, Gülleyük deresi vadisi içinde yer alır. Vadi, bütünüyle Üst Kretase yaşlı, 

gevşek kıvrımlı, kireçtaşı, şeyl ve marn ardalanmasından oluşan bir ana kaya içerisinde açılmıştır. 
Gülleyük deresi, yatağını derine yararken tabaka başlarından döküldüğü kesimlerde merdiven 
basamakları şeklinde çağlayanlar oluşturmuştur. 

Erfelek çağlayanları önemli bir turistik albeniye sahiptir. Bu nedenle daha şimdiden yoğun bir 
ziyaretçi akımı başlamıştır. Tanıtım faaliyetlerine paralel olarak, turist sayısı her geçen gün artmaktadır.  

Çağlayanlar ve yakın çevresinin sahip olduğu doğal güzelliklerin kısa sürede yok olmaması için, 
yörenin turist taşıma kapasitesi belirlenmeli ve bu sayının aşılmamasına gayret edilmelidir.  

Kaynaklar 
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Müdürlüğü, Ankara. 
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Gelibolu ve Biga Yarımadası Sahil Kumlarının Minerolojik İncelemesi 

Hülya Alçiçek 

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

ÖZ 
Gelibolu yarımadası (Anzak koyu, Seddülbahir, Gelibolu sahilleri) ve Biga yarımadası (Assos sahilleri) sahil 

kumları çeşitli ağır mineral türleri ile karakterize edilirler. İnceleme alanının güneyinde Paleozoyik-Alt Mesozoyik 
yaşlı Kazdağ Grubu ile Karadağ Tepe Karmaşığı temel kayaları oluşturur. Kazdağ Masifi, bölgesel metamorfizmayı 
temsil eden amfibolit ve yeşil şist fasiyesinde oluşmuş metadünit, metagabro, piroksenit, amfibolit, paragnays ve 
mermerlerden oluşmaktadır. Kazdağ Masifi üzerine Triyas-Jura yaşlı metasedimanter birimler ve volkanitler ile fliş 
çökelleri ve Kuvaterner birimleri gelir. Bu birimler Üst Kretase yaşlı sedimanter ve volkanik birimler tarafından 
örtülür. Bölgede değişik yaş ve fazlardaki granit sokulumları ve volkanik aktiviteler çeşitli tiplerde cevherleşmeler 
oluşturmuşlardır. Granit kenar zonlarında Mo-W-Cu-Pb-Zn-Fe, yan ve örtü kayaçlar içinde damar tipi hidrotermal 
Pb-Zn, ofiyolit ve volkanitler içerisinde hidrotermal-epitermal altın ve çeşitli mineralizasyonlar izlenmektedir. Bu 
cevherleşmelerde görülen mineral oluşumları, altın, kassiterit, şeelit, povellit, zinober, kurşun, galenit, molibdenit, 
kalkopirit, sfalerit, barit, manyetit, skapolit, kromit, spinel, ilmenit, granat, epidot, turmalin, disten, rutil, zirkon, 
anataz, apatit, titanit, biyotit, hornblend ve piroksenler şeklindedir.  

Bu çalışma bölgedeki sahil kumlarında ağır mineral topluluklarının yukarıda sayılan ve her biri kaynak kaya 
oluşturabilecek alanlardan ne derecede etkilendiğini tespit etmek için yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, ağır 
mineral oranının opak mineraller de dahil olmak üzere, Assos sahillerinde % 0.5-0.7 civarında, buna karşın Anzak 
Koyu`nda % 0.9-1.0 arasında bir bolluğa eriştiği gözlenmiştir. Assos sahil kumlarında piroksen grubu mineraller 
(pijeyonit, ojit) başta olmak üzere granat grubu mineraller, sfen, disten, sillimanit, hornblend, turmalin, epidot, 
anataz, apatit, zirkon, rutil ve opak mineraller (manyetit, ilmenit) görülmüştür. Anzak sahillerinde ise, granat grubu 
mineraller egemen olup, piroksen grubu mineraller, anataz, zirkon, apatit, skapolit?, sfen, hornblend, disten, 
monazit, rutil ve turmalin gibi mineraller izlenmektedir. Sahil kumlarında saptanan ağır mineral topluluklarına göre 
bu minerallerin kaynak kayaçları, asit ve bazik mağmatik ve bölgesel metamorfik kayaçlardır. İnceleme alanındaki 
Kazdağ Masifi, bölgesel ve kontakt metamorfik kayaç gruplarından oluştuğu için bu sahil kumlarının büyük oranda 
Kazdağ Masifi`nden beslendiği ve ayrıca bölgede çok yaygın olan hidrotermal mineralleşme zonlarından da sahil 
kumlarına ağır minerallerin aktarılmış olduğu görülmektedir.  

Giriş 
Türkiye'de sahil kumları üzerinde yapılmış ve yayınlanmış çok az sayıda çalışma vardır. İnceleme 

alanında Andaç (1971), Biga Yarımadası`nda, tarihi Truva Harabelerinin güneyindeki radyoaktif sahil 
kumlarının mineralojisi ve bunların ana kayaçlarının petrolojisi konulu bir çalışma yapmıştır. Pehlivan ve 
Çetin (1997), Edremit (Balıkesir), Ezine-Bayramiç-Yenice (Çanakkale) çevresinde altın ağırlıklı 
polimetal ve ağır mineral çalışması gerçekleştirmiştir. Sahil kumlarının endüstriyel hammadde olarak 
kullanılması dünyanın bir çok ülkesinde yapılmaktadır. Örneğin, Avustralya ve Güney Amerika 'da 
yıllardan beri sahil kumlarındaki ilmenitlerden titan ve demir üretimi yapılmaktadır. Benzer üretimler 
Brezilya, Sierra Leone, Sri Lanka ve A.B.D.'de de yapılmaktadır. Bu konuda, üç tarafı denizlerle çevrili 
8333 km sahil şeridi uzunluğuna sahip Türkiye, jeolojik açıdan büyük bir avantaja sahiptir. Türkiye yüz 
ölçümünün %8`lik bir alanını kapsayan sahil plaserleri içinde karalardan taşınan ve mekanik yolla 
zenginleşen mineraller ekonomik yataklar oluşturmaktadırlar. Benzer ekonomik yataklar çalışma alanı 
içindeki sahil kumları için de geçerli olabilir.  

Bu çalışmada, Gelibolu yarımadası (Anzak koyu, Seddülbahir, Gelibolu sahilleri) ve Biga 
yarımadası (Assos sahilleri) sahil kumlarının ağır mineral topluluklarının saptanması ile bu minerallerin 
mineralojik özelliklerinin belirlenmesi ve bu kumların kaynak kaya yorumlaması hedeflenmektedir. 
Ayrıca sahil kumlarında ekonomik depolanmaların olup olmadığını belirlenmesi daha sonraki çalışmalara 
bırakılmıştır.  

Kıyı Morfolojisi 
Çalışma alanı, Marmara Denizi ile Ege Denizi`ni birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı`nın 

güneyinde (Gelibolu yarımadası) ve Biga yarımadasının güney kıyısında yer almaktadır (Şekil 1). 
Çanakkale Boğazı, Ege Denizi girişinden itibaren KD-GB yönünde tekne şeklinde uzanır. Çanakkale 
Boğazı’nın ortalama su derinliği 70-100 m arasındadır. Derinlik Marmara Denizi`nden Çanakkale 
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Boğazı`na gidildikçe azalır ve 50-60 m arasında değişir. Alçak kıyıların görüldüğü akarsu ağızlarında 
kara topoğrafyasının denize doğru az eğimli olduğu sahalarda ve  kıyı ovalarının kenarlarında geniş 
sahalarda kum ve siltli kum birimleri yer alır. Ayrıca bu bölgelerde siltli, kumlu-çakıllı materyallerin yer 
aldığı plajlar oluşmuştur. Çanakkale Boğazı boyunca görülen ve genellik1e konglomera, kumtaşı ve 
marnlardan oluşan yüksek kıyılar ani eğimle denize doğru inerler ve deniz içerisinde bu morfoloji devam 
eder. Boğazın morfolojik yapısı ve batimetrisi boğaz boyunca çökel dağılımını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Genel olarak Çanakkale Boğazı`nda ince taneli materyaller depolanmaktadır ve bu 
çökellerin kalınlığı diğer deniz alanlarına göre daha azdır. 

Genel Jeoloji 
İnceleme alanında Paleotektonik, Geçiş ve Neotektonik dönemlerde oluşmuş ve yaşları 

Prekambriyen`ten Güncel`e kadar değişen çeşitli kayaç grupları yer almaktadır (Şekil 2).  İnceleme 
alanının güneyinde Paleozoyik-Alt Mesozoyik yaşlı Kazdağ Grubu ile Karadağ Tepe Karmaşığı (Karadağ 
Birimi) temel kayaları oluşturur. Kazdağ Masifi, bölgesel metamorfizmayı temsil eden amfibolit ve yeşil 
şist fasiyesinde oluşmuş metadünit, metagabro, piroksenit, amfibolit, paragnays ve mermerlerden 
oluşmaktadır. Karadağ Birimi, Geç Paleozoyik-Triyas yaşta hafif metamorfik sedimanter bir istiftir. 
Karadağ istifinin en alt kesiminde metaşeyl, metakuvarsit ve kalkşist yer alır. Metaklasitkler üste doğru 
rekristalize kireçtaşı-metaşeyl ardalanması ile masif rekristalize kireçtaşlarına geçer. Kazdağ Masifi`ni 
Triyas-Jura yaşlı metasedimanter birimler ve volkanitler ile fliş çökelleri ve Kuvaterner birimleri üzerler. 
Triyas yaşlı birimler başlıca bazalt, diyabaz, konglomera, kumtaşı ve şist-gnays çakıllarından 
oluşmaktadır. Jura yaşlı birimler ise, konglomera, kumtaşı ve çamurtaşlarıyla başlayıp üste doğru 
kireçtaşlarına geçerler. Bu birimler Üst Kretase yaşlı sedimanter ve volkanik birimler tarafından örtülür. 
Ayrıca, bölgede değişik yaş ve fazlarda granit sokulumları bulunmaktadır.  

Materyal ve Metod 
İnceleme örnekleri Gelibolu yarımadası`nda bulunan Anzak koyu, Seddülbahir, Gelibolu 

sahillerinden ve Biga yarımadası`nda yer alan Assos sahilinde bulunan kumlardan alınmş olup, bu kumlar 
şu metodlar uygulanarak incelenmiştir: İlk olarak tane boyunu belirlemek ve belirli tane boyuna sahip 
kumlar üzerinde ağır mineral analizi yapmak amacıyla kumlar üzerinde yaş elek analizi yapılmıştır. Elek 
analizinden önce kil ve benzeri agregatları ortamdan uzaklaştırmak amacıyla numune sıcak su ve 
perhidrolde bekletilmiştir. Eleme işlemi yapıldıktan sonra 50 numaralı elekte kalan numuneler etüve 
konularak kurutulmuş ve bu örneklerden 10`ar gram alınarak ağır mineraller bromoformla 
çöktürülmüştür. Hafif ve ağır mineral fraksiyonlarından yapılan tane kesitler polarizan mikroskopta 
incelenerek mineral tayinleri yapılmıştır. Aynca ağır mineral fraksiyonlarından ayrılan tanımsal örnekler 
içerisinde tanımlanması güç olanlar, binoküler mikroskop altında seçilmiş ve bu örnekler taramalı 
elektron mikroskopta (SEM) yarı kantitatif analizler (EDAX) yardımıyla tayin edilmeye çalışılmıştır. 

Mineraloji 
Gelibolu ve Biga yarımadası`nda çok fazlı granodiyorit sokulumları, volkanik faaliyetler ve çok 

sayıda oluşumlar bulunmaktadır. Özellikle Biga yarımadası çok çeşitli metalik maden (Cu-Pb-Zn-Fe-Mo-
W-Au) cevherleşmesi içermektedir. Granit kenar zonlarında Mo-W-Cu-Pb-Zn-Fe, yan ve örtü kayaçlar 
içinde damar tipi hidrotermal Pb-Zn, ofiyolit ve volkanitler içerisinde hidrotermal-epitermal altın ve 
çeşitli mineralizasyonlar izlenmektedir. Bu cevherleşmelerde görülen mineral oluşumları, altın, kassiterit, 
şeelit, povellit, zinober, kurşun, galenit, molibdenit, kalkopirit, sfalerit, barit, manyetit, skapolit, kromit, 
spinel, ilmenit, granat grubu mineraller, epidot, turmalin, disten, rutil, zirkon, anataz, apatit, titanit, 
biyotit, hornblend ve piroksen grubu mineraller şeklindedir. Bu minerallerden en fazla görülenler aşağıda 
açıklanmıştır. 
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Şekil 1. İnceleme alanın yer bulduru ve genel jeoloji haritası. 

Ağır Mineraller 
Yapılan çalışmalarda, ağır mineral oranının opak mineraller de dahil olmak üzere, Assos 

sahillerinde % 0.5-0.7 civarında, buna karşın Anzak Koyu`nda % 0.9-1.0 arasında bir bolluğa eriştiği 
gözlenmiştir. Assos sahil kumlarında piroksen grubu mineraller (pijeyonit, ojit) başta olmak üzere granat 
grubu mineraller, sfen, disten, sillimanit, hornblend, turmalin, epidot, anataz, apatit, zirkon, rutil ve opak 
mineraller (manyetit, ilmenit, kromit ve hematit) görülmüştür (Şekil 3). Anzak sahillerinde ise, granat 
grubu mineraller egemen olup, piroksen grubu mineraller, anataz, zirkon, apatit, skapolit?, sfen, 
hornblend, disten, monazit, rutil ve turmalin gibi mineraller izlenmiştir (Şekil 4).   

Piroksen grubu mineraller – Bu gruba ait mineraller, Assos kumlarında  % 40`lık, Anzak 
Koyu`nda ise % 25`lik bir orana sahiptirler. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla klinopiroksenlere 
rastlanmıştır (Şekil 2A ve 2B). İnce kesitte nadiren belli bir renge sahip olup, ejirinojitler yeşil, ojitler 
genellikle renksiz, pijeyonitler (Şekil 2B) ise çok açık yeşilimsi veya yeşilimsi kahverengi renkler 
gösterirler. Klinopiroksenler ayrıca +200° ile +95° arasında değişen sönme açılarına sahip olup, eğik 
sönme gösterirler. Kesitlerde en çok 48°-38°'lik sönme açısıyla ojit, 44°-37°'lık sönme açısıyla pijeyonit 
belirlenmiştir.  

Granat grubu mineraller - Bu grubu oluşturan mineraller, Assos kumlarında  % 25`lık, Anzak 
Koyu`nda ise % 40`lik bir oran oluştururlar (Şekil 2C ve 2D). Bu grup içinde en sık görülen mineral 
melanittir. Melanit ince kesitte, pembe, turuncu, açık kahverengi ve çoğunlukla zonlu bir yapı gösterirler. 
Diğer granat mineralleri ise çok soluk renkler gösterirler. Bu mineraller izotrop olup, öz şekilli kristaller 
halinde bulunurlar. Optik engebeleriyse yüksek-çok yüksektir.  

