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ÖZ 

The fall of Early Bronze Age (EBA) civilizations at ca. 2300-2100 BC in Upper Mesopotamia and 
beyond is claimed, by some authors, to have been directly caused by an “abrupt event” occurring in the 
global climate and recorded at 2200-2000 BC in ice and marine cores. This interpretation suggests that 
these complex and diverse societies were dependent on their environment to such a point that a rapid 
change in the climate (i.e. a centennial depleted rainfall period) caused immediate economic and social 
transformations ending in a “collapse”: in this view, contemporaneous drastic changes in environmental 
conditions triggered by a sharp change in climate, caused extensive agricultural production deficits and 
social organisation disruptions. Some authors also apply this deterministic relationship between climate 
and history to several civilisations on a global scale, i.e. in a variety of cases in time and space. 

While the extent and the precise nature of settlement collapse at the end of the Early Bronze Age in 
the Near East remains a matter of debate for archaeologists, what exactly do we know about the reality of 
a climatic crisis at the end of the Third Millennium in the Middle East? Do environmental data register 
signals of an intensity such as to justify the interpretation of ongoing changes at the end of the Early 
Bronze age as a “climate-triggered crisis”?  

With regard to this debate, the aim of this communication is first to assess, within the Late 
Holocene global and near-eastern climatic records, the event recorded in marine archives at ca. 2200-
2000 BC. Secondly, in the light of data published during the last two decades on climate and environment 
indicators from continental archives in the Middle Euphrates valley and Upper Mesopotamia, the regional 
significance of this 2200-2000 BC event will be discussed, also with regard to other climatic signals 
which occurred before, during and after the Third Millennium BC. Finally, a synthesis of what is known 
about environmental trends and their relationships to climate during the Early Bronze Age in the Middle 
Euphrates valley Upper Mesopotamia will be tentatively presented. 
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ÖZ 

Kapalı gölsel  havzalardaki gölsel  ve göl çevresi çökelme ortamları, çökel girdisi, göl seviyesi 
oynamaları, iklimsel ve/veya  tektonik denetim arasındaki ilişkilerin güvenilir ve yüksek çözümlü bir 
düzeyde açıklanılmasına olanak sağlayan doğal belgelerdir. Bu bağlamda yüksek Doğu Anadolu platosu 
üzerinde ve aktif bir sismik kuşakta yer alan Van Gölü havzasının Geç Kuvaterner (Geç Pleyistosen-
Holosen) yaşlı gölsel ve göl çevresi çökelleri, yakın jeolojik geçmişteki yerel ve bölgesel düzeydeki  
iklimsel değişimlerin ve yerel tektonik denetimin doğasına ilişkin kayıtların kapsamlı bir düzeyde 
açıklanılmasına olanak vermeleri bakımından önemlidirler.  

Van Gölü havzası yaklaşık 16.000 km2. lik bir drenaj alanını kapsamaktadır. Havza tabanında yer 
alan Van Gölü 3500 km2 lik yüzey yüzölçümü, 451 metrelik maksimum derinliği ve yüksek soda içeriği 
(% 22 tuzluluk ve 9.8 lik pH değeri) ile yerküremizdeki en büyük terminal göllerden birisini 
oluşturmaktadır. Sismik ve sığ karot  verileri Van gölü tabanında, genel olarak  ritmik yıllık çökelimi 
yansıtan ‘varve’ çökelleri ile karakterize edilen volkanik gereç (tephra) arakatmanlı gölsel bir çökel istifin 
bulunduğunu göstermektedir. Van gölünü çevreleyen yüksek alanların yamaçlarında ve göle dökülen 
akarsuların  vadilerinde ise yerel olarak basamaklar biçiminde izlenebilen, aşındırma ve biriktirme 
kökenli sekiler ile  dalga aşındırma düzlükleri bulunmaktadır. Van gölünün günümüzdeki seviyesinden 
(1648 m), 10-15 m, 20-30 m, 55-60 m, 70-80 m ve 120-130 m daha yüksekte yer alan bu sekiler ve 
düzlükler, Van gölünün eski yüksek seviyelerinin kanıtlarını oluşturmaktadırlar. Sekiler yer, yer volkanik 
gereç arakatmanları içeren ve farklı alüvyal ve/veya gölsel süreçler  denetiminde depolanmış fasiyes 
toplulukları ile karakterize edilen alüvyon yelpazesi, akarsu, yelpaze deltası, Gilbert tipi delta, gölsel kıyı 
çizgisi ve açık göl çökelme  ortamlarında depolanmış istiflerden oluşmaktadırlar. Bu çökel istiflerin 
fasiyes mimarileri, çökelme ortamları ve istif stratigrafileri, paleo Van gölünün Geç Kuvaterner dönemi 
sırasında zorunlu regressif, transgresif ve normal regresif aşamaları ile karakterize edilen düşük ve yüksek 
genlikli  ve sık aralıklı göl seviyesi oynamalarına sahne olduğunu göstermektedirler.  

Van gölü havzasının Geç Kuvaterner çökelme ortamlarını, göl seviyesi oynamalarını ve iklim 
değişikliklerini  konu alan bu sunumda, bu gölsel ve aluvyal kökenli çökel istiflerin çökelme ortamları ve 
stratigrafik konumları, süreç yorumlamaları üzerine kurulu fasiyes modelleri ve istif stratigrafisi ilkeleri 
doğrultusunda ele alınarak irdelenecek ve  Van gölü Havzasının yakın jeolojik geçmişteki evrimi ile ilgili 
olarak, yerel veya bölgesel ölçekte  yapılmış öncel çalışmalardan elde edilen diğer yardımcı veriler ve  
radyometrik yaş bulguları ışığında Van gölü havzasının Geç Kuvaterner evrimi güvenilir bir 
kronostratigrafik çerçeve kapsamında ele alınarak  yorumlanacaktır. 
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İzmit Körfezi’nden başlayarak Adapazarı Ovası’na kadar uzanan alan içerisinde bir kısmı 
içerisinde yaş verisi olan, bir kısmı ise göreceli olarak yaşlandırılan kırıntılı istifler bulunmaktadır. Bugün 
İzmit Körfezi’nin suları altında bulunan kesiminde çökel dolgulu olduğu sismik kesitler ve sondajlarla 
belgelenmiştir. Bu çökeller bu çalışmada üç formasyona ayrılmıştır. Bunlardan Karapürçek formasyonu 
içerisinde fosil ile kesin yaş verisi elde edilmiş tek karasal formasyondur. Bu formasyonun Gölcük’ten 
başlayarak Adapazarı Ovası doğusuna kadar uzanan geniş yayılım alanı içerisinde hiç bir yerde denizel 
bir ara katkı bulunamamıştır. Karapürçek formasyonunun sedimanter özellikleri bu birimin bütünüyle 
alüvyal fan ve ilişkili ortamlarda (taşkın ovası vb.) çökeldiğini göstermektedir. Değirmendere ve 
civarında Ünay vd. (2001) tarafından bulunan fosillere dayalı olarak bu birime Üst Pliyosen-Pleistosen 
yaşı verilmiştir.  

Karapürçek formasyonunun çökeldiği ortama benzer nitelikteki karasal koşullar bu bölgede hala 
gelişimini sürdürmektedir. Sapanca Gölü güney kıyısında alüvyal yelpazeler, Adapazarı Ovası’ndaki 
taşkın ovası ve bataklık çökelleri benzer koşulların bölgede halen devam ettiğini göstermektedir. 

Gölcük güneyindeki Örçün fayı Karapürçek formasyonunun batı sınırını oluşturur. Örçün fayından 
daha batıdaki alanlarda gerek Laledere ve Hersek deltalarında gerekse Körfez içersinde yer alan 
birimlerde denizel fosiller görülmektedir. Bu birimler kendi içerisinde iki formasyona ayrılarak 
incelenmiştir. Altta yer alan Samanlıdağ formasyonu olasılıkla Pliyosen’de çökelmeye başlamış bir kıyı 
istifi niteliğindedir. İçerisinde bazı kesimlerde Paratetis fosilleri olan bu istif olasılıkla Erken Pleistosen 
sonuna kadar çökelimini sürdürmüş, Körfez içerisinde denizel, Körfez kenarlarında karasal niteliğini 
devam ettirmiştir. Samanlıdağ formasyonu gerek üzerinde yaşı belirlenmiş Altınova formasyonunun 
bulunması gerekse Paratetis ile kıyaslanabilir fosiller içermesi nedeniyle göreceli yaş verilmiş bir 
formasyondur.  

İzmit Körfezi ve çevresinde yer alan ikinci denizel birim Altınova formasyonudur. Birim Akdeniz 
faunasına ait fosiller içermektedir. Bu birim içerisinde yapılan radyometrik yaş tayinleri formasyonun 
evriminde Akdeniz ile Marmara bağlantısının önemli olduğunu ve bu bağlantı sonucunda 260.000-
130.000 ve 72.000 yıl önce etkili transgresyonların yaşandığı göstermiştir. Bu birimin eşdeğerleri İzmit 
Körfezi kuzeyinde Şirintepe formasyonu olarak tanıtılmıştır. Denizel çökellerin dağılımı gözetildiğinde 
deniz seviyesinin Pleistosen döneminde en fazla bugünkü seviyeye ulaştığı, bugün karada görülen denizel 
çökellerin ise büyük ölçüde tektonik yükselimlerle bugünkü konumlarına ulaştığı anlaşılmaktadır. 
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ÖZ 

İzmit Körfezi - Sakarya Nehri arasında İzmit - Sapanca koridoru olarak anılan çöküntü alanı Geç Pliyosen’de 
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu üzerinde asimetrik bir çek-ayır havzası olarak gelişmiştir. Morfotektonik 
olarak bölge kuzeyden Kocaeli Penepleni ve güneyden Samanlı Dağları ile sınırlanmaktadır. Kuvaterner yaşlı 
çökellerle doldurulmuş olan çöküntü düzlüğünün birimlerini alüvyal yelpaze, alüvyon, bataklık ve göl çökelleri 
oluşturmaktadır. Geç Pleyistosen’de İzmit - Sapanca asimetrik çek-ayır havzasını kesen fay segmentlerince Sapanca 
Gölü ayrı bir çek-ayır havza olarak eski havzanın içerisinde gelişmiştir. 17 Ağustos 1999 depreminde tektonik 
önemini açıkça ifade eden bu bölgenin diğer bir önemi ise; bir zamanlar Marmara Denizi ile Karadeniz arasında 
İzmit Körfezi - Sapanca Gölü - Aşağı Sakarya Vadisi boyunca su bağlantısı kurulduğu yönünde görüşlerin 
bildirilmesine sebep olacak göstergeler sunmasıdır. Bu çalışma, İstanbul Boğazı’nın yaklaşık 7000 yıl önce 
Marmara Denizi – Karadeniz bağlantısını sağlamasından önce olduğu düşünülen İzmit Körfezi - Sakarya Nehri 
arasındaki bağlantısının tüm Kuvaterner döneminde ki durumunu jeomorfolojik ve sedimantolojik verilerle 
incelemektedir.  

 
GİRİŞ 

“İskender, İzmit’in doğu tarafındaki Sapanca Gölü’nü yararak İzmit Körfezi’ne akıtmıştır. Sakarya 
Irmağı ile Karadeniz ve İzmit Körfezi arasındaki Kocaeli ve İzmit bir ada gibi  
kalmış imiş. Sonra İstanbul tekfüru bulunan Konstantin Sapanca halicini kapatıp  

İzmit’i adalıktan kurtarmıştır.” 

Evliya Çelebi (1611-1682?) 

Evliya Çelebi’nin ünlü Seyahatname’sinden de (Atsız, 1991) anlaşıldığı üzere Karadeniz ile 
Marmara Denizi sularının İstanbul Boğazı’nın dışında bir su yoluyla birbirleriyle buluşabilmesi üzerine 
düşünceler çok uzun zaman öncelerine uzanmaktadır. Veriye dayalı şekilde çalışılmaya ancak yakın 
sayılabilecek bir dönemde başlanmasıyla da “Türk Boğazları” olarak adlandırılan su bağlantı yolları 
hakkında jeolojik, jeofizik ve paleontolojik çalışmalarla son derece önemli bilgilere ulaşılmıştır. İstanbul 
Boğazı’nın yaklaşık 7000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu, elde edilen bu verilerin başında gelmektedir 
(Göksu ve diğ., 1990; Ross, 1978; Hsü, 1978). Fakat İstanbul Boğazı’nın gelişiminden önce Marmara 
Denizi ile Karadeniz arasında bağlantının kurulabileceği alternatif bir su yolu olarak İzmit Körfezi – 
Sapanca Gölü – Aşağı Sakarya Vadisi hattının (Şekil 1) olabilirliği yaklaşık 120 yıl önce ortaya 
konulmuştur (Andrussow, 1890). Bunu izleyen dönem içerisinde ise farklı disiplinlerden araştırmacılarca 
söz konusu iddiayı destekleyici çeşitli veriler sunulmuştur (ör.; Ardel ve İnandık, 1957; Pfannenstiel, 
1944; Kosswig, 1954; Bilgin 1984; Meriç, 1995; Tshepalyga, 1995, Kerey ve diğ., 2004). Eldeki son 
veriler ise Orta Pleyistosen’de böyle bir bağlantının mevcut olduğu ve Geç Holosen’den itibaren İzmit 
Körfezi’nin batıya çekilmesiyle bu bağlantının kesildiği yönündedir (Kerey ve diğ., 2004). Bu çalışmada 
İzmit-Sapanca Koridoru’nun jeomorfolojisi ve Kuvaterner çökelleri böyle bir su bağlantısının kayıtlarını 
araştırmak amacıyla incelenmiştir. 
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İNCELEME ALANININ JEOMORFOLOJİSİ 

İnceleme alanı İzmit-Sapanca koridoru olarak anılan (Bilgin, 1984), morfolojik olarak kuzey ve 
güney kesimleri yüksek alanlarca sınırlanmış D-B uzanımlı bir çöküntü alanıdır (Şekil 2). Bu alanın 
kuzeyinde bulunan Kocaeli Penepleni 500 m’yi aşmayan ortalama yüksekliğiyle ve genellikle kuzeye 
doğru olan eğimiyle Karadeniz’e kadar uzanmaktadır. Peneplenin sahip olduğu rölyef ise bir bölümü 
Karadeniz’e diğerleri ise İzmit Körfezi ve Marmara Denizi’ne dökülen akarsular kontrolünde gelişmiştir. 
Koridor güneyinden ise Samanlı Dağları tarafından sınırlanmaktadır. Ortalama 1000 m’yi aşan 
yüksekliği, 130 km uzunluğu ve ortalama 30 km genişliğindeki bu dağların en yüksek noktası 1602 m ile 
Kartepe’dir. 

İzmit-Sapanca koridoru batıda İzmit Körfezi, orta kesimde İzmit ovası ve doğuda Sapanca Gölü’nü 
kapsamaktadır. Morfolojik olarak iki çukurluktan meydana gelen İzmit körfezi 200 m derinliğe 
ulaşmaktadır. Bu alanın doğusunda ki İzmit ovasında yükseklik 0-50 m arasında değişmektedir. K-G 
yönünde genişliği 6-11 km arasında değişen ova Sapanca Gölü’ne yaklaştıkça 1.5 km’ye kadar daralır. 
Ovanın hemen batısında, körfezden 17 km uzaklıkta yer alan D-B uzanımlı Sapanca Gölü’nün uzunluğu 
16 km ve en geniş yeri 5.5 km’dir. Deniz seviyesinden 35 m yükseklikte yer alan gölün en derin yeri 59 
m’dir. Ortalama 47 km2’lik bir yüzey alanına sahip olan Sapanca Gölü’nün drenaj alanı ise ortalama 250 
km2’lik bir alan kaplamaktadır. 

 
Şekil 1. Marmara Denizi – Karadeniz arasındaki su yolları ve inceleme alanı. 

Koridorun kuzey kesiminde, ovanın içerisinde kalan Üst Kretase-Paleosen yaşlı kayaçların 139 m 
ile 164 m arasında değişen tepelerden oluşturduğu bir yükselti mevcuttur. Bu yükselti ile koridorun en 
kuzey sınırı arasında kalan kesiminin yüksekliği yaklaşık 20 m’dir. Sırt şeklindeki bu yükselti alanının 
doğusundan başlayarak güneydoğuda yer alan Sapanca Gölü’ne doğru bir yay şeklinde koridoru 
sınırlayan bölgenin yakınında yükseklik ortalama 35 m’dir ve batıya doğru azalan eğim değerleriyle 
ortalama 9 km2’lik düzlüklere sahiptir (Şekil 2). Sapanca Gölü’nün kuzeyinde temel kayaçların 
oluşturduğu ortalama 175 m yüksekliğe sahip rölyef göl kıyısına çok yakındır ve önünde gelişen deltalar 
yaklaşık 400 m genişliğinde kıyı ovaları oluşturmuştur.  

İzmit-Sapanca Koridoru’nun güney kesimlerinde Samanlı Dağları’na ait dik yamaçlar 
bulunmaktadır. İzmit ovasının güneyinde bu yamaçların önlerinde ortalama 70 m yüksekliklerinde kuzeye 
doğru yaklaşık %12 eğim değerine sahip alüvyal yelpazelerce oluşturulmuş düzlükler mevcuttur. Kuzey 
Anadolu Fayı’nın kontrolünde gelişen bu yelpazeler birbirlerine eklenmiş şekilde gözlenmektedir. Gölün 
güneyinde %45 eğim değerine ulaşan tepelere sahip Samanlı Dağları 1000 m’yi aşan yüksekliklere 
erişmektedir. Dağlar göle doğru uzanan derin vadilerce dilimlenmiş bir morfoloji sunarlar. Bu vadilerin 
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koridora ulaştıkları kesimlerde oluşmuş olan alüvyal yelpazeler %15-20 arasında değişen eğim 
değerlerine sahiptirler. 

Koridor içerisinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında Kuvaterner yaşlı olası bir su bağlantısı 
için en uygun hattı ifade eden morfoloji Kuzey Anadolu Fayı’nın denetiminde koridor ortasında gelişen 
ve ortalama 50 m yükseklikte yer alan D-B uzanımlı oluktur. 

 
Şekil 2. Şekil 2. İnceleme alanı ve yakın çevresinin fizyografik görüntüsü ve sondaj yerleri bulduru 
haritası. 

SEDİMANTOLOJİ 

Çalışmanın bu aşamasında Kuvaterner dönemi içerisinde İzmit Körfezi – Sapanca Gölü – Sakarya 
Nehri arasında meydana gelmiş olabilecek bir su bağlantısının havza dolgusu çökellerindeki olası 
kayıtlarının araştırılması amacıyla DSİ’nin çeşitli yıllarda gerçekleştirmiş olduğu, inceleme alanı 
içerisinde düzgün bir dağılıma sahip 10 adet sondajına ait verilerden faydalanılmıştır (Şekil 3).  

İzmit Körfezinin hemen kuzeydoğusunda 3 m kotunda yapılmış olan SK-1 sondajı 59 m 
derinliğinde Kuvaterner çökelleri içerisinde bırakılmıştır. İlk 4 metresinde bulunan sarımtırak renkli az 
çakıllı siltli kil daha sonra kile geçmektedir. 10-22 m arasında bol fosilli, özellikle Ostrea’lı kil birimi 
sakin bir denizel ortamı ifade etmektedir. 39. metresine kadar çeşitli kaba kırıntılılarla birlikte bulunan ve 
yer yer fosil içeren kil 48. metreye kadar yerini sarımtırak renkli kum ve çakıla bırakmıştır. 54-56 m 
arasında siyah renkte görünen kil ise 56-59 metreler arasında yerini tekrar kumlu kile geçmektedir.  

Bir önceki sondajın güneydoğusunda 5 m kotunda yer alan SK-2 olarak adlanan bu sondajda 2 
m’lik toprak örtüsünün altında kumlu kille başlayan istif, sondajın sonlandırıldığı 90 m derinliğine kadar 
kil ve kumlu çakıl ardalanması ile devam etmektedir. Sondajın 80-85 m’leri arasında yer alan kil 
biriminin rengi ise siyah renklidir. 

SK-3 koduyla adlanan sondaj ovanın kuzey tarafında, 12 m kotunda yapılmış olup 64 m 
derinliğiyle genç çökeller içerisinde bırakılmıştır. Sondaj sırasında kesilen birimleri kil ve kaba kırıntılı 
malzemelerin varyasyonlarının ardalanmaları oluşturmaktadır. 

İzmit ovasının merkezinde yapılmış olan SK-4 sondajında 12 m’lik kalın bir çakıl istifi 70 m’ye 
kadar bünyesinde kaba kırıntılılarında bulunduğu kil birimlerine geçmiştir. 70 ila 84 m arasında killi siltli 
çakıl niteliğinde geçilen birim sonraki 54 m’lik kesimde yine mavi renkli plastik kil özelliğinde 
kesilmiştir. 

100 m derinliğe sahip SK-5 sondajı toprak örtüsünün altında yer yer siltli de olan kil birimleri ile 
kum, çakıl boyutlu malzemelerin düzenli ardalanması şeklinde ilerlemektedir.  
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Şekil 1. İzmit-Sapanca koridoru içerisinde yapılan 10 adet sondajın çökel özellikleri ve günümüz deniz 
düzeyine göre konumları. 

50 m kotunda yapılan SK-6 sondajı yapılan sondajlar içerisinde ovanın en kuzeyinde kalan sondaj 
olma özelliğinin yanı sıra bitkisel toprağın altında kesmiş olduğu 12 m’lik kil biriminin ardından 120 m 
derinliğe kadar Üst Kretase-Paleosen yaşlı Akveren Formasyonu’na ait killi kireçtaşlarını keserek kuzey 
kesimde temel kayaya ulaşan tek sondajdır. 