Sfen (Titanit) – İnceleme örneklerinin hepsinde sfen mineraline %10 oranında rastlanmıştır (Şekil 
2E ve 2F). İnce kesitte çalışmalarında, sfen mineralleri koyu sarı ve yeşil renkli, öz şekilli kristaller 
halinde bulunınakta olup, optik engebeleri çok yüksektir. Bu mineraller ince kesitlerde zonlu yapı 
göstermektedir.  
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Disten(Kyanit)  - Assos ve Anzak koyu kumlarında görülen disten % 5`lik bir oran oluşturur. İnce 
kesitte renksiz olup ikizlenmesi olağandır (Şekil 2G). Optik engebesi çok yüksek, çift kırması orta, 1. 
dizinin kırmızı rengine kadar değişen girişim renkleri gösterir.  

Turmalin – Assos ve Anzak Koyu sahil kumlarında % 2 oranında bulunur (Şekil 2H). Rengi gri, 
yeşil, sarı, pembe ve kahverengi renk tonlarıdır. Çoğunlukla renk koyuluğundaki değişimlerle 
belirginleşen zonlu bir yapı da gösterir. Kısa prizmatikten ince uzun ve iğneye kadar değişen kristal 
şekillerine sahiptirler. Optik engebesi yüksektir. 

Apatit – Anzak Koyu sahil kumlarında görülen apatit minerali % 2 oranında olup, ince kesitte 
genellikle renksiz ve altıgen şekilde görülür (Şekil 2I). Paralel sönme ve çok zayıf çift kırma özelliklerine 
sahiptir. Paralel sönme gösterir. Optik engebesi, kuvars ve feldispata oranla daha yüksektir. 

Zirkon – Assos kumlarında % 1 ve Anzak Koyu kumlarında % 3`lik bir oran oluşturan zirkon, ince 
kesitlerde genellikle renksiz veya kahverengi görülür (Şekil 2J). Zirkon kristalleri, kısa-uzun prizmatik 
şekillere sahiptirler. Paralel sönme, yüksek optik engebe ve kuvvetli-çok kuvvetli çift kırma gösterirler.  

Glokofan-  Anzak Koyu kumlarında % 1`lik bir orana sahiptir. Pleokroizma renkleri mor-mavi 
şeklindedir (Şekil 2K). Renk koyuluğunun içten dışa doğru artması şeklinde belirginleşen zonlu bir doku 
gösterir. Uzun, prizmatik bir şekle, iyi bir dilinime ve yüksek optik engebeye sahip olup, eğik sönme 
gösterir.   

Anataz – Anzak Koyu kumlarında % 1`lik bir orana sahiptir. İnce kesitte renksiz veya soluk sarı 
renk gösterirler (Şekil 2L). Zayıf bir pleokroizmaya sahiptir. Optik engebesi yüksektir.  

Epidot  – Assos ve Anzak Koyu sahil kumlarında % 3 oranında bulunan epidot kristalleri genellikle 
soluk yeşil ve sarı renklidirler. Genellikle b ekseni yönünde uzamış kristaller veya özşekilsiz taneler 
şeklinde bulunurlar. Paralle sönme, yüksek optik engebe, zayıf-çok zayıf çiftkırma özelliklerine sahiptir. 

Horblend  – Assos ve Anzak Koyu kumlarında % 3`lük bir orana sahip olan hornblend minerali, 
koyu yeşil ve kahverengi renk tonlarında görülürler. Optik engebesi orta-yüksek, sönme açısı 13-34° 
olup, dilinimi iyi gelişmiştir. 

Rutil – Assos ve Anzak Koyu kumlarında % 6`lık bir orana sahiptir. İnce kesitlerde sarımsı-
kırmızımsı kahverengi arasında değişen renk tonlarında görülürler. Rutil kristalleri genellikle eşboyutlu 
tanelerden, çok ince, iğneye kadar değişen şekillerde gözlenirler. Paralel sönme, yüksek optik engebe ve 
iyi gelişmiş dilinimlere sahiptirler.  

Opak mineraller – İnceleme alanı sahil kumlarının tümünde % 5`lik bir oran teşkil eden opak 
mineraller, ince kesitte opak veya yarı-opak bir özelliğe sahiptiler. Bu mineraller metalik veya yarı-
metalik parlaklığa sahiptirler ve genellikle hematit, manyetit ve ilmenit ve kromit gibi minerallerden 
oluşmaktadırlar.    

Hafif Mineraller 
Yapılan çalışmalar sonucunda sahi1 kumlarında bulunan hafif mineraller kuvars, plajiyoklaz ve 

mika grubu  minerallerdir (Şekil 5). 

Kuvars - Hafif mineraller arasında % 70 oranında kuvars mineraline rastlanmıştır. Bu mineral, ince 
kesitlerde diğer minerallerden optik engebesinin çok düşük olması, dilinimi, ikizlenme, renk ve bozunma 
göstermemesi gibi optik özellikleriyle tanımlanmıştır. Bu minerallerin % 60`ı plütonik, % 35`i volkanik 
ve % 5`i damar kuvarsıdır. Plütonik kuvarslar, hafif dalgalı sönmeli, bol kapanımlı ve özşekilsiz kristaller 
halinde görülürler. Volkanik kuvarslar, paralel sönmeli ve özşekilli kristallere sahiptirler. Damar 
kuvarsları ise paralel veya dalgalı sönmeli ve bol çatlaklıdır. 

Plajiyoklaz - Hafif mineral kesitlerinde tanımlanan bir diğer mineral % 20`lik oranıyla plajiyoklaz 
mineralidir. İnce kesitte bu mineral, renksiz olması, çok iyi dilinim göstermesi, olağan ikizlenmesi, eğik 
sönme özelliği ve çoğunlukla zonlu doku göstermesiyle diğer minerallerden ayrılmıştır. Plajioklas 
mineralleri albit ve oligoklazdan oluşmaktadır. Bu mineraller özşekilli veya yarı özşekilli olup, 
polisentetik ikizlenme gösterirler.  
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Şekil 2. Ağır mineraller; (A) Piroksen (2.nikol), (B) Piroksen (Pijeyonit, 1.nikol), (C) Granat (1.nikol), (D) 

Granat (1.nikol), (E) Sfen (Titanit, 1.nikol), (F) Sfen (Titanit, 2.nikol), (G) Disten (Kyanit, 
1.nikol),  (H) Turmalin (2.nikol), (I) Apatit (1.nikol), (J) Zirkon (2.nikol), (K) Glokofan (2.nikol), 
(L) Anataz (2.nikol) 

Mika grubu mineraller - Yapılan ince kesit çalışmalarında tanımlanan bir diğer hafif mineral ise, 
%10'luk oranıyla mika grubu minerallerdir. Mika grubu minerallerden biyotit ve muskovit mineraline 
rastlanmıştır. Biyotit minerali ince kesitte, mavimsi yeşil, kahverengimsi yeşil rengi, levhamsı kristalleri, 
çok iyi gelişmiş dilinim özelliği, paralel sönmesi ve kuvvetli/ çok kuvvetli çift kırma özelliğiyle diğer 
minerallerden ayırt edilmiştir. Muskovit minerali ise biyotit mineraliyle benzer optik özellikler 
göstermektedir. Ancak muskovit minerali ince kesitte renksiz, optik engebesi ve çift kırma özelliğinin 
biyotite göre daha düşük olmasıyla ayırt edilmektedir. 

Sonuçlar 
Yapılan çalışmalar sonucunda, ağır mineral oranının opak minerallerle birlikte, Assos sahillerinde 

% 0.5-0.7 civarında, buna karşın Anzak Koyu`nda % 0.9-1.0 arasında bir bolluğa sahip olduğu 
gözlenmiştir. Sahil kumlarında saptanan ağır mineral topluluklarına göre, bu minerallerin kaynak 
kayaçları, asit ve bazik mağmatik ile bölgesel metamorfik kayaçlardır. İnceleme alanındaki Kazdağ 
Masifi, bölgesel ve kontakt metamorfik kayaç gruplarından oluştuğu için bu sahil kumlarının büyük 
oranda Kazdağ Masifi`nden beslendiği ve ayrıca bölgede çok yaygın olan hidrotermal mineralleşme 
zonlarından da sahil kumlarına ağır mineraller geliminin olduğu görülmektedir.  
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Assos- Ağır mineraller
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Şekil 3. Assos kumlarında bulunan ağır mineral oranları 

Anzak koyu- Ağır mineraller
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Şekil 4. Anzak koyu kumlarında bulunan ağır mineral oranları 

Assos ve Anzak koyu- Hafif mineraller
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Şekil 5. Assos ve Anzak koyu kumlarında bulunan hafif mineral oranları 
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Evidences of Middle and Upper Quaternary landscape and climatic changes in 

Cappadocia. 

Catherine Kuzucuoğlu1 Türkecan, A.2, Mouralis, D.1, Pastre, J-F.1, Guillou, H.3, Fontugne, M.3, 
Atici, Y.2 
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In the course of research about the Middle Pleistocene volcanic activity in the Göllüdag area and of 
the Upper Pleistocene volcanic activity in the Acigöl (Nevsehir) area, dating of lava flows as well as 
tephra studies allow to set the chronological frame of palaeogeographic changes and climatic impacts on 
landscapes. As a result of new data obtained, the paper presents: 

1) the reconstruction of Middle Pleistocene relief disposition previous to the initial volcanic 
activity in the Göllüdag area. Particularly, the origin, formation and evolution of the Gölcük plain is 
discussed, with arguments based on: 

- new K-Ar dates of lava flows in the Göllüdag and Melendiz areas, 
- sedimentologic evidences from (i) alluvial and lake outcrops around the plain; (ii) 

cores in the plain; (iii) deformed morphology fossilised below tephra layers; 
2) the impacts of the events related to the syn-caldera and post-caldera phases on the landscapes in 

the Göllüdag and Acigöl areas; 

3) the evidences of a succession of Upper Pleistocene climatic changes in the Göllüdag and Acigöl 
areas, using their impacts on morphology and sediments (erosion –with calculation of rhythms-, fan 
construction, soil formation, frost effects, aeolian loess-type silt deposition…). 

Results obtained in Cappadocia thus complete those published on the Konya plain area 
(Kuzucuoglu ve diğ., 1999), which demonstrated the very cold (periglacial) and dry characteristics of the 
MIS 3 (35-28 kyrs) and of the end of Pleniglacial-beginning of Late Glacial (19-15 kyrs). 
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Cora Maarı’nın (Erciyes Volkanik Kompleksi) Fiziksel Volkanolojisi 

Cüneyt Atilla ve Gonca Gençalioğlu Kuşçu  

Niğde Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
goncakuscu@superonline.com 

Cora Maarı (CM), Neojen-Kuvaterner yaşlı Kapadokya Volkanik Provensi (KVP)’ndeki 19 
polijenetik volkanın en büyüğü olan Erciyes’in yaklaşık 20 km kuzeybatısında yer almaktadır. KVP’ de 
ayırt edilen 800’den fazla monojenetik volkanın çoğunluğunu skorya konileri oluşturmakta, az sayıda 
dom ve maar bulunmaktadır (Toprak, 1998).  

Erciyes Volkanik Kompleksi (EVC)’ndeki 184 monojenetik volkandan (Toprak, 1998) birisi olan 
CM’nın ortalama krater çapı (D) 1.2 km, toplam krater derinliği (d) 100 m, krater taban çapı ise 615 
m’dir. Krater çapının krater derinliğine oranı (D/d) 12’dir.  Maar yaşının bir göstergesi olarak kabul 
edilen D/d oranı literatürdeki genç maarlarda 4-6 arasında değişmektedir. CM’nin oluşumundan sonra 
erozyonla krater çapının genişlemesinin, ve krater içinin tefra ve sedimanlarla dolmasıyla derinliğin de 
göreceli olarak azalmasının bu oranın büyümesine neden olduğu düşünülmektedir. CM’nın iyi korunmuş 
dairesel kraterini çevreleyen, dışarı doğru yaklaşık 10o eğimle depolanan ve kraterden itibaren kalınlığı 
azalan iyi tabakalanmış bir tefra istifi bulunmaktadır. İstif doğuda 3.5 km’ye kadar takip edilebilmektedir. 
Erciyes Volkanı’nın Yeni Erciyes evresindeki (Şen ve diğ., 2003) andezitik lav akıntılarının içinde 
gelişen maar tefrası çapı 70 cm’e varan kahverengi-siyah skorya bombaları, 130 cm’e varan litik klastlar, 
1.2 cm’e varan yığışım lapilileri, ve kül-lapili boyutundaki volkanik malzemeden oluşmaktadır. Bazı 
karnıbahar skorya bombaları litik kapanımlar içermektedir. Litik klastlar genellikle volkanik 
kökenlidirler. İstif, tefranın tane boyu, depolanma yapıları, rengi gibi kriterlere göre fasiyeslere 
ayrılmıştır. 

CM tefra istifinde maar tipi volkanlarda gözlenen antidune, kanal yapıları, çöküntü yapıları gibi 
karakteristik sedimanter yapıların iyi örnekleri mevcuttur.  

CM tefra istifinde 2 farklı lokasyondan granülometrik analiz için örnek alınmıştır. CM tefra 
ürünleri tutturulmamış olduğundan doğrudan kuru elek analizine tabi tutulmuşlardır. Örnekler zarar 
görmemeleri için mekanik olarak elenmemişlerdir. Toplam 56 örnek ϕ= -5 - +4 (32-1/16 mm) aralığını 
kapsayacak şekilde elek setiyle elenmiştir. Herbir elekte kalan tefra tartılarak ağırlık yüzdeleri 
hesaplanmıştır. Elek analizi sonucuna göre kümülatif eğriler ve histogramlar çizilerek mod (Mdϕ), 
boylanma (σϕ), ve yamukluk (αφ) parametreleri (Inman, 1952) elde edilmiştir. Bu parametreler 
kullanılarak çizilen σϕ -Mdϕ diyagramında akma (Walker, 1971), düşme ve surge (Fisher ve Schmincke, 
1984) depozitleri ayırt edilebilmektedir. Diyagramlarda CM örnekleri surge depozitleri için karakteristik 
geniş bir aralığa yayılan Mdϕ değerleriyle iki-modlu (bimodal) bir dağılım gösterirler. Ayrıca, bimodal 
CM tefrası negatiften pozitife doğru bir yamukluğa sahiptir.   
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Ölü Deniz Fay Zonunun Kuzey Kesiminin Tarihsel Deprem Aktivitesi 
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Sophie Bertrand3 

ealtunel@ogu.edu.tr 
1Osmangazi Üniversites, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Müh. Böl., Eskişehir 
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Dünyanın önemli aktif tektonik yapılarından biri olan sol yönlü doğrultu atımlı Ölü Deniz Fay 
Zonu (ÖDFZ) Antakya’nın doğusundan Türkiye sınırlarına girer.  Amik Ovası’ na kadar yaklaşık K-G 
yönünde uzanan fay zonu, en kuzeyde Doğu Anadolu Fay Zonu ile birleşir ancak fay zonunun Amik 
Ovası kuzeyindeki uzanımı tartışma konusudur.   