İzmit-Sapanca Koridoru’nun orta kesiminde yapılan SK-7 sondajı, inceleme alanı içerisinde 
yapılan sondajlar arasında 203 m derinliğiyle en derine ulaşan sondajdır.  Bitkisel toprak örtünün altında 
3 m kalınlığında sarı renkli siltle başlayan istif 18. metresine kadar yine sarı renkli plastik özellikte kille 
devam etmektedir. Sonraki 3 m’lik kısımda kumlu çakıl olarak ilerleyen istifin sonraki 1 metresi ise killi 
çakıl özelliğindedir. 22. metresinden 203. metreye kadar genel olarak kil kesilen sondajda, 22-37 m 
arasında sarı renkte olan kil, 37-82 m’ler arasında yeşil-mavi renktedir. 82-114 m arasında karbonatlı olan 
kil birimi, sonraki 21 m’lik kısımda mavi-siyah rengiyle bataklık ortamı karakterindedir. 135 metreden 
sondajın sonuna kadar kil birimi kırmızımsı rengi ve sertleşmiş olma özelliğiyle karasal ortamı 
yansıtmaktadır. 

Koridorun kuzey tarafında 60 m derinliğinde, 50 m kotunda yapılan SK-8 sondajı ilk 2 metrelik 
toprak örtüsünün altında 17. metreye kadar sarı renkli plastik kil biriminin 11-15 m’leri arasında az killi 
çakıl geçilmiştir. Sondajın 17. metresinden sonuna kadar ise koyu renkli ince kumlu plastik kil 
kesilmiştir. 

SK-9 sondajı Sapanca Gölü’nün hemen batısında 60 m kotunda yapılmış olup koridorun güney 
kesiminde şist ve mermerlerden meydana gelen temel kayaları 46. metrede kesmektedir. 2 m’lik toprak 
örtüsünün altında 3 m’lik ince kumla başlayan istifin temel kayaları kestiği 46. metresine kadar Kuzey 
Anadolu Fayı’nın bölgedeki aktivitesiyle gelişmiş olan iri blok ve molozlardan oluşan bir çökel paketi 
geçilmiştir.  

İnceleme alanının en güney kesiminde yapılan 88 m derinliğe sahip SK-10 sondajı muhtemelen 
İzmit-Sapanca Koridoru’nun güneye doğru olan asimetrik yapısından kaynaklanan temel kaya 
topografyasından ötürü temel kayalara ulaşamamıştır. 2 m’lik toprak örtüsünün altında 8 m kalınlıkta iri 
kumla başlayan istif sondajın sonuna kadar iri blok ve molozlardan oluşmaktadır. İstifin 10-53 metreleri 
arasında iri blok ve molozların oluşturduğu sarı renkli oluşu ve yer yer ince kil bantlarına sahip olması 
sebebiyle altındaki 35 m’lik kesime kıyasla flüvyal ortam egemenliğini yansıtmaktadır. 
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SONUÇLAR 

Jeomorfolojik anlamda inceleme alanını ifade eden İzmit-Sapanca Koridoru içerisinde İzmit 
Körfezi – Sapanca Gölü – Sakarya Nehri arasında bir su bağlantısının sağlanabileceği en uygun 
morfolojiyi, körfezin güneydoğu ucundan gölün batı ucuna doğru uzanan oluk şeklindeki rölyef 
sunmaktadır. Düzgün bir uzanıma sahip bu oluğun sahip olduğu dik yamaçlar 17 ağustos 1999 
depreminde de gözlendiği üzere Kuzey Anadolu Fayı’nca oluşturulmuş olmalıdır. Bu açıdan 
düşünüldüğünde de Kuzey Anadolu Fayı’nın havza-kesen fay olarak tanımlanan Orta?-Üst Pleyistosen 
yaşlı (Gürbüz ve Gürer, 2006) bu segmentinin, önceden belirtildiği üzere İzmit Körfezi – Sapanca Gölü 
arasında meydana gelmiş su bağlantısı için önerilen Orta Pleyistosen yaşıyla (Kerey ve diğ., 2004) uygun 
olduğu görülmektedir. 

İnceleme alanı içerisinde yapılmış olan ve derinlikleri 60 ile 203 m arasında değişen 10 adet 
sondaja ait veriler sedimantolojik özellikleri açısından incelendiğinde Kuvaterner boyunca İzmit ovasının 
orta ve kuzey kesimlerine kadar denizel etki gözlenmektedir. Tabanlarında denizel ortamda çökelmeyi 
ifade eden birimlerin daha sonra çok sığ ve ardından bataklık ortamını karakterize eden çökellere geçtiği 
sondajlarda üst kesimlerde tekrar denizel etkiler gözlenmektedir. Koridorun kuzeyinde yapılan SK-6 
sondajında 12 m’de ve güneyinde açılan SK-9 sondajında ise 46. metrelerde temel kayaların kesilmiş 
olması havzanın güneye doğru asimetrik olduğuna yorumlanabilir. İzmit-Sapanca Koridoru’nun 
güneyinde kalan sondajlar olası bir deniz bağlantısını yansıtmamakla beraber, böyle bir su bağlantısı için 
en uygun konumda bulunan D-B yönlü oluk yapısının hemen güneyinde kalmaktadırlar ve alüvyal 
yelpaze çökelleri karakteri sunmaktadırlar. Genel olarak bakıldığında İzmit körfezi ile Sakarya Nehri 
arasında dolayısıyla da Marmara Denizi ile Karadeniz arasında olası bir su bağlantısının verisi olabilecek 
bir sonuca varılamamıştır. Fakat batıdan İzmit körfezi’nin İzmit Ovasının orta ve kuzey kesimlerine kadar 
sokulmuş olduğu görülmektedir. Koridor içerisinden olası bir bağlantının sağlanabileceği morfolojik 
olarak en uygun yapıyı sunan D-B yönlü oluk yapısı üzerinden zaman zaman Sapanca Gölü ile kurulmuş 
olabilecek sığ akarsu bağlantısıyla böyle bir su bağlantısının gerçekleşmiş olması yinede mümkündür. 
Önceki bir çok çalışmada (ör.; Meriç, 1995; Kerey, 2004) bölgede Akdeniz ve Karadeniz kökenli çeşitli 
canlı kalıntılarının bulunmuş olması da kısmen bu şekilde açıklanabilir. Fakat bu konunun daha detaylı 
araştırılabilmesi için, bahsi geçen D-B yönlü oluk yapısı hattında yapılacak sondajlardan elde edilecek 
veriler büyük önem taşımaktadır.  
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Düzce Ovasının Kuvaterner Jeolojisi ve Fluvial Jeomorfolojisine Bağlı 

Olarak Neotektoniği 

Cengiz Yıldırım ve Ahmet Doğan 

cengizyildirim@mta.gov.tr 

MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara 

ÖZ 

Düzce Ovası Kuzey Anadolu Fay Sistemi içinde gelişmiş komplex bir tektonik havzadır. Bu tür 
havzalarda faylar havzanın geometrisini ve boyutlarını kontrol etmenin yanında havza içindeki ve yakın 
çevresindeki aşınım ve birikim süreçlerini de kontrol eder. Bu etkileşime bağlı olarak Düzce ovasının 
neotektonik özelliklerinin ortaya konması amacıyla, ovanın Kuvaterner jeolojisi, fluviyal jeomorfolojisi 
ve fayların tektonik jeomorfolojisi incelenmiştir. Kuvaterner Jeolojisi içinde 16 allostratigrafik birim 
haritalanmış ve birimlerin ilksel jeokronolojisi fosil içerikleri, genel superpozisyon, topoğrafya, bozunma, 
toprak ve morfolojik özellikleri (aşınma-yarılma) gözönüne alınarak kurulmuştur.  

Düzce fayı, Çilimli fayı ve Karadere fayları ovayı kontrol eden faylardır. Düzce Fayı ovanın güney 
sınırını kontrol eder. Fay genel doğrultusu D-B olan sağ yönlü doğrultu atımlı bir faydır. Çilimli fayı 
ovanın kuzey sınırını kontrol eder ve ova ile Kaplandede yükselimi arasındaki yapısal sınırı oluşturur. Fay 
Avlıyan-Çilimli arasında D-B ancak Çilimli’den itibaren doğuya doğru K700D doğrultusunda ilerleyen 
doğrultu atım bileşenli bindirme fayıdır. Karadere fayı Düzce ovasına batıdan sokulan Hendek Blokunun 
güney sınırını belirler ve onu Almacık Blokundan ayırır. Karadere Fayı 1999 İzmit depreminde kırılmış 
ancak Düzce ovası içine sokulan doğu kesiminde bu kırık parçalar halinde gözlenmiştir. Fay doğrultu 
atım egemen bindirme bileşenli bir faydır.  

Yukarıda adı geçen fayların herbiri diri faydır ve ova kuzeyden Çilimli bindirmesine bağlı olarak 
kısalmaya uğrarken batıdan Düzce ve Karadere fayları arasında gelişen genç bir çek-ayır (pull-apart) 
havzası oluşumu ile batıya doğru uzamaktadır. Bu çek-ayır havzasının oluşumu çok gençtir, ovanın 
güncel depolanma merkezi olan Efteni Gölü bu havza içindedir. Düzce Ovası’nın diğer yerlerinde 
gözlenen Pleyistosen yaşlı Karapürçek formasyonu bu genç çek-ayır içinde gözlenmez. Düzce ve 
Karadere faylarına bağlı olarak ova tabanında maksimum derinlikleri 250 m ve 210 m olan iki depresyon 
yer almaktadır. Depresyonların faylara göre konumları dikkate alındığında Rodgers (1980) tarafından 
çek-ayır havzaları için uygulanan elastik dislokasyon modeli ile büyük benzerlik göstermektedirler.  
Depresyonların derinliklerinin güneybatıya doğru azalması havza tabanının güneybatıya, depresyonun 
uzama yönüne doğru göç ettiğini ve gençleştiğini göstermektedir. Bu yapısal göç yüzeyde akarsular 
tarafından da takip edilmekte akarsular ve bunların oluşturdukları yelpaze sistemleride göçü takip 
etmektedirler. Havza tabanındaki depresyonlar sağ yönlü makaslama mekanizması içinde açılma 
çatlakları (extensional fractures) şeklinde gelişmiş depresyonlar olarak değerlendirilmiştir. Bunların 
gerilme elipsleri oluşturulduğunda asal gerilme eksenleri yönlerinin saat yönünde 300 lik bir rotasyona 
maruz kaldıkları görülmektedir.  