Ölü Deniz Fay zonunun deprem aktivitesine ait uzun sayılabilecek tarihsel deprem kayıtları 
bulunmaktadır çünkü Amik Ovası ve  çevresindeki tarihsel yerleşim yerlerinin kuruluşu M.Ö. 4000-5000 
yıllarına kadar inmektedir ve bölgede o tarihten bu yana sürekli yerleşimler olmuştur.  Ancak güvenilir 
tarihsel deprem kayıtları Antioch (Antakya) antik kentinin M.Ö. 3. yy da kurulmasından bu yana 
bulunmaktadır.  Tarihsel deprem kayıtlarına göre, bölgede M.Ö. 148, 66 (veya 65), M.S. 37, 115, 334, 
341, 457 (veya 458), 526 (veya 528), 532, 570, 579 (veya 580/581), 587 (veya 588/589), 972, 1212, 
1408, 1822 ve 1872 yıllarında yıkıcı depremler meydana gelmiştir.  Son büyük depremlerden 1822 
depremi (M=7.4) Amik Ovası’ nın kuzeyinde Karasu Vadisi’ nde, 1872 depremi (M=7.2) ise Amik 
Ovası’ nda meydana gelmiştir.  Tarihsel kayıtların değerlendirilmesi ve Amik Ovası’ nın güneyinde 
yapılan paleosismoloji çalışmaları, 1408 depreminin yüzey kırığı oluşturduğunu ve bu depremin yüzey 
kırığının Amik Ovası’ nın güneyine kadar uzandığını göstermektedir.  Yani 1408 depreminin yüzey 
kırığının bir kısmı Suriye, bir kısmı da Türkiye sınırları içinde oluşmuştur.  Paleosismoloji çalışmaları 
yapmadan kayıtlarda yer alan daha önceki depremlerin fay zonunun hangi kısmında meydana geldiklerini 
söylemek zordur.  Ancak Amik Ovası’ nın güneyinde dere yataklarında görülen değişik miktarlardaki sol 
yönlü ötelenmeler ve Amik Ovası’ nda bulunan tarihsel insan yapıları üzerinde şu ana kadar yapılan 
çalışmalar, bu yapılarda da sol yönlü ötelenmelerin olabileceğini ortaya koymuştur.  Örneğin, fay zonu 
üzerinde yer alan bir höyüğün yaklaşık 40 m, antik bir yolun da yaklaşık 25 m sol yönlü ötelenmiş 
olabileceğine ilişkin veriler elde edilmiştir.  Bu veriler ÖDFZ üzerinde meydana gelen daha önceki 
depremlerin de yüzey kırıkları oluşturduğunu ortaya koymaktadır. 
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Sıcak Çermik (Sivas) ve Yakın Dolayındaki Kuvaterner Yaşlı Traverten 

Oluşumlarının Neotektonik Dönem Açısından Önemi 

B. Levent Mesci ve Halil Gürsoy 

Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
levent@cumhuriyet.edu.tr 

Neotetis okyanusu’nun kuzey kolunun kapanımını ifade eden, Orta Anadolu Bindirme Kuşağının 
(Tatar, 1982) güneyinde yer alan Sivas Tersiyer Havzası, doğuda D-B, batıda ise KD-GB yönünde uzanan 
bir geometriye sahiptir. Havzanın doğu, güney ve güneybatı kısımlarında sıkışma türü yoğun içsel 
deformasyonun egemen olduğu, Oligosen ve Erken-Orta Miyosen yaşlı ve yaşları 13-16 Milyon yıl 
arasında değişen bazaltik lav akıntıları (Guezou ve diğerleri, 1996) yüzeyler. Havzada açısal 
uyumsuzlukla Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı birimlerin (İncesu Formasyonu, Yılmaz, 1980; Merakom 
Formasyonu, Poisson ve diğerleri, 1996) alt düzeylerine ait akarsu-göl ortamına özgü iri taneli, çapraz 
katmanlanmalı kırıntılı kayaçları yüzeylemektedir. Bu birimlerin üzerinde ise yaklaşık 400.000 yıl-
günümüz yaş aralığında travertenler oluşmuştur. 

Morfolojik sınıflama içerisinde bir traverten çeşidi olan sırt tipi travertenler, tektonik açıdan çok 
önemli yapılar içermektedir. Sivasın 31 km batısında yer alan traverten alanlarındaki sırt tipi 
travertenlerin yaşları U/Th yöntemi ile belirlenmiştir. Bu analizler sonucunda, neotektonik dönem 
içerisinde Sivas havzasında Sivas Geri Bindirmesinin etkinliğinden kaynaklanan KB-GD doğrultulu 
sıkıştırma tektoniğinin neden olduğu KD-GB yönlü ve  0.0633 mm/yıl hıza sahip açılmanın varlığı 
belirlenmiştir. 

Ayrıca yaş analizleri yapılan sırt tipi travertenlerin ilk ve son oluşum yaşları birlikte 
değerlendirildiğinde ortalama 56.000 yılda gruplaşmaların olduğu saptanmıştır. Bu gruplanmaların 
deprem gibi önemli bir tektonik etkinliğin yoğunlaştığı dönemlerde gelişmiş olduğu varsayımında 
bulunulabilir. 

Sıcak Çermik, Delikkaya ve Sarıkaya’da elde edilen 56.000 yıllık tekrarlanma zaman aralığı ve 
ortalama 0.0633 mm/yıllık açılma hızı değerleri, Slemmons ve DePolo (1986) nın grafiği üzerinde 
uygulandığında, inceleme alanı ve yakın çevresinde meydana gelmiş ve gelecek olan deprem(ler)in 7.4 
büyüklüğünde olduğu ve bölgenin deprem etkinliği açısından grafikte düşük aktiviteli alana düştüğü 
varsayımında bulunulabilir.  
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Aktif Tektonik Çalışmalarında GPR Yönteminin Kullanımı 
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Aktif fay zonlarının araştırılmasında, faylanmaya bağlı olarak gerek genç çökellerde gelişen 
yapıların gerekse tarihsel yapılarda oluşan hasarların incelenmesi önemli rol oynamaktadır. Genç çökeller 
ve eski yerleşim yerlerinin depremle olan ilişkisinin araştırılmasında arkeolojik, jeolojik ve jeofizik 
araştırmalar birlikte kullanılmaktadır. Bu tür çalışmalarda kullanılan en etkili yöntemlerden biri de GPR 
(Ground Penetrating Radar – Yer altı Radarı)’dır. GPR yöntemi, yatay doğrultuda elektrik alan vektörü 
olan bir verici anten aracılığı ile yer içine gönderilen çok yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalarının 
(radyo dalgaları) ara yüzeylerden yansımasının gözlemlenmesi ilkesine dayanmaktadır. GPR, antenleri 
12,5–1800 MHz mertebelerinde olup ilk birkaç on metre derinlikle ilgili yüksek çözünürlüklü bilgiler 
vermektedir. GPR yönteminin kullanım alanları yer araştırmaları, tünel araştırmaları, yapı araştırmaları, 
arkeojeofizik araştırmaları, endüstriyel atık, sızıntı ve çevre kirlenmesinin araştırılması, eski veya kaydı 
bulunmayan şehir altyapılarının araştırılması, adli tıp araştırmaları, yeryüzü ve galerilerde maden 
araştırmaları olarak sıralanabilir. 

GPR yöntemi son yıllarda aktif tektonik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Ülkemizde de 
kullanılmaya başlanan bu yöntem ile çok yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilebilmektedir. Yöntem, 
örtülü aktif fayların araştırılmasında, gömülü antik kentlerdeki hasarların belirlenmesinde, üstü örtülü 
doğal (kanal, teras vb.) ve insan yapımı modern yapıların (yol, duvar vb.) araştırılmasında güvenilir 
sonuçlar vermektedir.  Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelmiş olan 1912 Saros, 1999 İzmit 
depremleri ve Ölü Deniz Fay Zonu ile ilgili olarak sürdürülmekte olan çalışmalarda GPR yöntemi 
kullanılmıştır. Bu çalışmalarda hem örtülü aktif fay izi, hem de bölgelerde bulunan höyüklerde ve antik 
yapılarda (yol, duvar vb.) meydana gelen ötelenmeler araştırılmış ve çalışılan bölgelerde fayın lokasyonu 
ve ötelenme miktarları hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. 
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Türkiye ve Dünya Kıyılarının Tektonik Özellikleri  

Şükrü Ersoy ve Tolga Görüm 

Yıldız Teknik Üniversitesi  Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 
sersoy@yildiz.edu.tr 

Kıyılar denizlerle karaların buluştuğu ara yüzeydeki kuşaklardır. Kıyılar, jeolojik olarak deprem ve 
kütle hareketlerinden sonra zaman açısından en hızlı değişim gösteren yerlerdir. Bu dinamik kuşaklardaki 
değişimi, mevsimsel olarak, hatta bir fırtınalı hava sonrası bile fark etmek olasıdır. Genel anlamda, kara 
tarafında en alçak su düzeyi ile fırtınalı su düzeyi arasında uzanan bir bölge olarak adlanan kıyı kuşağı, 
aslında jeolojik olaylar açısından kıyı ötesinde kıta yokuşunun başlangıcına kadar olan tüm olaylarla 
yakından ilgilidir. Çünkü, deniz altında devam eden kıta düzlükleri karanın doğal uzantılarıdır. Bu 
kısımları tipik okyanusal havzalardan ayırmak gerekir. Bu alanlar çok dar olabildiği gibi yüzlerce 
kilometrede olabilir. Kıyılar üzerinde hüküm süren rüzgar, dalga, akıntı ve gelgitler, plaj, aşınım düzlüğü, 
kıyı oku, kıyı seti, lagün ve falez gibi bazı yapısal şekillerinin oluşumunda çok etkili olmalarına rağmen, 
daha geniş ölçekte kıyıları asıl şekillendiren olaylar aslında milyonlarca yıldan beri süregelen devasa 
kıtaların hareketleridir. Bir başka deyişle, coğrafik konum, jeolojik yapı ve kayaçların türü, deniz düzeyi 
değişimleri, okyanusal hareketler ve ekoloji gibi faktörler kıyıların morfolojik gelişimini yersel ve 
bölgesel ölçekte denetleyen önemli faktörler olmasına karşılık, kıyıların oluşumu aslında levha tektoniği 
adını verdiğimiz olaylarla gerçekleşir.  

Tektonik aktivite, iklimsel dalgalanmalar, kıyı ovalarındaki çökme ve oturmalar, izostatik 
dengelenme sonucu kıtaların sıçramaları, sıcaklık ve yoğunluk akıntıları sonucu okyanusal hacim 
değişimleri, buzul alanlarının genişlemesi ya da daralması gibi etkilerle kıyılarda deniz düzeyleri 
değişebilir. Ama, bu değişimler kıyının gerçek tipinin ortaya konmasına olanak tanımaz. Bu bakımdan 
kıyıları deniz düzeyine göre, morfolojiye göre veya buzullara ya da akarsulara göre sınıflamak yerine 
kıtaların levha sınırlarında meydana gelen olaylara göre sınıflamak daha etkili bir yaklaşımdır. Bu konuda 
birkaç sınıflama olmasına karşın en kullanışlı sınıflama 1971 yılında Inman ve Nordstom’un yaptıkları 
sınıflamadır. 

Bu sınıflamaya göre kıyılar, levha önü (aktif kıta kenarı), levha ardı (pasif kıta kenarı) ve kenar 
deniz kıyıları olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre kıyı morfolojisi, kıtasal düzlüğün genişliği, eğimi ve 
buradaki plaj oluşumu gibi çökelmenin dinamiğini belirleyen ana faktör levha hareketlerinin kontrolünde 
gelişir. Inman ve Nordstom, bu sınıflamayı büyük ölçekli kıyılarda kullanmış olmalarına rağmen Türkiye 
ve ona komşu denizlerin kıyılarında uygulamak kıyıların morfolojisinin daha kolay anlaşılmasına yol 
açabilir. Çünkü Türkiye jeolojik anlamda kıtaların buluştuğu, her tür levha hareketinin kıyılarında 
görüldüğü üç tarafı denizlerle çevrili kıyılara sahiptir. Bu anlamda bu çaba hem kolay, hem de karmaşık 
bir olgudur. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, Türkiye kıyılarının Karadeniz, Marmara, Ege ve 
Akdeniz’deki kısımları birbirinden çok farklı jeolojik özelliklere sahiptir. 
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Kuzeybatı Anadolu Kıyılarının Morfotektonik Evrimi ve Tuzla’dan (Çanakkale) 

Bir Örnek 

Fuat Şaroğlu 

Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. 

Kuzeybatı Anadolu kıyıları morfotektonik açıdan incelendiğinde, genellikle denize doğru açılan 
devrik ‘V’ şeklindeki bir geometriye sahip doğrultu atım bileşenli normal faylarla sınırlandığı 
görülmektedir. Genel doğrultuları KB-GD ve KD-GB olan ve hareket yönleri normal fay özelliğinin 
yanında sağ ve sol yönlü doğrultu atım bileşeni olan bu fayların arasında çoğu açılma çatlağı özelliğinde 
kırık sistemleri gelişmektedir. Faylar arasında ortaya çıkan parçaların normal bileşen hareketleriyle 
düşmelere ve doğrultu atım bileşen hareketleri nedeniyle de batıya doğru gitmeleri söz konusudur. 
Geometrisi uygun olmak şartıyla her doğrultuda fay gelişimi olabilmektedir. Faylar arasında hücreler 
şeklinde meydana gelen batıya doğru hareketler Anadolu’nun batı kıyılarını ve Ege’nin batimetrisini 
şekillendirmektedir. 

Kuzeybatı Anadolu’da Tuzla (Çanakkale) yöresinde izlenen bu morfotektonik evrim Batı 
Anadolu’nun sahil çizgisinin büyük bir bölümünde görülmektedir. Ege ve Batı Anadolu’nun sahilinde 
gözlemlenen verilere göre yapılan bu yorum, yörenin K-G yönde açılmasından ziyade batıya doğru 
açılarak ilerlediği şeklinde anlatılabilmektedir. GPS verileri, fay geometrisi ve kıyı şekilleri yorumu 
destekler konumdadır. 

Morfotektonik yorumun daha kabul edilebilir şekle gelebilmesi için olasılı olarak kabul edilen KD-
GB doğrultulu faylarda sol yönlü hareket bileşeninin olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. 

Modelin olabilmesini sağlayan nedenler arasında Ege Denizinde bulunan yitim zonu nedeniyle 
levhanın batıya hareket etmesi ile Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı arasındaki Anadolu 
blokunun batıya hareketi olduğu düşünülmektedir. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde ölçülen harekete göre 
Anadolu bloğunun batıya kaçış hızı ± 2 cm/yıldır. Batı Anadolu ve Ege’nin batıya çekilimi ise ± 4 cm/yıl 
olarak bilinmektedir.  

Bölgenin şekillenmesine neden olan bu iki hareketteki hız farkı nedeniyle, yöre tek parça halinde 
hareketinden ziyade parçalanarak batıya gitmektedir.  

Önerilen model devam etmekte olan bir çalışmanın ön sonuçları niteliğindedir. 
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Bolkar Dağları’nda buzul morfolojisinin etkisi ve dağılışı 

Bekir Necati Altın ve Türkan Altın 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültes 
altinbekirnecati@yahoo.com 

Bolkar Dağları’nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sırasında bütün Toros sistemi üzerinde sıkça 
rastlanılan glasiyal ve periglasiyal topoğrafya şekillerine burada da rastlanmış ve bunlar haritalanarak 
glasiyasyonun tipi ve dağılışı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmalarımız, kuzeyde Ereğli-Ulukışla-Pozantı hattının güneyinde ve güneyde Erdemli-Tarsus 
hattının kuzeyinde kalan ve Bolkar dağları’nın aynı zamanda Pleistosen glasiyasyonun merkezi  kesimi 
sayılabilecek en yüksek seviyelerinin yer aldığı alanda gerçekleştirilmiştir. 

İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında topoğrafik bir eşik oluşturan Bolkar Dağları, “eğim, 
bakı, yükselti gibi” yerel topoğrafik şartların, litolojik farklılıkların, denizel etkilerin, glasiyasyon 
üzerinde ne gibi değişimler  yaratabileceği konusunda önemli veriler sunmaktadır. 

Kuzeyde, son derece dik ve dar alanlı olarak gözlenen aşınım-birikim yüzeyleri tektonik 
basamaklar halinde alçalarak BGB-DKD uzanımlı oluklar ile kesilip İç Anadolu düzlüklerinden ayrılırlar. 
Güneyde Akdeniz’e doğru yine tektonik basamaklarla alçalan, daha geniş ve akarsularca derine yarılmış 
plato karakterinde, geniş alanlı denüdasyonal aşınım-birikim yüzeylerinden oluşan Bolkar dağları bu 
durumu ile asimetrik bir görünüm sunar.  

Bu nedenle kuzeyde alansal olarak dar ancak haşin bir topoğrafyanın oluşmasına neden olan 
glasiyal etkiler kuzeyde yüksek eğimli vadiler boyunca 1250-1300 metreye kadar inerken bu sınır güney 
kesimde denizel etkilerden korunan vadi içlerinde 1750 metre, yüzey ve sırtlarda 2400 metre seviyesi ile 
sınırlandırılmaktadır.  

Erol’un yayınlarında belirttiği ve tipik örnekleri olarak değerlendirdiğimiz Anadolu Penepleninin 
(Yontuk düzünün) parçaları olarak yüzeylenen yüksek aşınım yüzeyleri üzerinde örtü buzulu şeklinde 
yerleşerek kuzey güney uzanımlı vadiler boyunca sarkan glasiyasyonun Aladağlar’da olduğu gibi etkin ve 
çok geniş alanlı, şekil ve mevcut izler açısından zengin olmadığı da görülmüştür.  

Güneyden kuzeye doğru Kadıncık Çayı ve Cehennem Dere vadileri ve yukarı kollarının sokularak 
yardığı Karayelek Dağı (3069 m), Kekrecik Dağı (3130m) düzlük alanlarında periglasiyal şekiller;  
Çakıtsuyu Kolu Horoz Dere vadisinin güney aklanını oluşturan ve Maden-Alihoca güneyinde birden 
yükselen, Medetsiz (3524 m) ve en yüksek zirvelerin yer aldığı merkezi kesimde ise sert glasiyal izler yer 
almaktadır. 

Merkezi, zirveler kesiminin kuzeye bakılı olması ve  Dolomitik kireçtaşları içinde derince açılmış 
olan tipik sirk ve glasiyal vadilerin yanı sıra  çeşitli moren depolarına bakılarak glasiyasyonun şiddetli 
geçtiğini söylemek mümkündür. Ancak anakayanın etkisi, ayrışma ürününün (enkaz mantosunun) 
karakteri, özellikle denizel etkiler periglasiyal şekillerin büyük oranda silinmesine neden olmuştur. 
Buralarda süpürülmeden arta kalan ve devamlılık göstermeyen dar ve sığ poligonal taş halkaları ve taş 
kümeleri ile yer yer çelenkli topraklar dışında dikkat çekici periglasiyal şekillere geniş alanlar dahilinde 
rastlanılmaz. 

Batı-güneybatı kesimden doğuya doğru  yükselen Meydan Dağı (3132 m), Küldüşmez Dağı 
(244m), Karayelek Dağı (3069 m), Kekrecik Dağı (3130m) şeklinde adlandırılan ve genelde yüksek bir 
plato sahasının üzerindeki kabartıların oluşturan bu alanları çevreleyen yüksek geniş düzlük alanlar, 
sonradan örtü buzullaşmasının etkisi altına girmiş glasio-karstik şekillerin yayılış sahaları olarak 
karşımıza çıkarlar.  
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Kavron Vadisindeki Çığ Sırtlarının Kuvaterner Jeolojisi ve 10Be - 26Al Kozmojenik 
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1 Bern Üniversitesi, Jeoloji Enstitüsü 
2İ.T.Ü., Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

3Institute of Particle Physics  
4Paul Scherrer Institute, c/o Institute of Particle Physics 

akcar@geo.unibe.ch 

Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan Kaçkar sıradağlarında yer alan Kavron vadisi kuzey – güney 
yönelimli olup, yaklaşık 12 km uzunluğuyla tekne tipli klasik bir buzul vadisidir. Tekne tipi vadi 
morfolojisi deniz seviyesinden yaklaşık 1600 metre yüksekliğe kadar gözlenmektedir. Kaçkar dağı 3932 
metre yüksekliği ile sıradağların en yüksek zirvesi olup, Türkiye’nin en büyük ikinci güncel buzulu 
burada bulunmaktadır. Kavron Vadi sistemi bir ana vadi ve 3 asılı vadiden oluşmaktadır. Asılı vadiler ana 
vadiye buzul çökellerinin ana kaya tarafından engellenerek yığışması sonucu oluşan moren eşikleri ile 
bağlanmaktadır. Kavron Vadisinde; taban morenleri, morenler, washboard morenleri, moren eşikleri, çığ 
sırtları, kaya buzulları, alüvyal yelpaze çökelleri ve alüvyonlar gibi kuvaterner çökelleri saptanmıştır. 
Hörgüç kayalar ve cilalı yüzeyler ve buzul gölleri bölgedeki buzul erozyonuna ait en önemli kanıtlardır. 
Vadi sisteminin üst kısımlarında buzul aktivitesinin devamında gelişmiş olan yaygın, aktif kaya buzulları, 
paleobuzulların izlerini maalesef örtmektedir. 

Kavron Vadisinde 12 adet çığ sırtı belirlenmiştir. Vadi kış mevsimi süresince karla kaplı 
olduğundan, çığ etkinliği oldukça yaygındır. Bu morfolojik yapılar deniz seviyesinden yaklaşık 1600 
metreden 2450 metre yüksekliğe kadar gözlenmektedir. Çığ sırtları dere yatağına paralel yönelimli olup, 
uzunlukları 10 metreden 250 metreye, yükseklikleri ise birkaç metreden birkaç dekametreye kadar 
ulaşmaktadırlar. Çığ sırtlarının oluşumu iki aşamada gerçekleşmektedir. Kış mevsiminde düşen çığlar 
sedimanları ‘U’ şekilli tekne vadinin merkezine taşır. Bahar mevsiminde, karların erimesiyle, çığ 
tarafından taşınmış olan sedimanlar çökelmeye başlar. Çığ etkinliğinin uzun süreçte tekrarıyla çığ sırtının 
oluşumu tamamlanır. Bu çökeller, heyelan çökelleriyle ardalanarak karmaşık bir yapı oluşturabilirler.  

Arazi gözlemlerimize göre, çığ sırtları gerçek yanal ve/veya terminal morenleri gibi 
gözükmektedir. Bu durum, kolaylıkla yanlış tanımlamalara yol açabilir. 10Be ve 26Al kozmojenik yaş 
tayini yapabilmek için, çığ sırtlarındaki granit bloklarından örnekler alınmış ve ilk aşamada analizleri 
tamamlanan iki numunden 4 bin ve 6 bin minimum yaş elde edilmiştir. Bu çalışmada elde ettiğimiz ilk 
sonuçlar; Kavron Vadisinde Geç Buzul Döneminde (Erken Holosen) Kavron Paleobuzul’unun erimesini 
takiben çığ aktivitesinin başladığını göstermektedir. 
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Soğanlı Dağlarında Karstlaşma-Buzullaşma İlişkisi 
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Orta Toroslar içerisinde yer alan Soğanlı dağları 2967 metrelik yükseltisiyle ve kütlevi yapısıyla 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Soğanlı dağları aynı zamanda Tomarza havzası ile Tufanbeyli havzasını 
birbirinden ayıran Tahtalı dağları’nın da büyük bir kısmını meydana getirmektedir. Dağın tamamıyla 
kireçtaşlarından meydana gelmesi ve yükseltinin oldukça yüksek olması nedeniyle Pleyistosen de 2250 
metreden yüksek kesimleri buzullaşmaya  maruz kalmıştır. Sahada karstlaşma hem buzlaşma öncesi ve 
hem de buzullaşma sonrasında gerçekleşmiştir. Sahda karstlaşmanın buzullaşmadan çok daha önce 
başlamış olması; birçok dolin ve uvalaların oluşması buzullaşma için de uygun koşullar meydana 
getirmiştir.  

Karstlaşmanın buzullaşmadan sonrada oldukça şiddetli olarak devam etmesi günümüzde buzul 
şekillerinin tespitini oldukça zorlaştırmaktadır. Sahada oldukça geniş alanlı olarak tespit edilen morenler 
aslında sahada tahmin edilenden çok daha geniş alanlı olarak buzullaşmanın meydana geldiğini söylemek 
mümkündür. Bazı sahalarda sirkleri hemen önlerinde eğimin aniden değişmesi nedeniyle ve morenlerin 
akarsular tarafından ortadan kaldırılmış olmasından dolayı yorumlar sadece sirk büyüklükleriyle sınırlı 
kalmıştır. 

Soğanlı dağlarında Pleyistosen kalıcı kar sınırı 2610 metre olarak tespit edilmiş olup bu çalışmada 
özellikle karstik şekiller, buzul şekilleri ve bunlar arasındaki etkileşimi açıklamaya çalışacağız. 
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Doğu Karadeniz Bölgesinde, Kaçkar sıradağlarında yer alan Verçenik vadisi, yaklaşık 11 km 
uzunluğunda, kuzey-güney yönelimli, klasik bir tekne tipi buzul vadisidir. Buradaki tekne tipi vadi 
morfolojisi ortalama 10 derecelik eğimle deniz seviyesinden yaklaşık 1900 metre yüksekliğe kadar 
gözlenmektedir. Verçenik dağı 3709 metre yüksekliği ile Kaçkar dağından sonra sıradağların en yüksek 
ikinci zirvesi olup, Verçenik vadi sistemi bir ana vadi ve 5 asılı vadiden oluşmaktadır. Asılı vadiler ana 
vadiye buzul çökellerinin ana kaya tarafından engellenerek yığışması sonucu oluşan moren eşikleri ve 
paleobuzulların anakayayı aşındırması sonucu oluşan eşikler ile bağlanmaktadır. 

Verçenik vadi sisteminde; taban morenleri, morenler, moren eşikleri, çığ sırtları, kaya buzulları, 
alüvyal yelpaze çökelleri ve alüvyonlar gibi kuvaterner çökelleri saptanmıştır. Cilalı yüzeyler, çizikler ve 
oluklar, çentikler, sürgüler ve eşikler, hörgüç kayalar ve buzul gölleri bölgedeki buzul erozyonuna ait en 
önemli kanıtlardır.  

Vadi sisteminde, irili ufaklı 14 adet buzul gölü bulunmaktadır. Çalışmalarımız sırasında, cilalı 
yüzeyler, çizik ve oluklar, çentikler, sürgü ve eşikler, hörgüç kayalar ve bunların doğrultu ve eğimleri 
yardımıyla Verçenik Paleobuzulunun ve/veya Paleobuzullarının aşındırma yönleri ölçülebilmiştir. Ayrıca 
arazide buzul aşınımının sınırını gösteren 4 adet buzul süreksizlik çizgisi (trimline) belirlenmiştir. 

Moren sırtlarındaki ve buzul tarafından aşındırılmış yüzeylerin üstündeki eratik granit 
bloklarından, hörgüç kayalardan, sürgüler ve eşiklerden, 10Be ve 26Al kozmojenik yaş tayini yapabilmek 
için, toplam 21 adet örnek alınmıştır. Analizleri devam etmekte olan numunelerden elde edilecek yaşlara 
göre Verçenik Paleobuzulu’nun ve/veya Paleobuzullarının, araziden elde edilen verilerle birleştirilerek, 
modellenmesi mümkün olacaktır.  