Düzce Ovası eşzamanlı olarak uzama (extension) ve kısalma  (shortening) süreçlerinin gözlendiği 
tipik bir doğrultu atımlı havzadır. Düzce fayı sahip olduğu jeomorfolojik ve paleosismolojik özelliklerine 
bağlı olarak ovayı kontrol eden ana (master) faydır. Çilimli fayı günümüzde de aktif olmasına rağmen 
Düzce ve Karadere fayları ovanın güncel depolanma merkezini ve morfololojik gelişimini kontrol eden 
faylardır. Düzce ve Karadere faylarına bağlı olarak ova GB ya doğru uzamakta ve bu kesimde tabanı saat 
yönünde dikey eksende rotasyona maruz kalmaktadır.  
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Amasya-Suluova'nın Oluşumu ve Evrimi: Zaman ve Kinematik 
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ÖZ 

İnceleme alanı olan Amasya-Suluova, Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin geniş bir makaslama zonu 
özelliği gösterdiği orta içbükey kısımında, KAF ana koldan ayrılan Taşova-Suluova-Laçin-Kızılırmak 
fayı ile ilişkili yan kolları üzerinde açılmış bir havzadır. Romboidal geometride 20 km genişliğe 40 km 
uzunluğa sahip olan havza, günümüzde Suluova fayının kuzeye sıçramasıyla oluşmuş asimetrik bir çek-
ayır ova ile gençleşerek güncel evrimini sürdürmektedir. Havza içi çökelleri içerisinde bulunan fayların 
analizi, çökelmeyi kontrol eden fayların kinematiğini yansıtarak ovanın günümüz gerilme rejimine benzer 
bir sistemde oluştuğuna işaret eder.  Buna göre Suluova içinde KD-GB açılma yönüne sahip sağ yanal bir 
makaslama zonu içerisinde gelişmiş  R, R’ ve P makaslama fayları bulunmaktadır. Ovayı günümüzde tam 
ortasından kesen Suluova Fayı bu sistem içinde en son gelişen Y düzlemine karşılık gelmektedir. Türkiye 
Diri Fay haritasında Merzifon fayı olarak tanımlanan bu fay 1996 yılında Mw:5.6 büyüklüğünde deprem 
üretmiştir ve odak mekanizması çözümlerine göre saf sağ-yanal doğrultu atımlıdır. Havzanın KD ve GB 
sında bulunan Eosen yaşlı kömür arakatmanlı birimlerin korelasyonu ovayı oluşturan fay sistemi üzerinde 
yaklaşık D-B yönde 25 km ve  K-G yönde 12 km açılmayı göstermektedir.  

Karmaşık bir evrim sonucu oluşan Suluova havzasının kenar çökellerinin özellikleri ve stratigrafisi 
birbirlerinden farklıdır. Ovanın büyük bir kısmında genç sedimanlar Alt Eosen yaşlı kırıntılı ve volkanik 
birimler üzerine çökelmiştir. Çökellerin dağılımı ve stratigrafisi havzanın oluşumunun Güney (Eraslan 
Fay Sistemi), Kuzey Doğu (Bayırlı Fayı) ve Kuzey (Merzifon Fayı) sınır fayları boyunca kontrol 
edildiğini ortaya koymaktadır. Havza G ve KD kenarları karasal çökellerinde literatürde tanımlanan ve bu 
çalışmada bulunan Canidae, Equidae, Griffidae ve Rodentia ailelerine ait  memeli fosil bulgularına göre 
ovanın yaşı Üst Pliyosen-Pleyistosen (Villanyian-Biharian) aralığındadır. Bu yaşlara göre de Suluova’nın 
oluşumu/çökelleri Adapazarı havzası / Karapürçek formasyonu ile karşılaştırılabilir.  
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Bursa Çevresindeki Maden Sularının Hidrojeokimyasal Olarak 
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TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gebze - Kocaeli 

ÖZ 

Alp-Himalaya kuşağında yer alan Türkiye’de, genelde bir arada gözlenen sıcak ve mineralli sular 
aktif tektonik hatlar ve özellikle magmatik, volkanik faaliyetlerin yer aldığı alanlarda yaygın olarak 
gözlenmektedir. Bursa ili ve çevresi de tektonik açıdan aktif olup, Kuzey Anadolu Fay Zonu güney kolu 
ve Eskişehir Fay Zonu etkisinde bulunmaktadır. Bölgede hem maden suyu, hem de sıcak su çıkışları 
yoğun olarak gözlenmektedir.  

Uludağ yükseltisinin güney batısında, Çaybaşı Köyü güneyinde Nilüfer Çayı kuzey eteğinde KB-
GD doğrultusunda yaklaşık 3,5 km’lik bir hat boyunca maden suyu çıkışları gözlenmektedir. Bu maden 
suyu çıkışları farklı firmalarca değerlendirilip, şişelenmekte ve piyasa ulaştırılmaktadır. Bu maden suları 
dışında Bursa’nın güney doğusunda İnegöl bölgesinde maden suyu çıkışları gözlenmektedir. Bu 
kaynaklardan biri firma tarafından şişelenmekte ve satışa sunulmaktadır. 

Uludağ’ın güney batısındaki maden sularının çıktığı bölgenin temelini şist, mermer, amfibolit, 
gnays ve granitten oluşan Uludağ karmaşığı olarak da adlandırılan birim oluşturmaktadır.İnegöl 
bölgesindeki maden suları ise, Aydıncık formasyonu olarak adlandırılan, kireçtaşı, konglomera, kumtaşı 
ardalanmasından ibaret birimden yüzeye boşalmaktadır. Bölgede yer alan doğal çıkışlı maden sularının 
sıcaklığı 17–20 ºC arasında değişmekte olup, maden suyu bölgesinde yapılan farklı derinliklerdeki 
sondajlarla bu sıcaklık sınırı 34,7 ºC’ye kadar ulaşmaktadır. İnegöl bölgesinde çıkan maden suları 
sıcaklıkları 16-22 ºC arasında olup, maden sularından alınan örneklerin kimyasal analizleri sonucunda bu 
suların Ca-Na-Mg bikarbonatlı, Mg-Ca-Na bikarbonatlı ve Na-Ca bikarbonatlı sular sınıflarında olduğu 
belirlenmiştir.  

Uludağ maden suları firmasına ait doğal maden suyu çıkışı ve açılan bir sondajın suyu uzun süreli 
olarak gözlenmiş olup, birbirlerine oldukça yakın mesafede olmalarına karşın sondajdan alınan suyun 
kimyasal analizlerine bakıldığında iyon derişimlerinin farklı olduğu gözlenmiştir. Bu iki su noktasından 
alınan örneklerin 18O-D izotop analiz sonuçları incelendiğinde su-kaya etkileşiminin mevcut olduğu ve 
sondajdan alınan suyun daha fazla su-kaya etkileşimine maruz kaldığı gözlenmektedir. Uludağ’ın güney 
batısında yer alan maden suyu bölgesinde maden suyu, acı su ve soğuk su kaynakları birbirlerine yakın 
mesafelerde bulunduğundan açılması planlanan sondajlarda bu hassas dengeye dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 
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ÖZ 

Urartular su yapıları ile tanınan bir krallıktır. Baraj ve göletler bu su yapılarının en önemli elemanlarıdır. Van 
Gölü’nün doğusunda çok sayıda Urartu baraj ve göletleri keşfedilmiştir. Kadim Barajı’nda bunlardan biridir. Bu 
çalışmada, Kadim Barajı ve yakın çevresinde gerçekleştirilen jeoarkeolojik araştırmalar tanıtılmıştır. 

ABSTRACT 

Urartians well-known with water constructions is a kingdom. Dam and ponds is very important component of 
these water constructions. In the east of Van Lake, a lot of Urartian dam and ponds have been found out . And one 
of these is Kadim Dam. In this study, geoarchaelogical investigations, realized in Kadim Dam and its vicinity, have 
been presented.    

GİRİŞ 

İnsanlığın var oluşundan bu yana, yeraltında örtülü olarak günümüze kadar gelmiş tarihsel ve 
kültürel mirasın açığa çıkarılmasında ve anlaşılmasında, mutidisipliner çalışmalara dayandırılan 
arkeolojik araştırmalarla, daha başarılı sonuçlar alındığı kanıtlanmıştır. Bu yaklaşım; Günümüz-
Kuvaterner zaman aralığını kapsayan yeryüzü dinamik proseslerinin ve doğal ortam özelliklerinin 
anlaşılması ve bu verilerin arkeolojik anlamda kullanılması ile oluşturulan bir kapsam olarak kabul 
edilmektedir. Genel olarak, Jeoarkeoloji tanımlamasındaki bu kapsam, günümüzde daha da geliştirilerek, 
Arkeoloji ile birlikte, Arkeojeofizik, Arkeojeomorfoloji, Arkeocoğrafya gibi biraz daha detay içerikler 
oluşturan çalışmalar ile yürütülmektedir. 

Urartular, M.Ö. 1. Binyıl da, doğu Anadolu ve Transkafkasya’da yüksek bir uygarlık düzeyine 
ulaşarak, 200 yıl süre ile krallıklarını sürdürmüşlerdir (Şekil 1). Van Gölü’nün doğusunda, ulusal ve 
uluslar arası yayınlar ile arkeolojik tanımlamaları yapılan birçok Urartu dönemi baraj ve gölet vardır. 
Rusa Barajı (Keşiş Gölü), Doni Göleti, Anzaf Barajı, Sıhke Göleti, Kadim Barajı, Harabe Barajı, Kevenli 
Barajı, Kurubaş Göleti, Yakub Göleti bu su yapılarından bazılarıdır (Belli 1999, Belli 2000 b, Belli 2002). 
Bu sunumda; Kadim Barajı için yapılan coğrafya, jeofizik, arkeoloji çalışmalarının multidisipliner 
yaklaşımı, araştırma sahasına ait örneklemeler ile verilmiştir. 
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Şekil 1. Urartu Krallığının yayılış alanlı. 

ÖLÇME ÇALIŞMALARI 

Yeniköy’ün 1 km kuzeybatısında, Kurubaş Köyünün 2 km kuzeydoğusunda, bulunan Kadim 
barajının, UTM koordinat sisteminde, savak koordinatları 362818-4258874 dür (Şekil 2) (Foto 1). 
Yağmur suları, eriyen kar suları ve kaynak suları ile beslenen barajda yılın hemen tamamında su 
tutulmaktadır. Halen sulama amaçlı olarak kullanılan Kadim Baraj’ında sadece Ağustos ayının 2 
yarısında su çekilir. Sulama, kanallar vasıtası ile yapılır. Ayrıca barajın fazla suları Kimingöl Deresi 
vasıtasıyla boşaltılır. 

 
Foto 1. Kadim Barajı genel görünümü. 
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Şekil 2. Kadim Barajı lokasyon özellikleri. 

Gölalanı ve baraj setinin belirlenmesinde sahanın genel jeomorfolojik karakteri ve toprak 
özellikleri öncelikli olarak göz önüne alınmıştır. Baraj seti toprak dolgu olarak inşaa edilmiş olup, setin 
uzunluğu 170 m olarak ölçülmüştür. Setin üst genişliği 4 m, taban genişliği 15 m, baraj gölü içindeki 
yüksekliği 6 m, savak önündeki yüksekliği ise 10 m dir. Kadim Barajı ve yakın çevresinin Total Station 
ölçümleri ile sayısal Yükselti Modeli hazırlanmıştır. Mümkün olduğunca sık olarak alınan koordinatlar ve 
yükselti okumaları kullanılarak Kadim Barajının o dönem gerçek şekilsel özellikleri çıkarılmıştır (Şekil 
3).  

Kadim Barajında 3 lokasyonda anakayaya kadar sondajlar yapılmıştır. AMS li 14C yaş tayini 
analizleri yapılan numunelerden, baraj çanağı içindeki çökellerin tamamen durgun su ortamının ince 
taneli çökelleri olduğu görülmüştür. Yüzeyde, kuruma çatlakları ile çamur boyutundaki ince taneli 
malzemeler hemen dikkati çekmektedir (Foto 2). 4,5 m lik en kalın sediment istifinde çökel birimin 
hemen tamamen kil, silt ve ince kum gibi ince taneli malzemelerden oluştuğu görülmektedir (Foto 3). 
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Şekil 3. Kadim Barajında yapılan Total Station ölçümleri ve bu veriler ile oluşturulan SYM. 
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Foto 2. Kadim Barajının yüzeye yakın seviyelerdeki 
ince taneli çökelleri. 

Foto 3.Kadim Barajında yapılan sondajlar ile alınan 
örnekler. 

Kadim Barajı içindeki çökellerin kalınlık ve kalınlık değişim özelliklerini daha iyi belirleyebilmek 
için jeofizik ölçümler yapılmıştır. Bu jeofizik ölçümlerden biri Jeoelektrik (DES) Eğrisi ölçümleridir 
(Tablo 1, 2). Kadim Barajı çanağı içinde ayrıca sismik ölçümler yapılmış ve sismik kırılma P-dalgası, 
zaman-uzaklık grafiği ve sismik zemin kesitleri çıkarılmıştır (Şekil 4). Jeofizik ölçümlerle ayrıca Kadim 
Barajı’nın sediment kalınlık haritası çıkarılmıştır (Şekil 5). 

 

AB/2 R 
1 10,32711 

1,5 11,12738 
2 12,62018 

2,5 13,48565 
3 14,6952 
4 16,88143 
5 19,3424 
6 20,51676 
8 23,86854 

Tablo 1. Kadim Barajı Düşey Elektrik Sondaj (DES-1) değerleri ve eğrisi. 

AB/2 R 
1 18,97956 

1,5 16,69106 
2 19,52557 

2,5 20,03582 
3 20,9124 
4 23,19064 
5 23,4 
6 25,64595 
8 27,47657 

Tablo 2. Kadim Barajı Düşey Elektrik Sondaj (DES-2) değerleri ve eğrisi. 
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Enez (Ainos) Kazılarında Arkeojeofizik Çalışmalar 
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ÖZ 

Edirne-Enez (Antik Ainos) Ege Denizi’nin kuzeydoğu sahilinde Meriç Nehri’nin (Hebros) denize 
döküldüğü yerde kurulmuştur. Önceleri deniz kenarında olan şehir, Meriç nehrinin alüvyon sürüklemesi 
sonucunda kıyıdan uzaklaşmış; şu an 4 km içerde kalmıştır. Enez'de kazılara 1971 yılında, kalenin ve 
şehrin çeşitli yerlerinde sondajlar yapılarak başlanmıştır. 

Enez’de arkeolojik kazılar Kale içinde (Akropol Tepe) ve Kale dışındaki alanlarda  yapılmaktadır.  

Enez ve çevresinde Neolitik çağlardan itibaren yerleşmelerin olduğu kanıtlanmıştır. Enez denizden 
25 m. yükseklikte Miyosen kalker kayalar üzerine inşa edilmiş akropol tepesini çevreleyen bir kaleye 
sahiptir. Kale surları 740 m uzunluğundadır. Bu surlar orta çağa tarihlenmektedir. Enez Akropolünde 
yapılan kazıları derinleştirme çalışmalarında, ana kayanın düzeltilerek değişik biçim ve ölçülerde 
mekanların oluşturulduğu görülmüştür. Bu mekanlar ana kaya içine oyulmuş mahzenler, yerli kaya 
yontulup düzeltilerek oluşturulmuş olan dikdörtgen biçimli odalar ve değişik işlevli ilginç mimari 
kalıntılardan oluşmaktadır.  

Açmaların 2. yapı katını, Eski Yunan kültürlerini temsil eden tabaka oluşturuyor. Bu tabaka, 
aşağıdan yukarı doğru Arkaik, Klasik ve Hellenistik olmak üzere, 3 ayrı kültür evresini içinde 
barındırmaktadır. Akropolde yapılan açmaların tümünde Klasik Çağ tabakasının hemen üzerinde 
Hellenistik çağ'a tarihlenen kalın bir tabaka yer almaktadır. Akropoldeki açmalarda Roma Çağı'na 
tarihlenen 3. kültür katı, kalınlığı az olan ve sınırları kesin çizgilerle belirlenemeyen bir tabakayla temsil 
edilmektedir. 

Kentin akropolünü oluşturan kale içinde yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. IV. ve III. Bin yıla 
(Kalkolitik çağ) tarihlenen çömlek kalıntıları bulunmuştur. Bizans ve özellikle Orta Çağ'a tarihlenen çok 
önemli dini ve siyasi yapı kalıntıları da mevcuttur. Ayrıca, 11. yüzyıla tarihlenen bir saray kalıntısı ve 
şapeller yer almaktadır.  

Şapel kalıntıları yanında 2005 ve 2006 yıllarında yapılan Jeofizik (sismik ve GPR) çalışmalarında 
şapele ait mimarinin toprak altındaki devamı bulunmuştur. 2005 yılında şapelin yanında yapılan kazılarla 
şapele ait mimari temelleri devamı ortaya çıkarılmıştır. 2006 yılında bir önceki yıl yapılan kazı alanının 
yanında jeofizik ölçümler tekrar yapılmış ve birtakım yapı temelleri olabilecek anomaliler elde edilmiştir. 
Söz konusu alan bu yıl (2007) kazı programına alınmıştır.  
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İzmir (Nif) Kazılarında Arkeojeofizik Çalışmalar 
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ÖZ 

 Nif (Olympos) Dağı, İzmir Körfezi'nin doğusundadır; kuzeyinde, Nif Çayı'nın suladığı 
Kemalpaşa Ovası ile Sipylos Dağı; doğusunda, Karabel Geçidi; güneyinde Torbalı Ovası yer alır; 
Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin ortak sınırları çevresinde konumlanır. Bugün, 
Kemalpaşa, Torbalı ve Buca ilçelerinin sınırlarının birleştiği yerde MÖ. 2. binde Seha ve Mira gibi 
ülkelerin sınırları kesişmekteydi Nif Dağı'nın Karabel Anıtı yakınındaki bu doğu kesiminde, Klasik ve 
Hellenistik Dönemlere ait görkemli kale ve mezar kalıntıları ile Bizans Dönemi'ne tarihlenen yapı 
kompleksleri vardır.  

Nif Dağı, çevresindeki ulaşım ağıyla, hem deniz hem de iç kesimle bağlantılı, altın madenine, 
verimli topraklara ve arazi yapısından dolayı çok sayıda su kaynağına sahip, doğal korunaklı, kısaca 
yerleşim için her türlü vasfı mevcut bir yerdir.  

 Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi kapsamında Ön İnceleme Gezileri, yüzey araştırmaları ve 
kazı 1999 – 2006 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Birkaç bölgede sürdürülen kazı çalışmaları 
sonucunda önemli buluntulara ulaşılmıştır. 

 Bölgede birçok oda mezar bulunmaktadır. Daha önceleri soyulan bu oda mezarların bir kısmının 
mimarisi bozulmamıştır. Karamat tepe, havuz mevkii, Başpınar, Kaynaklar ve Dağkızılca’da 2005-2006 
yıllarında jeofizik (GPR ve Jeoelektrik) ölçümler yapıldı. 

 2004 yılında Karamat tepede yapılan Manyetik ölçmelerden elde edilen yapı anomalilerinin 
bulunduğu kesimlerde GPR  ölçümleri yapıldı. 2006 yılında yapılan kazılarda manyetik ve GPR 
ölçümleriyle elde edilen anomalilerin kaynağı olan duvar ve mezarlar bulundu.  

Başpınar mevkii’nde kaçak kazılarla dağıtılmış, devşirme mermer taşlı ve tuğlalı harçlı duvarlara 
sahip büyük bir Bizans (Laskarisler) dönemi yapısının bulunduğu mevkii’nin güneybatı tarafında 
zeytinlik arazide daha önce yapılan jeofizik ölçümlerde (manyetik) belirlenen olası gömülü yapı 
duvarlarına ait belirlenen anomalilerin bulunduğu lokasyonlarda duvar olması olası anomalilere dik GPR 
ölçümleri yapıldı. GPR radargramlarında duvar anomalileri elde edildi. Bu bölgede kazılar önümüzdeki 
yıllarda planlanmaktadır. 

İzmir-Buca-Kaynaklar’da,  Nif dağı batısında Kaynaklar-Eski tahtalı yakınındaki Kale Mevkii’nde, 
ana kaya üzerine oturtulmuş olan kalenin orta ve alt düzlüklerinde jeofizik ölçümler (GPR) yapıldı. 
Büyük kısmı tahrip olmuş kale duvarlarının devamı olabilecek duvar anomalileri saptandı. 
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Kyzikos Antik Şehri’nin Kuruluş ve Yıkılışını Belirleyen Faktörler 
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ÖZ 

Güney Marmara kıyılarındaki tarihi Mysia bölgesinin en önemli antik yerleşim yerlerinden biri olan Kyzikos, 
Kapıdağ (Arktonnesos) Yarımadası’nı anakaraya bağlayan Belkıs Tombolosu üzerinde yer alır.  İonların 
kolonizasyon hareketleri sırasında bir Miletos kolonisi olarak M.Ö. 749 yılında Kyzikos tarafından kurulan ve onun 
adını alan kentin gelişim süreci M.Ö. VII. yy‘ın ilk yarısını bulmuştur. 

 Kyzikos şehrinin kuruluş yerinin seçilmesinde en önemli faktör doğal koşulların oluşturduğu kuvvetli bir 
savunma sistemine sahip olmasıdır. Şehir, zaman sürecinde gerek deniz ticareti açısından gerekse verimli toprakları 
sayesinde ekonomik anlamda ileri gitmiştir. Kentteki sanatsal faaliyetlerin artmasında Marmara Adası’ndan gelen 
mermerlerle yapılan heykeller ve mimari eserler önemli katkı sağlamıştır.    

Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentinin Konstantinus olması Kyzikos’un gelişimini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Bu dönemde güneyden gelen düşman akınları da kentin kötüye gidişini hızlandırmıştır.  

Şehrin zayıflama sürecinde depremler büyük rol oynamış ve sonuçta 1064 depremi Kyzikos’u tamamen 
yıkmıştır. Günümüzde Bandırma (Panderma), Tatlısu, Erdek (Artake) yakınları ile Edincik sırtlarında kentle ilgili 
yapı ve kalıntılara rastlanmaktadır. Antik şehir ise lagün ortamındaki bataklıklar, fundalıklar ve çalılıklar arasında 
kaybolma noktasına gelmiştir.  

GIRIŞ 

Kapıdağ Yarımadası ile anakara arasındaki Belkıs Tombolosu’nun üzerinde yer alan, surlarla kaplı 
Kyzikos antik şehri  (Şekil 1)  ile ilgili ilk genel tarifi yapan Strabon;  burayı kıtaya iki köprü ile bağlanan 
ada şehri olarak tanımlamaktadır (Strabon, 2000; Erel ve diğ., 2004). Ayrıca toprağın verimliliği ile 
binalarının güzelliğini överek, şehrin bir kısmının düzlükte, bir kısmının da dağın yamacı üzerinde yer 
aldığını belirtmektedir (Foto 1). Antik dönem yazarlarından Stafanos Bizantios ile M.S. I. yy 
coğrafyacılarından  Pompeius Mela,  şehrin bulunduğu mevki hakkında yarımada tanımı yapmaktadırlar. 
Dönemin din tarihçilerinden Aristeides ise M.S. 167 yılında yaptığı bir konuşmada Kyzikos’un köprüler 
ve setler yoluyla hem ada hem de yarımada sayılabileceğini söylemiştir (Ertüzün, 1999). Bu tarihi 
belgeler, bölgenin yaklaşık 2500 yıldan beri yerleşim yeri özelliği taşıdığını gösteren yazılı kaynaklardır.  