Her ne kadar, arazide tipik Son Buzul Maksimumu – Genç Driyas – Küçük Buzul Çağı moren 
istifinin saptanmasının zor olmasına rağmen, Verçenik Paleobuzulunun ve/veya Paleobuzul-larının 
modellenerek evrimlerinin ortaya konulması, Türkiye’deki buzul hareketlerinin modellenerek 
oluşturulabilecek paleoiklimsel değerlendirmelerin oldukça önemli veri girdisi sağlayacağı gayet açıktır. 
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Kuzey Marmara Kıyı Morfolojisi ve Kıyı Alıntılarının Modern Kumların 

Oluşumuna Etkisi 

Nilgün Okay  

İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü 
okayn@itu.edu.tr 

Marmara Denizi aşınmalı kıyı tipinin hakim olduğu bir iç denizdir.  Kuzey Anadolu Fay sistemi 
kontrolünde oluşan kıyı morfolojisi sahil uzunlukları ve çevresindeki akaçlama alanları ile asimetrik bir 
geometriye sahiptir.  Oluşmakta olan Marmara kıyılarını yer yer cep-plajlarıyla falezli, kayalık aşınma 
alanları ve birikmenin meydana geldiği az sayıda uzun kumsal çevreler.  Güneydekinin tersine kuzeyde 
oldukça dar bir akaçlama havzası bulunur.  Kuzeydeki sahillere sadece birkaç küçük dere dökülür.  
Oligosen yaşlı Osmancık formasyonun mostra verdiği bu sahiller boyunca 27 farklı plajdan toplanan kum 
örneklerinde tane büyüklüğü ve ağır-mineral dağılımları incelenmiştir.  Tekirdağ ve Silivri koylarında 
kumların kıyı boyunca tanelerin yoğunluk ve büyüklüğüne bağlı seçici bir taşınma gözlemlenmiştir.  Elde 
edilen aşınma ve birikme dağılımları kumların taşınma yönünde kıyı boyunca etkin akıntıların da önemini 
göstermektedir.  Her iki koyda cep-plajların bulunduğu aşınmalı sahillerin oluşturduğu batı kesimlerinde 
tane büyüklüğüne bağlı olarak kumlar ağır mineraller bakımından zenginleşmektedir.  Bu tip kıyılarda 
kumlar özellikle opak, granat ve zirkon gibi yüksek-yoğunluklu ağır minerallerde artış görülmektedir.  
Daha kolay taşınabilen epidot, amhibol+piroksen ve mikalar gibi düşük-yoğunluklu ağır mineraller ise 
birikmenin meydana geldiği doğu kesimlerinde toplanmaktadır.  Elde edilen veriler kıyılar boyunca 
meydana gelebilecek aşınma hareketlerinin zararlarının azaltması ve risk analizi çalışmaları için yardımcı 
bir yöntem olarak geliştirilebilir. 
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Pressure Regimes in the Cilicia-Adana Basin, NE- Mediterranean Sea 
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This study is to related to the seismo-acoustic response of the geological and hydromechanical 
components of strongly deformed Plio-Quaternary sediments to the behaviour of sound and a 
comprehensive understanding of how sound behaves in sediments deformed by salt diapirism and of how 
sound creates devoid of reflections in domed regions along the Cilicia Basin, and also the formation 
mechanism of acoustic mirror images (syn. acoustic wipe-outs) and the loss of seismic data.  

Salt-related structures from seismic data influence the sedimentary record and seismic architecture, 
thus, the proximity of the sediment-water boundaries creates a complex reverberative environment in the 
basin. The acoustic response of interactions of salt-sediment-pore water overpressure systems is well 
pictured by the dome-shaped acoustic wipe-out zones or mirror images near or at the sediment-water 
interface along the Cilicia Basin. Evaporitic wipe-outs, the dome-shaped acoustic voids or acoustic noises 
of the evaporites are known as reflection features of homogeneous salt medium. The acoustic wipe-outs 
are, in fact, the mirror images of the seismo-acoustic reflection features of the sediment, salt/liquid 
retention, migration, expansion and drainage, that is, salt and/or pore water-related hydraulics. They 
indicate both the loss of seismic data and also the existence of pore fluid overpressure. Evaporite-induced 
incoherent wipe-outs extensively appear as acoustic devoids of seismic reflections with respect to basin-
wide diapir growth and gradients of salt dissolution process.  

Devoid of seismic reflections is usually seen at water-saturated/liquifed zones. Wipe-outs indicate 
the presence of liquids, and resulting from the drainage of pore water from the sediment in areas where 
the liquid is present, therefore these noisy images can be an excellent explanatory of existence of hydro-
sedimentologic brine flow regimes in the Cilicia Basin, because ,these unusual wipe-out zones are able to 
express the mechanics of deformational and depositional processes. 

These unusual reflection images are, in fact, principally originated by “abnormal pressure regimes 
(pore water and upward mass transport of salt deposits), burial disequilibrium compaction, 
overpressuring, and dewatering ” in a hydrologically and sedimentologically mature and evaporitic Cilicia 
Basin. It is to say that these subsurface interactions of different structural and fluid regimes in the Cilicia 
basin and overpressured pore fluid regions in seismic data are directly corresponded to “geophysical fluid 
dynamics of halokinetic, hydrodynamic, and sedimentologic processes within an maturely deltaic Cilician 
salt system”.  
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Holosen Döneminde Marmara Denizi Bentik Foraminifer Dağılımına bağlı olarak 
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Marmara Deniz’inden alınan iki karotta (C-10 ve MD01- 2430) foraminfer dağlımı çalışılmıştır.  
Son 16.000 yılı içeren karotların sedimentalojik çalışmalarının sonucunda  iki birim belirlenmiştir. Üstte 
ki birim denizel koşullarda 14.600 (14C Kalibre edilmiş) yıl önce çökelmiş ve günümüze kadar devam 
etmiştir. Denizel birim içerisinde  13.200 ile 5.700 yılları arasında çökenlen laminalı, koyu zeytin yeşili 
sapropel seviyesi içermektedir. Altta gölsel koşullarda çökelen foraminifer içermeyen birim 
bulunmaktadır. İki birim arasındaki sınır renk farkıyla gözlenebilmektedir. Buna göre iki birim 
birbirinden; birinci birim yeşil, ikinci birim ise griden koyu griye geçiş gösteren bir renk sınırı ile 
ayrılmıştır. 

Planktonik foraminiferler 10.6 ky’da, bentik foraminiferler ise 10 ky’de sapropel seviyesi 
içerisinde ilk olarak görülür. Sapropelin alt bölümünde planktonik foraminiferlerin bulunup, bentik 
foraminifer bulunmaması, sapropel ilk  çökelimi sırasında anoksik dip suyu koşullarının olduğunu 
düşündürmektedir. 10 ky’den itibaren yoğun olarak görülen türler  Brizalina spathulata, Chilostomella 
mediterranensis, Brizalina alata ve daha az sayı da Hyalinea balthica’dır. Bu türler dysoksik-suboksik 
oksijen düzeyinde, organik akısı yüksek olan dip su koşullarında yaşayan canlılardır. Derinden (-580) 
alınan MD01- 2430 karotunda yukarıda adı geçen türler sapropel seviyesinin üstünde artış göstermekte ve 
5-3 ky’de maksimum sayıya ulaşmaktadır. Daha sığdan (-364) alınan C-10 karotunda ise maksimum 
sayıya sapropelin üst seviyesinde, 8-6 ky’da ulaşmaktadır. Buna, dip suyunun  dereceli olarak 
oksijenlenmesi ve bu oksijenlenmenin sığdan başlayarak derinlere doğru ilerlemesinin sebep olduğu 
söylenebilir.  Uvigerina mediterranea, Articulina  tubulosa ve Sigmoilopsis schlumbergeri türlerinin 
karotlarda  sırasıyla 3,5 ve 1,5 ky’da yoğunlaşmaları normal oksijenli dip suyu koşullarının bu zamanda 
gerçekleştiğini göstermektedir. 
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Sinop Limanı’nın Gelişimi ile Kıyı Jeomorfolojisi Arasındaki İlişkiler 
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Jeomorfolojik koşulların elverişli olduğu kıyı bölgelerinde, limanlar gelişebilme ortamı 
bulabilmektedirler. Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki Sinop tipik bir tombolo limanıdır. Doğal olarak 
uygun bir yarımadanın dalgalardan korunaklı iç bölgesinde, bir tombolonun kıyısında kurulmuştur.  Sinop 
kıyıları genel olarak yüksek falezli kıyılardır ve bu tip kıyılar dağların  kıyıya paralel uzandığı kesimlerde 
görülmektedir. Bu tipteki dağların bir örneğini de Genç Alpin karakterli ve denize paralel bir uzanış 
gösteren Kuzey Anadolu Dağları’nın bir kolunu oluşturan Küre Dağları göstermektedir. Bu dağların 
hemen kuzey kıyı şeridinde Sinop şehri yer almaktadır. Şehir çevresinde fay çizgileri boyunca uzanan son 
derece dik ve yüksek kıyılar gözlenir.  

Burada yapılan arkeolojik çalışmalar, tombolonun oluşumunu Hellenistik çağda tamamladığını 
göstermiştir. Kıstak noktasında yapılan kazılarda aşağıdan yukarıya doğru kesintisiz olarak Hellenistik-
Roma-Bizans-Osmanlı yerleşim katları saptanmıştır. Yaklaşık 8 m’lik bu yerleşme katının en altında kıyı 
okunu oluşturan denizel kum tabakası bulunmaktadır. Dolayısıyla günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce 
Hellenistik Çağda oluşumunu tamamlayan kıstak üzerinde yerleşilmiştir ve her iki taraftaki limanlardan 
faydalanılmaya başlanmıştır. Prehistorik çağlarda batıdaki Karasu Deresi ile doğudaki Demirci Dere 
vadilerinde yoğun bir yerleşim izlenmiştir. Hellenistik çağa gelindiğinde ise Sinop kıstağı liman kent 
kurmak için elverişli bir duruma gelerek ön plana çıkmıştır.  Yaklaşık 17.yy’a kadar Sinop canlılığını 
korumuştur. Sinop’un sönükleşmesinde rol oynayan en önemli morfolojik etkenlerin başında kıyıya 
yakın, birbirine paralel dağ sıralarının oluşturduğu engel gelmektedir. Bu morfolojik etken ilk çağlarda 
kenti iç kesimden gelebilecek büyük istilalardan korumaktaydı. Ancak dağ sıraları  engeli yakın tarihlerde 
kurulan demiryolu ağı ile modern karayolu ağlarını dışında bırakarak olumsuz rol oynamıştır.  

Sinop tombolosunun üzerinde yer alan limandan günümüzde de yararlanılmaktadır. Ancak kıyıda 
yükselmenin devam etmesi, buna bağlı olarak da gerilemenin artması gibi nedenlerden kıyı erozyonu 
giderek şiddetlenmekte ve heyelanlar kendisini göstermektedir. 
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In the aim of studying the environmental impacts of human activities related to the development of 
the Hittite Empire (2nd mill. BC), the Tecer lake sediments near Ulas (Sivas, Turkey) has been cored in 
the frame of the Kusakli (Hittite site) excavation directed by A. Müller-Karpe (Marburg University). 
After a pollen study performed along the core (Dörfler ve diğ., in press), the 688 cm long and partly 
laminated Tecer core has been sampled every 4cm for a series of physical, geochemical and mineralogical 
analyses. A 14C date at the bottom of the core (4910± 40 uncal. BP at 647-652cm depth) shows that the 
whole sequence records the regional and local environmental history during Late Holocene. 

Preliminary results presented concern  

the geological setting and geomorphological mapping of the Tecer lake in the Ulas depression 

the grain size analyses of the 172 samples regularly distributed along the core 

the organic and inorganic carbon content, as well as the carbonates, evaporites and quartz content 
of these samples. 

The < 50µm fraction size distribution has been determined using a Laser Coulter on the released 
silt and clay fraction after wet separation from sand. The total, organic and inorganic carbon content has 
been measured using a Thermo Quest carbon and nitrogen apparatus. The carbonate, quartz and evaporite 
content has been quantified using a IRFT spectrometer, after RX diffractometry control of the total 
mineral composition of the sediment. These indicators being proxies of the impacts of environmental 
changes on soil and on water budget, their interpretation allows, in comparison with changes in the 
vegetation, the reconstruction of the Late Holocene climatic evolution of the north-central region of 
Anatolia, and the erosion history of the lake catchment area.  
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Bu çalışma, İskenderun Körfezi’nde geç Kuvaterner deniz seviyesi değişimine bağlı sediment 
dağılımını ve sedimentasyon ve ortamsal koşulları araştırmak için 1992 yılında ODTÜ-Erdemli Deniz 
Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı “Erdemli” Araştırma Teknesi ile elde edilen yüksek ayırımlı sığ-sismik 
verilerine dayanmaktadır. Sismik profil kuzeybatıda Adana-Yumurtalık ile güneydoğuda İskenderun-
Büyükdere arasında kalan ve maksimum su derinliği 75 metreyi geçmeyen ve takriben 35 km 
uzunluğunda bir hat üzerinde alınmıştır. Tek kanallı EGveG marka bir Uniboom ile elde edilen profil 
üzerinde sismik fasiyes analizleri yapılmıştır. 

Kuzeydoğuda Yumurtalık Limanında başlayan profil takriben 6. km’ye kadar paralel yansımalı ve 
kama şeklinde ilerleyen Ceyhan Nehri’nin delta önü-ilerisi fasiyeslerini göstermektedir. Liman önünde 16 
m kalınlığındaki bu deltasal birim 3. km’de 23 m kalınlığa ulaşmakta ve açık denizde 8. km’de yanal 
olarak 9 m kalınlığında delta ilerisi fasiyese geçmektedir. Bu çalışmada A ile tanımladığımız bu birim 
altta yer yer sonradan doldurulmuş kanal veya yatak kesmelerini içeren erozyonal yüzeylerle 
sınırlanmakta ve bu nedenle de birimin son buzul döneminden (günümüzden takriben 18.000 yıl önce) 
sonra yükselen (Flandriyen transgresyonu) deniz seviyesine bağlı koşullarla kontrol edildiği tahmin 
edilmektedir. Delta kaması içinde görülen bank-merceksi yapılar ve devamlılığı ve amplitüdü değişen 
sismik yansımalar değişen çökelme koşulları ve sediment türlerine işaret etmektedirler. 

Körfezin ortasına doğru; 11. ve 17. km’ler arasında alttaki erozyonal yüzeyden denzi tabanına ve 
hatta üstüne doğru kaotik yansımalı kümbetler yükselmektedir. Bölgedeki sediment analizleri ile de 
desteklenen bu yapıların, alçak deniz seviyesi dönemlerinde biriken kaba taneli ve biyohermli sığ-su 
sedimentlerine ait olduğu düşünülmektedir. Birim A körfez ortasında genelde 5-7 m arasında değişen 
kalınlıklara sahiptir ve açık deniz-delta ilerisi fasiyeslerini temsil etmektedir. 

Körfezde güneydoğuya doğru gidildikçe, ve bilhassa 6. ve 14. km’ler ile 19. ve 29. km’ler arasında 
kanal dolgusu gösteren erozyonal yüzeyler daha da belirgindir. Bu morfolojik yapılar deniz seviyesinin 
çekildiği dönemlerde körfezin güneydoğu kıyılarından akan   akarsuların eski yatakları veya kanalları 
olabilir. Bugünkü deniz tabanı topoğrafyası veya batimetrisi de bu görüşü desteklemektedir. Birim A 28. 
ve 29. km’ler arasında kıyıya doğru kalınlığı artan kama şeklini almaktadır. 28. km’de 9 m kalınlığındaki 
bu birim A 29. km’de 15 m, 30. km’de 23 m ve 31. km’de 30 m kalınlığa ulaşmakta ve 34. 35. km’lerde 4 
m’ye kadar azalmaktadır. Delta önü-ilerisi fasiyeslerine benzeyen bu sediment kaması içinde amplitüdü 
ve devamlılığı değişen, paralel yansımalardan kaotik yansımalara geçişli ve yer yer mercek şekilli yapılar 
bulunmaktadır. 