KYZİKOS’UN KURULUŞUNDA BELKIS TOMBOLOSU’NUN ROLÜ VE DİĞER 
FAKTÖRLER   

Kyzikos’un üzerinde yer aldığı Belkıs Tombolosu’nun jeomorfolojik anlamda gelişiminde en 
önemli işlevi kıyı okları oluşturmuştur. Batı ve doğuda yer alan kıyı oklarının arası geniş bir kıyı ovası ile 
kaplı bulunmaktadır. Kıyı ovasının merkezi kısmında ise günümüzde yarı bataklık ve kolüviyal 
toprakların hâkim olduğu eski büyük lagün tabanı yer alır (Şekil 1). Bu topraklar içersinde aynı zamanda 
yoğun denizel kavkı kırıntıları depolar halinde gözlenir. Buradan alınan bir denizel kavkı örneğinin 
(Ostrea sp.) yurtdışında yapılan 14C analizi,  günümüzden 2450 yıl öncesine tarihlenmiştir (Güneysu, 
1999).  

Lagün tabanı üzerinde ayrıca batı güneybatı - doğu güneydoğu yönünde açılmış yapay bir kanal 
bulunmaktadır. Günümüzde genel olarak toprakla ve yoğun sazlıklarla kaplı olan bu kanalın (Foto 2), 
antik çağda deniz ulaşımı için aktif olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (Güneysu, 1999).   

Tarihi belgeler; sözü edilen eski büyük lagün alanının aynı zamanda kentin ana ticaret limanı (iç 
liman) Panormos olduğunu ortaya koymaktadır. Doğu-batı uzanımlı dikdörtgen planlı olan bu liman tüm 
rüzgârlara kapalıdır. Bugün önemli kısmı dolmuş ve bataklığa dönüşmüştür.   Büyük olasılıkla eski lagün 
tabanının gidegenleri olan ve günümüzde sazlıklarla kaplı iki küçük lagün alanı daha vardır. Bunlar da; 
kentin doğusunda günümüzde Bandırma Körfezine açılan doğu limanı (Thrakikos)  ile Erdek Körfezine 
açılan batı limanı (Khitos)’dur (Şekil 1).   
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Foto 2. Tombolo tabanından Kyzikos kanalına bakış (Güneysu, 1999). 

 

Foto 3. Kyzikos su kemerlerine ait görüntüler (Yalman, 1987). 

Ancak, M.S. 324’de kadar devam eden bu dönem, Konstantinus’un  Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun başkenti oluşuyla birlikte sona ermiştir. Şehir bu durumdan gerek askeri gerekse ticari 
yönden (Tekin, 2005) olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Ekonomik anlamda zayıflayan ve yakındaki 
başkent tarafından her şeyi ile sömürülen şehrin çöküşü de çabuklaşmıştır.  

 KYZİKOS’UN YIKILIŞINI  ETKİLEYEN  DOĞAL KOŞULLAR 

İlerleyen zaman süresinde şehrin varlığı doğal afetlerle birçok kez olumsuz yönde etkilenmiştir. 
Kuzey Anadolu Fayı’nın orta kolu üzerinde olması ve lokal faylar (Vardar, 2006) nedeniyle eski 
çağlardan itibaren (doğusundaki Bithynia bölgesi ile birlikte) birçok yer sarsıntısı yaşamıştır. Kyzikos’u 
ve yakın çevresini etkileyen tarihi depremler çeşitli katalog ve yayınlardan (Öcal, 1961; Ergin ve diğ., 
1967; Soysal ve diğ., 1981; Pınar Erdem ve Lahn, 2001;                 Karagöz, 2005; Adatepe ve Erel, 2007) 
derlenmiş  ve odak  dağılımları Şekil  2’de verilmiştir.  

Depremlerin şiddetleri VI ile IX arasında değişmektedir. Kyzikos merkezli 117 yılındaki deprem 
ile daha sonra meydana gelen doğu Marmara depremleri şehirde büyük hasar meydana getirerek, birçok 
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SONUÇLAR 

1. Kyzikos’un kuruluşunu belgeleyen yazılı kaynaklar, bölgenin yaklaşık 2500 yıl öncesinde 
yerleşime açıldığını göstermektedir. Kyzikos antik şehrinin kuruluş yerinin seçilmesinde;  
tombolo üzerinde yer alması,  yapay kanal sisteminin bulunması ve korunmalı iç limanları gibi 
özellikleri ile savunulmasının kolaylığı etken olmuştur.  

2. Stratejik anlamda doğal limanlara sahip olması nedeniyle; ticaret, denizcilik ve balıkçılık gibi 
sektörler ön plana çıkmıştır. Ayrıca verimli toprakları sayesinde zeytincilik, bağcılık ve 
şarapçılıkta ileri gitmiş, bu durum şehrin zenginleşmesine neden olmuştur. Kentin sanatsal 
yönden gelişmesinde ise Marmara Adası’ndan gelen mermerler ile yapılan mimari atılımlar ve 
heykeltıraşlıktaki beceri büyük rol oynamıştır.  

3. Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentinin Konstantinus olması sonrası, Kzikos için bir dönüm 
noktası olmuştur. Ekonomik anlamda zayıflayan ve yakındaki başkent tarafından her şeyi ile 
sömürülen şehrin çöküşü de çabuklaşmıştır.  

4. Sıklıkla gelen büyük depremler şehre büyük zarar vermiştir. Halkın çoğu yakındaki Erdek’e göç 
etmiş, sonuçta 1064 depremi Kyzikos’u tamamen yıkmıştır. Sağ kalan insanların şehri terk 
etmeğe başladığı bu dönem de, Kyzikos; bir taş yığını haline dönüşmüştür. Şehir lagün 
ortamındaki bataklıklar, fundalıklar ve çalılıklar arasında   kaybolma noktasına gelmiştir.  
Özellikle tarihi açıdan önemli bazı yazıtlar, insanların her dönemde taşa duydukları gereksinim 
nedeniyle farklı amaçlar için kullanılarak yok  edilmiştir. 
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ÖZ 

Yersisteminin bileşenlerinin özellikleri ve aralarındaki etkileşimi anlama çabası insanlığın en temel 
uğraşlarında biridir. Yersistemini anlama çabalarında bu sistemin temel bileşeni olan taşküre ve jeomorfolojik 
özellikler dünya kaynaklarının oluşması ile taşıma kapasitesinin şekillenmesi bakımından belirleyicidir. Kaz Dağı 
sahip olduğu doğal potansiyel ve konum özellikleri nedeniyle insanlık tarihi boyunca insanlığın ilk sıralardaki ilgi 
merkezleri arasında yer almıştır. Sunulan araştırmada Kaz Dağı yöresi kuzeyinde genç tektonik hareketlerin 
yerşekillerinin oluşmasındaki yeri ve önemi değerlendirilmiştir.  

Kaz Dağı geneli ve kuzeyi yerşekillerinin oluşumu ve özellik kazanması Mesozoyik’ten bu yana devam eden 
bir süreçtir. Bununla birlikte Kaz Dağı çevresinin güncel yerşekillerinin oluşmasında Miyosenden sonraki süreç 
önceki zamanlara göre daha belirleyici olmuştur. Kaz Dağı ve çevresindeki yerşekli özellikleri çok dönemli 
(polisilklik) ve çok kökenlidir (polijenik). Kaz Dağının horst özelliğini kazanmasında genç tektonik hareketler 
(neotektonik) belirleyici olmuştur. Kaz Dağı kuzeyi olarak tanımlanan Karamenderes Nehri orta ve yukarı 
havzasında genç tektoniğin oluşturduğu temel üzerinde sıcak kurak (yarı kurak ve kurak bölge morfolojisi) ve sıcak 
nemli (akarsu morfolojisi) morfojenetik süreçler etkili olmuştur. Genç tektonik hareketlerin etkisinin daha 
belirginleştiği Pleyistosen ve Holosen (Kuvaterner) dönemlerinde Üst Pliyosenden başlayarak şekillenmeye 
başlayan akarsu morfolojisi güncel özelliklerini kazanmaya başlamıştır. Ezine-Bayramiç Depresyonu ve Evciler 
Havzası güncel coğrafi ortam özellikleri, Kuvaterner’de daha da belirginleşen, genç tektoniğin oluşturduğu temel 
üzerinde akarsu morfojenetik süreçlerinin işlemesi ile şekillenmiştir. 

ABSTRACT 

The Earth System and its components have made man long aware of the nature and regularity interactions 
within each other. Scientific studies the characteristics of lithosphere is the major striving to understand the earth 
system, since the geomorphologic characteristics indicate the forming the sources of the earth, and also its carrying 
capacity. Kaz (Ida) Mountain has been drawn attention since the ancient times due to its potential and spatial 
specifies. In this study, the young tectonics and their roles in forming the earth-geomorphology and the significance 
of the different effects, is investigated. 

The arisen earth-shapes around the Kaz (Ida) Mountain and its northern region have been a process beginning 
at Mesozoic time, and which still continue. However, forming of the actual earth-shapes is determined after 
Miocene-period than to form in proceed periods. In Kaz (Ida) Mountain region, the earth-shapes characterize poly-
period and poly-genetic. The young-tectonics activities have major designations on having Horst properties of the 
Kaz (Ida) Mountain. In the mid-northern basins of the Karamenderes River of which illustrate the northern regions 
of the Kaz (Ida) Mountain where the young-tectonics have formed the earth-shapes, the thermal-arid (in the semi-
arid and arid regions) and thermal-moist process have significant roles in morphogenetic basis. In Pleistocene and 
Holocene periods (Quaternary), the effects of the young-tectonics activities are strong-minded since Late-Pliocene, 
which still shaping the river morphology has obtained its actual properties. The depressions of Ezine-Bayramiç and 
the actuel geographical features seen in Evciller Basin has been formed by the morphological processes of where the 
young-techtonics activities affected.      

GİRİŞ  

Kaz Dağı ve çevresi, Ege ve Marmara bölgeleri arasındaki konumu nedeniyle tarih öncesi 
dönemlerden beri ilgi çekmiş, yerleşilmiş ve hakkında mitolojik, sanatsal, edebi, bilimsel ürünler 
üretilmiş bir alandır (Şekil 1). Bununla birlikte Kaz Dağı yöresi kuzeyi ile ilgili, Bilgin (1969) dışında 
jeomorfolojik özellikleri ile ilgili güncel bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla 
Kaz Dağı bütünü ile ilgili yürütülen iklim ve jeomorfoloji araştırması kapsamında kuzey kesimin 
jeomorfolojik özellikleri araştırılarak Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) proje 
sonuç raporu olarak sunuldu.  

*Bu bildiri TÜBİTAK tarafından desteklenen “Kaz Dağı ve Çevresinin Jeomorfolojisi ve İklim 
Özellikleri” başlıklı proje kapsamında yürütülen çalışmalardan üretilmiştir. 
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Şekil 1. Kaz Dağı kuzeyi olarak tanımlanan araştırma alanının konumu  

Kaz Dağı ve yakın çevresi ile ilgili olarak gerçekleştirilen jeomorfoloji araştırması sırasında dikkati 
çeken en önemli noktalardan biri bu alanın güncel yerşekli özelliklerinin oluşmasında Pliyosen sonu ve 
Pleyistosen sürecinin (Kuvaterner) temel etken olmasıdır. Kaz Dağı geneli yanında kuzey kesimi ile ilgili 
olarak da güncel yerşekillerinin oluşumunun açıklandığı yeterli kaynağa ulaşılamadı. Karamenderes 
Nehri havzası orta ve yukarı kesimlerinin jeomorfolojik özelliklerinin ve bu kapsamda Kuvaterner’deki 
gelişiminin bilinmemesi sürdürülebilir havza yönetimi açısından önemli bir eksikliktir. Sunulan araştırma 
Karamenderes Nehri havzasının özelliklerinin anlaşılması için gerçekleştirilen araştırmaların bir kısmıdır. 
Araştırma kapsamında Kaz Dağı kuzeyi olarak tanımlanan Karamenderes Nehri havzası orta ve yukarı 
kesiminin jeomorfolojik evrimi değerlendirilmiştir.  

VERİ VE YÖNTEM  

Kaz Dağı kuzeyi ile ilgili olarak bildirinin giriş kısmında ifade edilen TÜBİTAK raporu 
kapsamında jeomorfolojik özelliklerin nasıl belirlendiği ayrıntıları ile ifade edildi. Bildiri kapsamında 
sunulan jeomorfolojik evrim ve Kuvaterner ile ilişkisi ise jeomorfolojik analiz sırasında hazırlanan ve 
aşağıda sıralanan çizelge, şekil ve haritaların yorumlanması ile açıklandı; 

1. Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), 

2. Eğim haritası, 

3. Bakı analizi, 

4. Litolojik ve tektonik özellikler ile ilgili haritalar, 

5. Yükseklik analizleri, 

6. Yerşekli oluşum ve gelişimi ile ilgili analizler, 

7. Drenaj özellikleri, 

8. Hipsoğrafik diyagram ve eğriler, 

9. Dağılış çizelgeleri vb. 

Araştırma alanında gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ile 
jeomorfolojik evriminin açıklanması yoluna gidildi. Kaz Dağı kuzeyinin jeomorfolojik evriminin 
açıklanması sırasında Kuvaterner dönemine özellikle dikkat edildi. 

GENÇ TEKTONİK (NEOTEKTONİK) VE KUVATERNER 

Genç tektonik özelliklerin Türkiye’nin yerşekli özelliklerinin oluşmasında önemli etkisi olduğu 
yaygın kabul edilen bir durumdur. Türkiye’de genç tektonik hareketler Orta Üst Miyosen geçişinden 
başlatılmaktadır (Şengör 1980, 1981; Şengör ve Yılmaz 1982, Erol 1993). Bununla birlikte Kuvaterner; 
Pleyistosen ve Holoseni kapsayacak şekilde tanımlanabildiği gibi Üst Pliyoseni kapsayacak şekilde de 
genişletilebilmektedir. Bu araştırmada Kuvaterner dönemi Grandstain vd. (2004) tarafından kabul edildiği 
gibi Üst Pliyosenden başlatılarak yaklaşık 2.59 milyar yıl olarak kabul edilmiştir. Kaz Dağının 
şekillenmesi de özellikle Kuvaterner döneminde gerçekleşmiştir (Tablo 1). Yerşekillerinin gelişimi yapı, 

Kaz Dağı 
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süreç ve zaman ilişkisi olarak ele alındığında Kuvaterner döneminin önemi Tablo 1 incelenerek daha iyi 
anlaşılır. 

Zaman Formasyon İklim Yerşekli Yükseklik (m) 
Üst  Oligosen  Akarsu/göl/deniz/ Filiş. Tropikal kuru DO Aşınım yüzeyi. Doruk düzlükleri 1200-1700 

Alt-Orta Miyosen Göl/ Kumtaşı, konglomera 
ve kalker. Tropikal nemli DI Yontukdüz yayla. Doruk düzlükleri, su 

bölümü ve sırtlar. 400-1200 

Üst Miyosen-Alt-
Orta Pliyosen 

Göl/ Kumtaşı, konglomera, 
karasal çökel. 

Tropikal kuru; 
yarı kurak-kurak 

DII Etekdüzü (pediment), dolgu düzü, yayla. 
Doruk düzlükleri, orta ve yüksek platolar. 250-800 

Üst Pliyosen Akarsu çakılı, konglomera. Subtropikal 
(Akdeniz) 

DIII Ova tabanı, dolgu düzü, vadi tabanı, yazı. 
Alçak platolar,vadi tabanı, omuzlar, sırtlar.  200-400 

En Alt Pleistosen Akarsu çakılı. Subtropikal 
(Akdeniz) 

DIV Vadi tabanı, yazı. Ova ile alçak platolar 
arasındaki geçiş düzlükleri. 50-100 

Pleistosen Alüvyal malzeme Subtropikal 
(Akdeniz) 

Seki Akarsu sekisi. Akarsu kenarında dar alanlı 
alçak düzlükler. 50-100 

Holosen Alüvyal malzeme Subtropikal 
(Akdeniz) 

Ova ve vadi tabanı. Akarsu kenarında, alüvyal 
malzemenin batıya doğru kalınlaştığı düzlükler. 50-400 

  Açıklama: Tablo; Erol 1968, 1979, 1982, 1985, 1992, 1993; Erol vd. 1981, Erol ve Yılmaz 1999, Fairbiridge vd. 1997, Yılmaz 2001, 2003; 
Yılmaz vd. 2000, 2001 den ve araştırma sonuçlarından yararlanılarak Erol 1982 de verilen çizelgenin geliştirilmesi ile elde edilmiştir.  

Tablo 1.   Kaz Dağı yöresi kuzey kesiminde başlıca yerşekli gelişim süreci 

KAZ DAĞI KUZEYİNİN GENEL YERŞEKLİ ÖZELLIKLERİ 

Kaz Dağı bir masif dağ kütlesi olarak tanımlanmaktadır (Bilgin 1969, Koç 2006). Göreli yükseltisi 
Edremit Körfezinden 1774 m Bayramiç ovasında 1754 m olarak belirlenmiş ve kısa mesafede hızlı bir 
yükselmenin yaşandığı bir dağ özelliği göstermektedir (Şekil 2, 3). Kaz Dağını kuzeyde Bayramiç 
Depresyonu’nda akan Karamenderes Nehri, doğuda Kalkım Depresyonu, güneyde Edremit Körfezi, 
batıda ise Bahçeli ve Ayvacık depresyonlarına kadar devam ettirmek gerekir. Bu kapsamda 
değerlendirildiğinde Kaz Dağı yöresi kuzeyi Bayramiç Depresyonu’ndan (yarı gelişmiş graben Yılmaz 
vd. 2001) Doruklar Bölgesine kadar horst ve graben yapıları ile yükselmektedir. Ezine Horst’u Bayramiç 
Grabeni’ni (depresyon) kuzeyden sınırlamaktadır (Yılmaz 2003). Bayramiç Garabeni, Yılmaz (2003) 
tarafından yarı gelişmiş graben olarak tanımlanmaktadır. Bayramiç Grabeni’nden Kaz Dağı’na doğru 
devam edildiğinde karşılaşılan, Ağı Dağından başlayarak batıya doğru uzanan ve iki tarafından faylar ile 
sınırlanmış, sahanın Ağı Dağı Horstu olarak tanımlanması yerinde olur. Ağı Dağı Horstu ile Kaz Dağı 
Horstu arasında tam gelişmemiş Evciler Havzası bulunur. Evciler Havzasının oluşumunun fayların 
kontrolünde bir çökmeye bağlı olarak oluştuğu düşüncesinin oluşması nedeniyle tam gelişmemiş bir 
graben olduğu düşünülmektedir. Evciler Grabeni güneyinde bütün heybeti ile Kaz Dağı Horstu 
bulunmaktadır. Kaz Dağı yöresi kuzeyi ile ilgili olarak belirlenen jeomorfolojik özellikler Erol vd. 
(1981), Erol (1982) ve Kayan (2001) tarafından ifade edilen tektonik hareketlerin etkisi ile Biga 
yarımadası geneli ve araştırma alanında KB kesimde alçalma ve GD kesimde yükselmenin görüldüğü 
düşüncesini doğrulamaktadır. Kaz Dağı yöresi kuzeyi horst ve grabenleri Biga Yarımadası genelinde 
görülen KB dan GD ya doğru yükselmeyi devam ettirir niteliktedir. Kaz Dağı kuzeyinde en yüksek 
graben Evciler, horst ise Kaz Dağıdır. 

Kaz Dağı kuzeyinin yerşekillerinin oluşmasında belirleyici etkenin genç tektonik hareketler 
(neotektonik) olduğu görülmektedir. Orta-Üst Miyosen geçişinde başladığı ifade edilen ve Pliyosende de 
etkili bir şekilde devam eden hem horst ve graben yapısının oluşmasına hem de bütün alanda KB ya 
doğru bir çarpılmaya neden olmuştur. Kaz Dağı yöresi kuzeyini etkileyen bu çarpılma hareketine bağlı 
olarak horst ve grabenlerde asimetrik bir yapı gelişmiştir. Kaz Dağı yöresi kuzeyi tektonizmadan bu 
derece etkilenen bir saha olması nedeniyle genellikle dik ve çok dik yamaçların hakim olduğu bir dağ 
alanıdır (Şekil 3).  

Kaz Dağı yöresi kuzeyinde ovalık alan, geçiş yüzeyleri, alçak, orta ve yüksek platolar ile doruk 
düzlükleri başlıca şekil gruplarını oluşturmaktadır (Şekil 2, 3). Bunlara bağlı olarak Kaz Dağı kuzeyinde 
coğrafi ortam yatay ve dikey doğrultuda kısa mesafelerde değişmektedir. Kaz dağı kuzeyinden görülen 
değişkenlik ve çeşitlilik beraberinde doğal ortam potansiyelinde zenginliği getirmektedir. 
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Şekil 2. Kaz Dağı yöresi kuzey kesiminin hipsografik eğrisi 

Şekil 3. Kaz Dağı kuzey kesiminin izdüşürülmüş yanayları. Yanaylar üzerindeki uzaklıklar kesit 
numarasının bulunduğu kesimde kesitin başladığı noktadan uzaklığı (km) ifade eder. 

JEOMORFOLOJIK AÇIDAN KAZ DAĞI KUZEYINDE GENÇ TEKTONIK: 

Kaz Dağı kuzeyi ile ilgili olarak bu aşamaya kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve önceki 
kaynaklardan hareketle paleocoğrafik evriminin özelliklerinin altı çizilmesi ihtiyacı hissedilmiştir.  