Kuzeybatıdaki Ceyhan delta kamasına benzer böyle bir deltasal sediment kamasının güneydoğu 
kıyı önlerinde bulunuşu uygun sediment girimi ve kıyısal akıntı koşulları ile izah edilebilir. Dağlık 
bölgelerden akan küçük akarsuların denize önemli miktarlarda sediment taşıması ve kıyısal döngüsel 
akıntılar körfezin güneydoğusunda kalın sediment birikimleri oluşturmuştur. 
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Menderes Masifi güneyinin morfolojisi D – B gidişli Büyük Menderes Grabeni ve ona güneyden 
çoğunlukla yüksek açıyla bağlanan bazı çöküntü alanlarıyla karakterize edilir. Literatürde çapraz 
grabenler olarak tanınan bu çöküntüler (batıdan doğuya Çine, Bozdoğan, Karacasu ve Denizli çapraz 
grabenleri) bir Miyosen (?) – Pliyokuvaterner istifini içerirler ve tektonosedimanter evrimleri, Büyük 
Menderes Grabenininki ile aynı çerçevede ele alınagelmiştir (Şengör, 1987). Ancak grabenler içinde 
yeralan istiflerin kronostratigrafilerinin ve çökelme ortamı çözümlemelerinin eksikliği, bu çökellerin 
hangilerinin grabenleşme öncesi ve hangilerinin grabenleşmeyle yaşıt olduğunun anlaşılmasını; 
dolayısıyla da bölgesel tektonik yorumları güçleştirmektedir. 

Karacasu Grabeni, doğuda Denizli ve batıda Bozdoğan grabenlerine komşu olup, 15 km 
genişliğinde ve 35 km uzunluğunda bir koridor şeklinde KKB doğrultusunda uzanır. Çöküntü tipik bir 
yarı raben görüntüsü sunar; batıda Karıncalıdağ’ın metamorfik kayaçlarından Karacasu Fayı ile tektonik 
olarak sınırlanırken, doğuda Babadağ ve onun KB’ya uzantısını oluşturan zirvelerde (yer yer 1200 m 
kotlarında) metamorfikler üzerine uyumsuz olarak gelen bir istif tarafından stratigrafik olarak üzerlenir. 
Bu istif yapısal olarak B – GB’ya (grabenin faylı batı kenarına) doğru sistematik olarak 8º – 10º eğimli, 
kızıl kaba kırıntılılardan ve üzerleyen gri gölsel çökellerden oluşur. İçerdiği ostrakod faunasına 
dayanılarak istife Kastelli (1971) tarafından Alt Pliyosen yaşı verilniştir. Yine kırıntılılardan oluşan ikinci 
bir istif grabenin düşük kotlu merkezi kesimleri ve faylı batı kenarı boyunca Pliyosen çökellerini 
uyumsuz olarak üzerler. Bu istifin en alt stratigrafik seviyelerine, içerdikleri Equus Stenonis ve Bos sp. 
omurgalı fosillerine dayanılarak Erken Pleyistosen yaşı verilmiştir. 

Erken Pleyistosen istifi, grabenin merkezi kesimi boyunca uzanan Dandalas Çayı ve yan kollarının 
deştiği derin vadilerde gözlendiği üzere, altta sarımsı çamurtaşı ve gri gevşek çakıltaşı ile başlayıp yukarı 
doğru kabalaşarak kırmızı kumtaşı ve çakıltaşlarına geçiş gösterir. Fasiyes analizleri kalınlığı 200 m’yi 
bulan bu çökellerin moloz akmalarından akışkan akışlarına kadar değişen süreçlerle alüvyal yelpaze 
ortamında çökeldiğini; çakıl imbrikasyonları ise paleoakıntının fay sarplığından graben içine doğru 
uzandığını göstermektedir. İstifin en üst kesimi 700 – 750 m kotlarında, deşilmeden hemen önceki 
alüvyal yelpaze yüzeylerine karşılık gelen geniş düzlüklerle kaplıdır. Batıda Karacasu Fayı’na komşu 
olan bu düzlüklere ilişkin morfolojik gözlemler Erken Pleyistosen sedimanlarının, Karacasu Yelpaze 
Kompleksi adı verilen, çapları 4 km’yi bulan 10 kadar yelpazenin yanal ve düşey yöndeki yığışımından 
kaynaklandığını göstermektedir. Bu kompleks içindeki tek tek yelpazelerin geometrileri, onları halen 
deşmekte olan akarsuların Karacasu Fayı’nın yükselen bloğu üzerine yerleşen drenaj havzalarıyla uyum 
içindedir. Bu veri, fasiyeslerin karakteri ve paleoakıntı yönleriyle birlikte, Karacasu Yelpaze 
Kompleksi’nin yarı graben gelişiminin erken evrelerine ait olduğunu göstermektedir.  

Karacasu Yelpaze Kompleksi’nin korunmuş üst yüzeyi, Büyük Menderes grabenine yaklaşıldıkça 
aşınarak önce 300 m kotlarında ikinci bir yelpaze sistemine evrilir. Bu yelpaze sistemi de halen etkin bir 
şekilde aşındırılmaktadır. Büyük Menderes grabeninin faylı güney kanarına yakın ancak hala Karacasu 
grabeni içinde bu sonuncular da apeksi 180 m kotlarında olan aktif yelpazelere dönüşürler. Büyük 
Menderes grabenine yaklaşıldıkça ortaya çıkan bu sistematik yelpaze yıkımı / daha düşük kotlarda 
yenilerinin oluşumu öyküsü, henüz iyi formüle edilememekle birlikte, Karacasu ve Büyük Menderes 
grabenlerindeki farklı çökme oranları ile açıklanabilir.  

Özetlenen veriler ışığında Karacasu çapraz grabeninin Erken Pleyistosen’den hemen önce 
gelişimine başladığı ve havza dolgusunu oluşturan Karacasu Yelpaze Kompleksinin, Büyük Menderes 
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Grabenine göre daha düşük çökme oranları yüzünden uzunca bir süredir deşilmekte olduğu ileri 
sürülebilir.    
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Konya Havzası Geç Pleyistosen Yaşlı Gölsel Göçü Yelpaze Deltasının Fasiyes 

Mimarisi, Çökelme İstifleri ve Morfodinamik Evrimi: Eski Konya Gölünün Göl 

Düzeyi Oynamaları, Havza Kenarı Dinamikleri ve Paleohidrolojisinin Yüksek 

Çözümlü Kayıtları 

Mustafa Karabıyıkoğlu1, Catherine Kuzucuoğlu2, Bora Avşarcan3,  
1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 

2. CNRS, 141 URA, Laboratoire  Physical Geographie, Meudon 
3. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 

Konya Havzası (ovası) İç Anadolunun güney kesiminde yeralan ve deniz seviyesinden yaklaşık 
1000 m. yüksekte bulunan, bir kapalı (endoreic) karasal havzadır. Bu havza Geç Pleyistosen döneminde 
yaklaşık 4.300 km2‘lik bir alanı kaplayan eski Konya Gölü’nün, özellikle son 17.000 yıllık dönemde 
gerçekleşen iklim değişiklikleri nedeniyle giderek kuruması sonucu oluşmuştur. Havza kenarını 
çevreleyen yüksek alanların 1002 ile 1020 m. yükseklikleri arasındaki eteklerinde yerel olarak gelişmiş 
bulunan Geç Pleyistosen-Holosen yaşlı alüvyon yelpazesi, yelpaze deltası, kıyı çizgisi ve rüzgar kumulu 
çökelleri ile havza tabanında yaygın olarak bulunan gölsel ve bataklık çökelleri, günümüzde büyük bir 
bölümü ile kurumuş bulunan bu kapalı gölsel havza sisteminin jeomorfolojik ve sedimanter evriminin 
doğal kayıtlarını içeren morfo-sedimanter belgeleri ve kanıtları oluşturmaktadırlar.Kapalı havzalardaki 
gölsel ve kıyısal çökelme sistemleri genel olarak, su kütlesi dengesinde ve depolanma alanının hacminde 
değişikliklere neden olan iklimsel ve/veya tektonik kökenli değişimlere oldukça duyarlı bulunan 
fasiyesler ve çökelme istifleri ile karakterize edilmektedirler. Bu çökelme sistemlerini oluşturan 
fasiyeslerin yanal ve düşey ilişkileri ve çökelme istiflerinin doğası, iklimsel veya tektonik kökenli  göl 
düzeyi oynamalarının yüksek çözümlü kayıtlarını içeren temel verileri oluşturmaktadırlar. Göçü yelpaze 
deltası, Konya Havzası’nın kuzey kenarını sınırlayan fay denetimli Mezozoyik yükselimin (Bozdağ) 
eteğinde gelişmiş, kamasal geometrili bir çökel dolgudur. Bu çökel dolgu, büyük bir bölümü ile 
Dreissena  fosilleri içeren, ince ve kaba taneli çökellerden oluşan ve yüzeylenmiş kalınlığı yaklaşık 20 m 
yi bulan, Geç Pleyistosen yaşlı bir istif ile karakterize edilmektedir. Bu çökel dolgunun süreç 
yorumlamaları üzerine kurulu 3-boyutlu fasiyes analizi, çökelme istifleri ve radyometrik yaş verileri, eski 
(Geç Pleyistosen) Konya Gölünün yaklaşık >28 ile 17 bin 14C yılları arasındaki (Geç Maksimum 
Buzullaşma dönemi) paleohidrolojisinin, havza kenarı dinamiklerinin ve göl düzeyi oynamalarının 
oldukça güvenilir ve ayrıntılı bir düzeyde ortaya konulmasına olanak sağlayan bir model oluşturmaktadır. 

Göçü yelpaze deltası çökelme istifini oluşturan çökeller, açık göl, dalga tabanı derinliği ile sınırlı 
delta önü-sığ göl, delta alnı, akarsu ve dalga denetimli delta önü, dalga denetimli kıyı yüzü, lagün ve 
karasal yelpaze deltası düzlüğü (alüvyon yelpazesi) ortamlarında gerçekleşen çökelimi yansıtan fasiyesler 
ile karakterize edilmektedirler. Fasiyeslerin tanımlanmalarında çökel birimlerin litolojik, geometrik, 
dokusal ve renk özellikleri ile çökelme yapıları ve fosil içerikleri temel belirleyici göstergeler olarak ele 
alınmıştır. Fasiyes yorumlamalarında, akışkanlar dinamiğin temel ilkeleri ile kütle taşınım süreçlerine 
ilişkin yapılmış çok yönlü çalışmalardan elde edilen genel geçer saptamalar esas alınmıştır. 

Göçü yelpaze deltası düşey olarak, birbirlerinden keskin düzlemsel veya aşındırmalı dokanaklar 
veya çökelimde kesiklik yüzeyleri ile ayrılabilen, küçük ölçekli çökelme istiflerinden oluşmaktadır. Bu 
istifler, düşük genlikli ve sık aralıklı  alçak göl düzeyi, transgresif ve yüksek göl düzeyi koşullarında 
gerçekleşen çökelme ortamları ile karakterize edilmektedirler. İstiflerin ortamsal özellikleri, Göçü yelpaze 
deltasının genel olarak, fırtına kökenli yüksek enerji koşulları ile karakterize edilen ve giderek derinleşen 
gölsel ortam koşullarında geliştiğini göstermektedir. Konya Gölü’nün en yüksek düzeyine ulaşması, 
yelpaze deltasının son ilerleme aşamasında (yaklaşık 22.1-17 bin yılları arasında) gerçekleşmiştir. Bu 
aşamada Konya Gölü yaklaşık 20 m lik bir derinliğe ulamıştır.Konya Gölü’nün yükselmesinin ilk 
aşamalarında, göl düzeyinde, en azından üç kez olmak üzere, küçük genlikli düşmeler de gerçekleşmiştir. 
Bunlar arasında en önemli olanı, yaklaşık 22 bin yıl önce gerçekleşmiştir. Delta alınseti çökelleri ile 
arakatmanlı olarak bulunan alüvyal kanal dolgusu ve palesol istifi, bu dönemde göl düzeyinde 
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gerçekleşen düşmenin birkaç metreyi aşan bir düşme ile karakterize edildiğini belirtmektedir. Yelpaze 
deltasının fasiyes özellikleri ve göl düzeyinin genel olarak giderek yükselmesi, eski Konya Gölünün Son 
Maksimum Buzullaşma dönemi sırasında göreli olarak yüksek miktarlarda yüzey (ve taban) suları 
tarafından beslenmiş olabileceğini göstermektedir.  
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Kuvaterner Jeomorfolojisinde Coğrafi Teknolojilerin Kullanımı 

M.Kirami Ölgen 

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü 
kolgen@bornova.ege.edu.tr 

Son yıllarda jeomorfoloji çalışmalarında Coğrafi Teknolojiler olarak adlandırılan Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama ve GPS’in birlikte kullanımı hızla artmaktadır. Bu bildiride Coğrafi 
Teknolojilerin özellikle Kuvaterner Jeomorfolojisi’nde kullanım olanaklarının neler olduğu üzerinde 
durulacak ve Aşağı Bakırçay vadisi ve çevresi ile Bakırçay deltası üzerinde yaptığımız çalışmalar 
aktarılacaktır.  

Bilindiği gibi Bakırçay havzası Ege Bölgesinde bulunan dört büyük akarsu havzasından en kuzeyde 
yer alanıdır ve Ege Bölgesindeki diğer havzalara benzer jeomorfolojik özelliklere sahiptir. Buna karşın 
nispeten daha küçüktür. Bu nedenle havza içindeki tüm birimlerin topluca görülebilmesi daha kolaydır. 
Çalışmamızda gerek Bakırçay ovasında Bakırçay’ın yaptığı salınımların belirlenmesi, gerekse deltanın 
gelişim safhalarının belirlenebilmesi için başta uzaktan algılama teknikleri olmak üzere coğrafi 
teknolojilerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak Bakırçay, ova içinde sürekli olarak doğuya doğru kaymış, 
delta üzerinde dört kez yer değiştirmiş ve delta kendi içinde üç ayrı evrede gelişmiştir. Ayrıca uydu 
görüntüleri üzerinden lineasyonlar belirlenmiş, bunların jeolojik yapı ve tektonik özelliklerle 
ilişkilendirilmesi için, bilinen faylarla karşılaştırılmıştır. 57 lineasyon kenar zenginleştirme filitresi ve 
temel bileşen analizi uygulanarak saptanmış, saptanan bu lineasyonlar deprem odakları ile karşılaştırılmış 
ve 19 fay olabilecek lineasyon ayırt edilmiştir.  
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İzmir Anakentinde Kuvaterner Alüvyonları Üzerindeki Kentleşme Hareketlerinin 

CBS Yöntemiyle Analizi 

Meryem Körhasan 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Coğrafya Anabilim Dalı 
meryem.korhasan@deu.edu.tr  

 
Türkiye’nin üçüncü ve Ege Bölgesi’nin birinci büyük kenti olan İzmir 1950 sonrasında meydana 

gelen göçlere bağlı olarak hızlı bir nüfus artış sürecine girmiştir. Yerel yönetimlerin hazırlıksız olması ve 
konut ihtiyacının karşılanamaması kontrolsüz ve çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir.  

İzmir limanının da etkisiyle kentin büyük bölümü deniz kıyısındaki Kuvaterner alüvyonları ve 
dolgu zemin üzerine yerleşmiştir. Genç ve aktif fayların yer aldığı birici derece deprem bölgesinde yer 
alan kentin zemin mekaniği açısından yerleşmeye elverişsiz bir ortam oluşturması dikkate alınmamıştır. 
Kentleşme süreci bugün geri dönüşü olmayan yanlış bir yolda ilerlemektedir. Kentin gerek 
gecekondu/kaçak yapılaşma alanlarının gerekse toplu konut alanlarının yer aldığı bazı neojen killi 
depoları ve Mesozoik flişler üzerinde yaşanan heyelanlar bu durumu ortaya koymaktadır. Genç 
Kuvaterner alüvyonları üzerinde yer alan yerleşmelerde İzmir nüfusunun büyük bir kısmı yer almaktadır. 
Bu yerleşim alanları üzerindeki binalar ve bu binalarda yaşayan nüfusu ortaya koymak amacıyla 1/1000 
ölçekli sayısal paftalardan ArcGis 9.0 programı yardımıyla sahanın 3D görüntüsü oluşturulmuştur. 3D 
arazi modeli kullanılarak eğim haritası çıkarılmıştır. Ayrıca sahanın 1/5000 ölçekli jeoloji ve fay haritası 
ile tarihsel depremler de dikkate alınarak olası depremin etki alanları belirlenmiştir. Bu alanlardaki 
binalar ve buralarda yaşayan nüfus miktarı tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak çarpık kentleşmenin yoğun olduğu yerler genellikle göçle gelen nüfusun barınma yeri 
olan kaçak yapı ve gecekonduların yoğunlukta olduğu yerler olarak karşımıza çıkarken; bu alanlar ile 
doğal afetlerin etki alanları da benzerlik göstermektedir. 
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Bolkar Dağları doğal ortam koşulları ve arazi kullanımı 

Bekir Necati Altın 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
altinbekirnecati@yahoo.com 

“Land use” arazi kullanımı çalışmaları, eskiden beri bilinen bir kavramdır. Günümüzde, çalışma 
alanları biraz daha daraltılarak yada üniter bir lokalleştirmenin yanı sıra, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
de devreye sokularak genelde “Ekoturizm”, “Dağ alanları yönetimi”, “Kıyı alanlarının korunması”, 
“Jeolojik miras”,  kapsamında daha çevresel ve uygulamalı “environmental” içeriğe dönüştürülmüş 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Genelde özünde “mekanın, nasıl değerlendirilmesi gerektiği” fikrini 
koruyan bu “yeşil yaklaşım” çalışmalar hızla artmaktadır. 

Fiziki ortam koşulları göz ardı edilerek, çeşitli disiplinlerin “multidisipliner” anlayışı içinde, aynı 
“birim alan” üzerinde farklı branş çalışmalarıyla bile, sorunlar net olarak ortaya konmadığı, projeler 
çözüme yönelik üretilmediği sürece çalışmalar anlamsız kalacaktır. 

Ekoloji kavramı, hiçbir disiplin için “coğrafi ortam koşulları” düzeyinde ele alınmadıkça bir anlam 
ifade etmez. Hangi coğrafik “ –izm” anlayışı içinde yer alırsa alsın yaklaşım önce “fiziki mekanın 
belirlenmesi” ilkesini korumadıkça, o mekanda hiçbir şekilde sağlıklı bir beşeri yaşayış ve doğal bir 
çevreden söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Günümüzde çeşitli devlet kuruluşları doğal ortamları korumaya yönelik ve kendilerince 
oluşturdukları ( neye göre olduğu belirsiz ) çalışma grupları ve komisyonlarda karmaşık ve çözümlenmesi 
adeta imkansız hale getirilmiş sorunlar değerlendirilerek geçici çözümler oluşturmaktadır. 

Özellikle farklı mülki idareler arasında, birbirini kapsayan ortak sınırlar içinde kalan alanlar  “yetki 
alanı” kavramı ile birlikte çok daha değişik, karmaşık, yaklaşımları da beraberinde getirebilmektedir. 
Örneğin “Sit alanı” sınırı, “Orman bölge sınırları”, “Milli park” sınırı veya “Yaban hayatı koruma” 
sınırları içinde kalan bir alan için son söz sahibi hangi bir birimin tasarrufundadır!. Birinin “yapılabilir” 
dediğine bir başkası, başka bir dayanakla “yapılamaz” diyebilmekte ve kurumlar arası adeta bir “inat” 
yaklaşıma dönüşmektedir. Bu arada “Çevre bilinci” açısından bir çok şeye de geç kalınmış olmaktadır.  

Bu çalışmamızda Orta Toroslar’da “Bolkar Dağı Birliği” şeklinde bağımsız bir jeolojik ünite 
şeklinde de ayırtlanan, konumu ve sahip olduğu fiziki ortam-eko sistemler açısından da son derece  
çeşitlilik sergileyen Bolkar Dağları’nın Doğal Ortam koşulları ve arazinin kullanımı değerlendirilecektir. 

Morfolojik ünite olarak bir “Dağ” ve  bu dağın “Lokasyon” nun sahip olduğu fiziki ortam koşulları 
ve hatta paleo-coğrafyasının günümüze aktardığı değerler ve çeşitli “Ekosistemler” söz konusudur. 
Bunlarla iç içe süren “Beşeri” yaşam-çevre arasındaki karşılıklı etki ve etkileşim bugün her iki taraf için 
tehlike boyutuna dayanmıştır. Beşer hayatın henüz farkında olmadığı her halinden anlaşılan ve hızla süren 
doğal ortamın dejenerasyonu için acil olarak “Bolkar Dağları”na  ilgili disiplinlerin dikkatini çekerek 
sorunların belirlenerek, çözüme yönelik çalışmalar için ilk adım atılmaya çalışılmıştır. 

Bu amaçla, üzerinde ekolojik sistemlerin kurulu olduğu zeminin jeolojik ve jeomorfolojik 
özelliklerine dayanılarak topoğrafik makro ve mikro ölçekte birimler ayırtlanmış, fiziki ortam koşulları 
belirlenerek doğal bölüm-yöreler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunlar klimatik, vejetatif, pedolojik, 
hidrografik ve hatta antropolojik kapsamlar şeklinde de bağımsız alt yöreler (biyoton ve biyotop) 
düzeyinde değerlendirilerek, çeşitli risk alanları ile birlikte haritalanmaya çalışılmıştır.  
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Van Gölü Kuzey Çevresindeki Geç Kuvaterner Gölsel Taraça Çökellerinin 

Fasiyesleri Çökelme Ortamları ve Çökelme İstiflerinin Paleo Van Gölü Düzeyi 

Oynamaları Bakımından Önemleri 

Mustafa Karabıyıkoğlu1, Sefer Örçen2, Ümit Tolluoğlu2 

 

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

Van Gölü çevresinde, üst yüzeyleri yaklaşık 1655 ile 1720 metreler arasında yer alan, çeşitli 
koluviyal, alüvyal ve gölsel çökel depoları  bulunmaktadır. Şimdiye değin yapılan çalışmalarda bu 
çökeller, çoğu kez jeomorfolojik özellikleri ile değerlendirilerek, gölsel veya fluvio-gölsel taraçalar olarak 
tanımlanmışlar ve Van Gölünün Kuvaterner dönemine ilişkin  yüksek göl düzeylerini belgeleyen 
göstergeler olarak değerlendirilmişlerdir. Genel olarak taraçaların üst yüzeylerinin yüksekliklerini eski 
göl düzeyi oynamalarının temel verileri  olarak  gözeten bu yaklaşım, Van Gölünün en eski yüksek göl 
düzeyinden, günümüzdeki konumuna 3 veya 4 aşamalı olarak alçalması sonucunda gelmiş olabileceğini 
varsaymaktadır. Bu bağlamda her bir taraça seviyesi, buzullaşma dönemlerinin orta enlemlerdeki eş 
değeri olan yağışlı “pluvial” dönemlerinin bir göstergesi olarak değerlendirilmekte ve göl düzeyindeki 
düşmeler ise yağışlı dönemler arasındaki “kurak” dönemler ile özdeşleştirilmektedir. Ancak gölsel ortam 
çevresindeki çökel dolguların göl düzeyinden yüksekliklerini ve yüzey morfolojilerini, basite indirgenmiş 
bir genelleme kapsamında ele alarak, eski göl düzeyi oynamalarının temel göstergeleri olarak niteleyen 
bu yaklaşım, günümüzde geçerliliğini tamamen yitirmiş bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. 

Gölsel ve göl çevresi çökelme ortamlarının (jeomorfolojik birimlerin) fasiyes özellikleri ve 
çökelme istifleri, iklimsel ve/veya tektonik denetimli göl düzeyi oynamalarının oldukça duyarlı 
göstergelerini oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda burada Van Gölünün kuzey kenarını çevreleyen bölgenin 
farklı düzeylerinde yer alan Erçiş ve Yumrutepe gölsel taraçalarına ilişkin çökel dolguların fasiyes 
özellikleri, çökelme ortamları ve çökelme istifleri irdelenerek, Van Gölünün eski göl düzeyi oynamaları 
farklı bir yaklaşım kapsamında açıklama getirilecektir. 

Erçiş taraçası, üst düzeyi yaklaşık 1679-1704 metreleri arasında yeralan ve oldukça düz ve düşük 
eğimli bir yüzeyle karakterize edilen bir düzlüktür. Van Gölüne boşalan İncesu çayının derine gömülmesi 
sonucu oluşan bu taraçanın üst yüzeyi, bugünkü Van Gölü düzeyinden (1650 m) yaklaşık  30-50 m 
yukarıda bulunmaktadır. Günümüzdeki jeomorfolojik konumu bakımından tipik bir delta taraçası özelliği 
gösteren bu çökel dolgu, genel olarak yöredeki volkanik gereçlerden türemiş kaba (çakıl, kum) ve ince 
taneli (silt, kil) çökellerden oluşan bir istif ile karakterize edilmektedir. Bu istifin İncesu çayı boyunca 
yüzeylenmiş üst 20-25 m. lik kesimini oluşturan çökellerde, açık göl, Gilbert tipi delta ve  ilerleyen kıyı 
çizgisi  ortamlarında gerçekleşen çökelimi yansıtan fasiyesler saptanmıştır. Bunlar: 1. yatay ve paralel 
katmanlı çakıl, 2. büyük ölçek capraz katmanlı çakıl ve kum,3. küçük ölcek çapraz katmanlı çakıl ve kum, 
4. masif kum, 5. yatay veya düşük açı çaprazlı katmanlı kum, 6. yatay ve paralel laminalanmalı ince kum, 
silt ve kil, 7. tırmanan rıpıl laminalanmalı ince kum ve silt, 8.dalga rıpıllı kum ve silt, 9. normal 
derecelenmeli kum ve silt ve 10. yatay ve paralel katmanlı kil (varve)  fasiyesleri olarak 
tanımlanmışlardır. Fasiyes tanımlamalarında çökellerin litolojik ve dokusal özellikleri ile çökelme 
yapıları esas alınmıştır. 

Çökel istifi oluşturan fasiyesler arasındaki yanal ve düşey ilişkiler, Erciş taracası çökel dolgusunun 
açık göl ve Gilbert tipi delta çökelleri ile açık göl, sığ göl , Gilbert tipi delta ve ilerleyen kıyı çizgisi 
çökelleri  ile karakterize edilen iki alt (regresif) istif’ten oluştuğunu göstermektedir. Yukarı doğru tane 
boyu kabalanması ile karakterize edilen bu regresif istifler göl düzeyinin düşük genlikli ve sık aralıklı 
oynamalarının somut göstergelerini oluşturmaktadırlar. Bunlardan, yüzeylenmiş kalınlığı 6 m kadar olan 
alt istif, yüksek göl düzeyi (derin açık göl) ve alçak göl düzeyi (Gilbert tipi delta) aşamalarında  
gerçekleşen bir regresif çökelimi yansıtmaktadır. Yüksek göl düzeyi aşamasındaki çökelim, durgun ve 
derince (açık) bir göl ortamında gerçekleşmiştir. Bu çökeller asılı gerecin durulmasıyla oluşan, ritmik kil 
(varve) çökelleri (F.10 ) ile düşük yoğunluklu turbidit akıntıları  ve/veya tek yönlü akıntılar tarafından 
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taşınarak biriktirilmiş çok ince taneli çökeller (F.6, F.7 ve F.9) ile karakterize edilmektedir. Alçak göl 
düzeyi aşamasında gerçekleşen delta ilerlemesi ise, sığ akarsular tarafından  getirilen kaba taneli gerecin 
(F.1, F.2 ve F.3)  durgun su kütlesi içerisine tane akması (çığlanma) ve tek yönlü su altı akıntıları 
tarafından taşınarak depolanması (F2) sonucu oluşmuştur. Delta alınsetlerinin yüksekliği, bu aşamadaki  
göl düzeyinin 5-6 metre ile sınırlı olduğunu göstermektedir.  

Erciş taracası çökellerine ilişkin üst istif  12-15 m kalınlıktadır ve delta çökelleri üzerine keskin ve 
düzlemsel bir dokanak ile gelmektedir. Bu istif yukarı doğru sığlaşan derin açık göl, (F.10 ve 6) ile 
ilerleyen kıyı çizgisi (F5, F6 ve F.8) çökellerinden oluşmaktadır. Yüksek göl düzeyi aşamasındaki normal 
regresif bir çökelimi yansıtan bu istif yanal olarak (kara tarafı yönünde) sığlaşan derin açık göl (F.10, F.5 
ve F.6), Gilbert tipi delta (F.1, F2 ve F3) ve ilerleyen kıyı çizgisi çökellerinden oluşan bir istif’e ile 
geçişlidir. İstifin fasiyes özellikleri, ani bir göl düzeyi yükselmesini izleyen evrede gerçekleşen, normal 
regresif çökelim nedeniyle giderek sığlaşan gölsel ortam koşullarını yansıtmaktadır. Bu aşamadaki delta 
ilerlemesi, derinliği birkaç metre ile sınırlı ve dalgalı bir gölsel ortam koşullarında gerçekleşmiştir. Delta 
çökelleri üzerinde yeralan ilerleyen kıyı çizgisi çökelleri, göl düzeyindeki yeni bir yükselmeyi 
yansıtmaktadırlar. Kıyı cizgisi çökelleri içerisindeki dalga rıpılları en son aşamadaki göl derinliğinin 
dalga tabanı ile sınırlı olduğunu göstermektedir.  

Yumrutepe taracası üst yüzeyi yaklaşık 1740 ile1750 metreleri arasında yer alan, düşük eğimli, düz 
bir yüzey ile karakterize edilmektedir. Bu taraça çökellerinin üst 40-50 metrelik bölümü yerel olarak 
işletilen bir kum,çakıl ocağında yüzeylenmiştir. Yüzeylenen istif karakteristik olarak çakıl egemen kaba 
taneli çökeller ile ince taneli çökellerden oluşmaktadır. Bu çökellerde, yelpaze deltası düzlüğü, yelpaze 
deltası önü (alnı), kıyı dili, lağün ve sığ göl ortamlarında gerçekleşen çökelimi yansıtan dokuz fasiyes 
ayırt edilmiştir. Fasiyes tanımlamalarında çökellerin litolojik, dokusal ve katmanlanma özellikleri ile 
akıntı yönleri esas alınmıştır. Bu fasiyesler: 1. masif veya tane katmanlı, destekli çakıl, 2. büyük ölçekli, 
yüksek eğimli katmanlı çakıl, 3. büyük ölçekli, düzlemsel paralel çapraz katmanlı çakıl, 4. büyük ölçek 
çapraz katmanlı ve karbonat sarımlı çakıl, 5 yatay ve paralel katmanlı ince kum, silt, 6. dalga rıpıllı kum, 
silt, 7. büyük ölçek eğimli katmanlı kum,silt ve kil, 8. masif, çakıllı kil, 9. yatay ve paralel laminalanmalı 
silt ve kil olarak tanımlanmışlardır. 

Yumrutepe taracası çökel istifi birbirlerinden keskin ve düzlemsel dokanaklar ile ayrılan ve farklı 
fasiyes toplulukları (çökeme ortamları) ile karakterize edilen beş alt istif’ten oluşmaktadır. Bu istiflerden 
en altta yüzeylenmiş bulunanı yaklaşık 5-6 metre kalınlıktadır ve dalga denetimli sığ bir göl tabanında 
gerçekleşen çökelimi yansıtan fasiyesler ile karakterize edilmektedir (F6,ve F8). Bu istif üzerinde yer alan 
büyük ölçek düzlemsel paralel çapraz katmanlı kalın (8-10 m) çakıl istifi (F3), kıyıya koşut olarak 
gelişmişbir kıyı dilinin varlığını göstermektedir. Çapraz katmanlı birimin alınsetlerinin yüksekliği kıyı 
dili gelişimi sırasındaki göl derinliğinin 8-10 metre ile sınırlı olabileceğini göstermektedir. Kıyı dili çökel 
istifi üzerinde tekrar dalgalı sığ bir gölde çökelimi yansıtan yatay ve paralel katmanlı ince kum, silt ve kil 
çökelleri yeralmaktadır. Yaklaşık 4-6 m kalınlıktaki bu istif göl düzeyinde yinelenen bir yükselmeyi 
belirtmektedir. Bu istif üzerinde, kalınlığı (yüksekliği) 15-20 m arasında değişen yüksek eğimli ve kaba 
çakıllı yelpaze deltası alınsetleri (F2 ve F4) ile karakterize edilen çökel istif gelmektedir. Bu istif göl 
düzeyinde gerçekleşen önemli bir yükselmeyi takip eden yüksek göl düzeyi aşamasında gerçekleşen delta 
büyümesini göstermektedir. Bu istifin üst kesimlerinde yeralan, sınırlı yayılımlı masif kil çökelleri (F8) 
geçici lagün ortamında gerçekleşen bir çökelime işaret etmektedir. Yumru tepe istifi en üstte yer alan 
birkaç metre kalınlıktaki tane veya matriks destekli çakıl (F1) istifi ile son bulmaktadır. Alltaki isitifin 
üzerine aşındırmalı bir dokanakla gelen bu istif karasal yelpaze deltası düzlüğünde gerçekleşen çökelimi 
belgeleyen moloz akması ve sığ akarsu (dere) yatağı çökellerinden oluşmaktadır. Bu istifin varlığı gölsel 
ortam koşullarının sona erdiğini göstermektedir. 

Van Gölü çevresinde yaygın olarak izlenen gölsel veya alüvyal kökenli  taraça dolgularının, fasiyes 
ve çökelme ortamı modelleri ve istif stratigrafisinin ilkeleri doğrultusunda irdelenmeleri, küçük ölçekli ve 
sık aralıklı göl düzeyi oynamalarının oldukça ayrıntılı bir düzeyde ortaya konulmasına olanak 
sağlamaktadır. Bu yaklaşım tektonik ve iklimsel denetimli göl düzeyi oynamalarının saptanmasına ve 
geniş alanlar kapsamında deneştirmelerinin yapılabilmesine yeni boyutlar kazandıracaktır. 
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Ecemiş Çayı ( Niğde) Vadisi, Kuvaterner Seki Sistemleri ve Jeomorfolojik 

Değerlendirmeler 

Bekir Necati Altın ve Türkan Altın 

Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
altinbekirnecati@yahoo.com 

Doğusunda Niğde masifi ile batısında Aladağlar kütlesi arasında, kabaca K-G uzanımlı tektonik bir 
depresyona yerleşmiş Ecemiş Çayı aynı zamanda yurdumuzun önemli ve oldukça uzun fay hatlarından 
biri olan Ecemiş Fay Kuşağına (EFK) adını da vermektedir. 

Gerek Niğde masifinden gerekse Aladağlar’dan gelen bir çok yan derenin eklendiği Ecemiş Çayı, 
yapısal hatlarını tektoniğin belirlediği alüvyal dolgu dağ arası havza görünümü ile karşımıza çıkmaktadır. 
Çok çeşitli çalışmalara konu olan Ecemiş Çayı havzasında dikkati çeken en önemli özelliklerden birisi de 
alüvyal seki sistemlerinin morfolojik karakterleridir. 

Bölgeyi son derece etkili bir şekilde hırpalamış olan tektonik hareketler ve morfolojik gelişim 
sırasında ortaya çıkan klimatik değişimler, bölgede sık sık gençleşmelere, taban seviyesinin sürekli 
değişmesine ve dolayısı ile bölgenin polisiklik-polijenik bir görünüme sahip olmasına neden olmuştur. 

En yaygın polisiklik topoğrafya şekillerini ise alüviyal seki sistemleri ve gömük menderes yenikleri 
oluşturmaktadır. 

Bölgede Oligo-Miosen akarsu ve göl çökellerinin de yer alması daha genç akarsu sekilerinin 
saptanmasında önemli sorunlar yaratmıştır. Pleistosen öncesi ve sonrası alüvyal malzemenin bir arada 
bulunduğu havza tabanında güncel genç seki sistemlerinden daha yaşlısına ve havza kenarlarına doğru 
genişleyen çalışmalarımızda dağlık alanlara geçiş oluşturan yamaç enkaz konileri de zorunlu olarak ele 
alınmıştır. 

Değişik seviyelerde takip edilen ve flüviyal morfodinamik süreçlerdeki değişimi yansıtan alüvyal 
seki depolarının birbirlerine göre konum ve uzanımları ile özellikle koni ve yelpazelerde, genç akarsu 
kollarında izlenen ötelenmeler ve çarpılmalar bölgede düşey ve yanal atımlı tektonik hareketlerin henüz 
etkisini yitirmediğini de göstermektedir.  

Daha önceden bölgede gerçekleştirdiğimiz glasiyal morfoloji çalışmaları sırasında konumları 
belirlenen alçak seki (SA) ve yüksek seki (SY) sistemleri bu çalışmada tek tek ele alınarak, kendi 
içlerinde depoların çökel ve çökel ortam özellikleri de göz önünde tutularak haritalanmışlardır. 

Vadilerin talveg hatları, enine-boyuna profilleri ve vadi morfografyaları  ile birlikte sekilerdeki 
değişimler de karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Tektonik çizgisellikler ile sekilerdeki benzer izlerin ilişkileri 
üzerinde durulmuştur.  

Pleistosen  ve sonrasında yaşanan klimatik salınımlardaki değişimler, genç tektonik etkiler ve 
bunların neden olduğu yatak içindeki gençleşmeler flüviyal seki sistemlerine yansıyan morfolojik 
karakterler değerlendirilerek Ecemiş Çayı’nın Kuvaterner dönemi morfolojik gelişimi ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 
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Yansıma Sismiği ve Sismisite Verileri ile Gökova Körfezi Aktif Tektoniğinin 

Araştırılması 

Hülya Kurt1 Emin Demirbağ1, Naşide Özer2 

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik  Mühendisliği Bölümü 
2Istanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 

kurt@itu.edu.tr 

Ege denizinin GD’sunda yer alan Gökova körfezi, D-B doğrultusunda 100 km, K-G doğrultusunda 
30 km (en batı ucunda) uzunlukta ve kuzeyde Bodrum yarımadası, güneyde Datça yarımadası, batıda 
İstanköy (Kos) adası ile sınırlıdır. Körfez, Batı Andadolu’da K-G gerilme rejimi altında gelişen 
grabenlerin en güneydeki elemanı olan D-B uzanımlı Gökova grabenin önemli bir kısmını oluşturur. 
Jeolojik bulgular, Gökova bölgesinde temeli oluşturan Likya (Elmalı) naplarının üzerinde iki sistemin 
geliştiğini göstermektedir. Birincisi KB-GD doğrultulu Yatağan-Muğla ve Milas-Ören Neojen havzaları 
diğeri ise daha genç olan ve bu havzaları kesen, Pliyo-Kuvaterner kayaçları içeren D-B doğrultulu 
Gökova grabenidir. 

Gökova körfezinin kuzeyindeki kara alanlarında genel olarak D-B doğrultulu, güneye dalımlı aktif 
normal faylar benzer karakterlerini körfezin kuzey şelfini sınırlayarak deniz içinde de devam 
ettirmektedirler. Güneybatıda, deniz içinde yer alan listrik karakterdeki Datça fayı, körfezi güneyde 
sınırlamıştır. Körfezin açılmasında etkili olan ancak günümüzde kuzeydeki faylar kadar aktif olmayan 
gömülü Datça fayı D-B doğrultusunda uzanır. Körfezin gelişimine olanak veren bu iki fay sistemi 
arasında çeşitli doğrultularda, pekçoğu deniz tabanını da kesen çok fazla sayıda aktif normal fay 
mevcuttur. Körfezin batısında hakim yapılar böyle iken körfezin doğusuna doğru olan iç kısmında Datça 
fayı gözlenmez, ancak kuzeydeki aktif faylar karada ve deniz içinde varlıklarını devam ettirirler. Körfezin 
doğu kısmında egemen yapı D-B gidişli horst graben dizisidir. Körfezin batı ve doğu kısımlarının bu 
farklı görüntüsü körfez içinden geçen yaklaşık K-G doğrultulu bir transfer fayın varlığına işaret edebilir. 
Nitekim deprem episantır dağılımının körfezin daha aktif olan kuzey kısmında kümelenmesinin yanısıra 
genel olarak KD-GB doğrultusunda dağılım göstermesi, sözü edilen olası transfer fay nedeniyle olabilir. 
Ancak, böyle bir fayın varlığı yansıma sismiği verilerinde gözlenememiştir. 

Gökova bölgesinin sismik etkinliği yüksektir (http://www.koeri.boun.edu.tr). Bölgede aletsel 
dönemde kaydedilen en büyük deprem 23.05.1961 de olan 6.6 büyüklüğündeki depremdir. Bölgede 
gözlenen deprem aktivitesi, deniz içinde gömülü Datça fayı ve antitetik fayları, doğuda gelişen horst-
graben yapılarının yanısıra karada gözlenen aktif normal faylar nedeniyledir. Odak mekanizma çözümleri 
genel olarak normal atımlı çözümler vermekte ve deprem derinlikleri de genel olarak 10 km’lerdeki 
kırılgan üst kabukta yoğunlaşmaktadır. Datça fayı ve antitetik faylarının sismik kesitlerde gözlenebildiği 
derinlik kısıtlıdır ve en fazla 4-5 km’ye kadar bilgi alınabilmektedir. Ancak körfezi kuzey ve güneyinden 
sınırlayan bu faylar listrik fay ve karşısında gelişen antitetik fay yapılarında gözlenen düzlük-yokuş-
düzlük yer modeli ile tanımlanabilir. Bu durumda deprem episantır yerlerinin içerdiği hata payları da göz 
önüne alınarak, depremleri üreten fayların kuzeydeki antitetik faylar ve/veya Datça fayının derinlere 
devam eden düzlük-yokuş-düzlük kısımlarında olabileceği, bölgenin çok kırıklı bir yapıda olduğu ve Ege 
Denizi-Batı Anadolu’daki gerilme rejimi nedeniyle bu kırılmaların sürekli devam edeceği söylenebilir. 
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Paleolitik Dönemde Doğal Yerleşim Yeri Olarak Kullanılan Anadolu Mağaraları  

Ediz Kırman 1, 2  ve  Ezgi Ulusoy 1   
1 Jeolojik Mirası Koruma Derneği 

2 A.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
 (kirman@eng.ankara.edu.tr , Ezgi.Uusoy@eng-stud.ankara.edu.tr  ) 

Evrim sürecinde çok önemli bir mihenk taşı olan yazının icadına kadar süren tarih öncesi Paleolitik 
dönem (Eski Taş Çağı), insanoğlunun medeniyet koşusunda  en uzun süren parkuru olmuştur. Hominidae 
ailesinin en gelişmiş ferdi olan Homo sapiens’in günümüzden yaklaşık 100.000 sene önce başlayan 
öyküsünün tüm kayıtları Paleolitik çağ içinde gizlidir. Jeokronolojik olarak Pleyistosen’e karşılık gelen 
Paleolitik dönem, milattan önce 500.000 - 10.000 yıllık -yaklaşık Holosen’e kadar- zaman aralığını 
kapsar. İnsanoğlunun evrim sürecinin ivmelenmesi de, son buzul dönem olan Würm’ün Üst Paleolitik 
dönem sonunda etkisini tamamen yitirmesi ile başlamıştır. 

Vahşi yaşam şartlarının hüküm sürdüğü bu dönem sonuna kadar tam yerleşik düzene geçilmemekle 
beraber, mağaralar insanoğlu için en güvenli sığınak olmuştur. Anadolu’da bulunan ve büyük bir 
çoğunluğu karstik oluşumlar olan mağaralar da, bilinen en eskisi Alt Paleolitik (günümüzden yaklaşık 
160.000 yıl önce) çağdan itibaren olmak üzere insanlar tarafından barınma amaçlı kullanılmışlardır.  
Bunların en iyi bilinenleri Yarımburgaz, Karain, Üçağızlı ve Öküzini mağaralarıdır. Çeşitli disiplinlerden 
araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda mağaralardan elde edilen bulgular ışığında jeolojik, 
paleoekolojik, paleocoğrafik, arkeolojik ve antropolojik yorumlar yapılması mümkün olmuştur. Son 
zamanlarda yerbilimcilerin jeoarkeolojiye artan ilgisi de bilgi üretimine olumlu katkıda bulunmaktadır. 

Yaşadığımız coğrafyanın jeolojik unsurları Anadolu mağaraları, Paleotik dönem insanının 
okunabilir belgeleri olmaları yanında herbiri kültür ve jeolojik miras ögeleridir. Yerbilimcilerin ilgisi ile 
tuttukları kayıtlarının ve önemlerinin daha iyi anlaşılacağı kuşkusuzdur. 