Kaz Dağı Doruklar Bölgesi Mesozoyik sonlarından bu yana karasal alan halindedir ve erozyona 
uğramaktadır. Oligosende Kaz Dağı yerşekli özellikleri tropikal ve kuru iklimin etkisi altında 
şekillenmiştir (Fairbiridge vd. 1997). Oligosen döneminde bazı tektonik etkilerle birlikte aşınma devam 
etmiş ve güncelde Doruklar Bölgesi olarak adlandırılan alanın büyük kısmı bu dönemin ürünüdür (D O). 
Kaz Dağının Oligosende göl ve denizel ortam ile çevrili, alçak ve az engebeli karasal alan olduğu ifade 
edilmektedir (Erol vd. 1981 ve Erol 1982). Oligosen aşının yüzeylerinin korelanı tortulların göl ve denizel 
ortamda gelişen Miyosen tortulları altında olması beklenir (Erol vd. 1981). D O yüzeyleri sıyrılmış, 
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toprak olamayan, yer yer taşlık, bitki örtüsünün seyrekleştiği ve bazı kesimlerde (Doruklar Bölgesi orta 
kesim) ortadan kalktığı alanlar halindedir alanlar halindedir.  

Oligosen Miyosen geçişinde hem tektonizmanın aktifleşmesi hem de iklim değişimi yaşanmıştır. 
Oligosendeki kurak iklim şartlarından sıcak nemli iklim şartlarına geçilmiştir (Fairbiridge vd. 1997). Alt 
Orta Miyosen sıcak nemli (tropikal) iklim şartlarında gerçekleşen yerşekli oluşum süreci Erol (1979) 
tarafından D I (dönem I) olarak adlandırılmıştır. D I aşınım yüzeyleri Kaz Dağı horstu üzerinde Doruklar 
Bölgesinin devamı olarak başlamaktadır. Kaz Dağı yöresi kuzeyinde Doruklar Bölgesi’nde Alt Orta 
Miyosen aşınım yüzeyleri ile Oligosen aşınım yüzeyleri arasında 200 m yi geçen bir yükselti farkı ve 
eğim kırıklığı bulunmaktadır. Kaz Dağı yöresi kuzeyi Doruklar Bölgesinde D I aşınım yüzeyleri geniş 
alan kaplamaktadır. Doruklar Bölgesi D I aşının yüzeyleri üzerinde eğimin çok az olması nedeniyle 
toprak örtüsü görülebilmektedir. D I aşınım yüzeyleri Doruklar Bölgesi yanı sıra Evciler Havzası su 
bölümü çizgisinde yer alan doruklarda ve havza tabanına doğru güneyden kuzeye eğimlenmiş 
yamaçlarda, Ağı Dağı Horst’u üzerindeki doruklarda da belirlenmiştir. Alt Orta Miyosen aşınım sürecinin 
korelanı tortul malzeme Bayramiç Depresyonu, Bahçeli-Ayvacık arası, Küçükkuyu çevresi, Gökçeada, 
Çanakkale ile Gelibolu Yarımadası çevresinde görülmektedir. Bu dönemin tortulanma ortamı Kaz Dağı 
çevresinde daha çok gölsel ortam halindedir (Erol vd. 1981). Kaz Dağı çevresinde geniş aşınım yüzeyleri 
ve çevrede gölsel korelan depoların biriktiği tortulanma alanları bu dönem şartlarını yansıtmaktadır. Genç 
(1998) tarafından da açık bir şekilde ifade edildiği gibi Miyosen döneminde yaşanan tortulanma 
volkanizma ile birlikte görülmüştür ve tortulanma alanlarında tortul ile volkanik malzeme geçişli olarak 
görülür. 

Üst Miyosenden başlayan tektonik süreç Türkiye için genç tektonik (neotektonik) olarak 
tanımlanmaktadır (Şengör 1980 ve 1982, Fairbiridge vd. 1997). Arabistan platformumun Anadolu 
Yarımadasına ulaşması ile başlayan genç tektonik hareketler Türkiye’nin değişik yerlerinde farklı 
sonuçlara neden olmuştur. Biga Yarımadası ve bu kapsamda Kaz Dağı çevresinde genç tektoniğin etkisi 
olarak sıkışma tektoniğinden gerilme tektoniğine geçişin yaşanmasını ifade etmek gerekir. Bu kapsamda 
Biga Yarımadasında bulunan temel arazilerin KD-GB uzanışları, karasal alanda aşınma, gölsel alanda 
birikme sürecine hem yanal hem de normal atımlı fayların etkisi ile oluşan horst graben yapılarının 
oluşumu eklenmiştir. Türkiye’nin yaşadığı yeni tektonik süreç sonucu Akdeniz’in okyanus bağlantısının 
kesilmesine bağlı olarak seviyesinin alçalması sonucunda Alt Orta Miyosen sıcak nemli ikliminden sıcak 
yarı kurak ve kurak iklim şartlarına geçiş yaşanmıştır (Fairbiridge vd. 1997, Tablo 1). Erol (1979, 1982) 
tarafından Messiniyen Krizi olarak adlandırılan iklimdeki kuraklaşma morfojenetik sürecide 
farklılaştırmış ve yarı kurak ve kurak bölge morfolojisinin şekillenmesine ortam hazırlamıştır. Kaz Dağı 
kuzeyinde etkili olan tektonik gençleşme ve iklim değişimi D I geniş aşınım yüzeyleri aleyhine bir aşınım 
sürecini başlatmıştır. Üst Miyosenden başlayarak yaklaşık Üst Pliyosene kadar devam eden süreç Erol 
(1979 ve 1982) tarafından D II (dönem iki) olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde bir önceki dönemde 
bulunan havzalar daha belirginleşerek tortulanmanın devam ettiği alanlar olma özelliğini korumuşlardır. 
“Üst Miyosen D I sistemlerinin Kaz Dağı ve Dağı-Çanakkale yöresi olmak üzere iki büyük ana blok 
oluşturmasına karşın; Pliyosen ortalarına ait D II sistemlerinin daha dar alanlı şekil bozulmaları 
göstermesi, Pliyosenin ilk yarısında (denizel stratigrafiye göre Üst Miyosende), eski KD-GB uzanışlı 
blokların, Alt Pliyosen sonlarına doğru küçük parçalara bölündüğünü gösterir. Bu mozaik biçimli yapının 
belirmesi ile Bababurnu, Babakale ve Ayvacık-Küçükkuyu dolaylarındaki volkanizmayla bir ilişkisi olsa 
gerektir” (Erol vd. 1981:273). Erol vd. (1981) tarafından ifade edilen mozaik yapılı küçük bloklar 
halindeki tektonik hareketler Kaz Dağı yöresi kuzeyinde de etkili olmuştur. Bayramiç Depresyonu ve 
Evciler Havzasının oluşumunun bu hareketler ile daha da belirginleştiği düşünülmektedir. Evciler 
Havzası ve çevresindeki Pliyosen volkanizmasının da Erol vd. (1981) tarafından ifade edilen mozaik 
yapılı tektonik harekete bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. Kaz Dağı kuzeyinde Pliyosende etkili 
olan mozaik yapılı tektonik hareketler Evciler havzasının bir graben olarak belirmesini sağlamıştır. Üst 
Miyosen, Alt Orta Pliyosen (D II) sürecinde yarı kurak ve kurak şartlarda oluşan etek düzlükleri ve 
birikim alanlarından oluşan yüzeyler araştırma alanında orta ve yüksek platoları oluşturmaktadır. D II 
yüzeylerinin farklı seviyelerde bulunması sonraki tektonik hareketlerden etkilendiğinin göstergesidir. Bu 
dönemin tortulları (volkanosedimanter) hem Evciler Havzasında dar bir kuşak halinde hem de Bayramiç 
Depresyonunda geniş alanlar halinde gözlenmektedir. D II süreci Kaz Dağı kuzeyinde horst graben 
yapısının oluşumunda ana çerçeveyi çizmiştir. Kaz Dağı kuzeyindeki horst ve graben yapısı; Ezine, 
Bayramiç ve Etili Grabeni, Ağı Dağı Horstu, Evciler Grabeni ve Kaz Dağı Horstu şeklinde sıralamak 
mümkündür. Bu yapılaşmaya bağlı olarak Kaz Dağı ve Ağı Dağı Horstu aşınmanın Bayramiç ve Evciler 
grabenleri yerel özelliklere göre aşınma ve birikmenin etki olduğu alanlar halindedir. Evciler grabeninde 
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daha az gelişmiş ve Bayramiç grabenine göre yüksekte bulunması nedeniyle aşının, Bayramiç grabeninde 
Evciler grabenine göre daha fazla gelişmiş ve daha alçakta olması nedeniyle birikim daha ağırlıklıdır. 
Bütün bunlarla birlikte bu dönemde arazinin güncel göreli yükselti farkı oluşmamış ve bütün yapılar 
genel olarak batıya doğru eğimlidir. Kaz Dağı yöresi kuzeyinde D II dönemi aşınım yüzeylerinin korelanı 
tortul tabakalar, volkanik elemanlar ile geçişli olarak, Miyosen ve Pliyosen arazileri şeklinde dar alanlı 
olarak Evciler Havzasında geniş alanlar halinde ise Bayramiç Depresyonunda görülmektedir. D II aşınım 
ve birikim yüzeylerinin gelişmesi D I aşınım yüzeylerinin daralarak doruk düzleri haline gelmesine neden 
olmuştur. 

Üst Pliyosen başlangıcında (Kuvaterner) Türkiye’nin yine etkin bir tektonik süreç yaşadığı 
belirtilmektedir (Erol vd. 1981, Erol 1982, Fairbiridge vd. 1997). Üst Pliyosen geçişinde Türkiye’yi ve 
Kaz Dağı kuzeyini etkileyen yaşanan tektonik gençleşme beraberinde iklim özelliklerinin de değişimini 
getirmiştir (Erol 1979, Erol vd. 1981, Erol 1982, Fairbiridge vd. 1997). Bu değişimin Akdeniz’in 
okyanuslar ile bağlanması sonucu seviyesinin yükselmesine bağlı olarak gerçekleştiği ve Türkiye geneli 
ile araştırma alanında Akdeniz iklimi olarak tanımlanan sıcak yarı kurak, yarı nemli ve nemli iklimlerin 
etkili olmaya başladığı ifade edilmektedir (Erol 1979, Erol vd. 1981, Erol 1982, Fairbiridge vd. 1997). Bu 
gelişmeye bağlı olarak Türkiye’de akarsu morfolojisi şekillenmeye başlamıştır. Kaz Dağı yöresi 
kuzeyinde etkili olmaya başlayan akarsular güncel drenajın ana çizgilerini oluşturmuşlardır. Akarsu 
morfolojisinin başlaması ile gençleşen D II aşınım birikim yüzeyleri akarsular tarafından yarılarak 
platolar haline getirilmeye başlanmıştır. Üst Pliyosendeki süreç Erol (1979) tarafından D III olarak 
tanımlanmaktadır. Kaz Dağı yöresi kuzeyinde akarsuların derine geriye ve yana aşındırmaları sonucu D II 
yüzeyleri daralmış ve D III olgun vadi tabanları aşınım yüzeyleri ve birikim yüzeyleri gelişmiştir. Üst 
Pliyosen tektonizması ile biraz daha belirginleşen graben yapısı Evciler Havzası’nın graben kesiminde D 
II yüzeylerinin horst alanlarına göre alçalmasına neden olmuştur. Evciler Havzası’nda Ağı Dağı ve 
Katran Dağı hattından batıya doğru geniş D III yüzeyleri oluştuğu düşünülmektedir. Evciler Havzası doğu 
kesiminde D III yüzeyleri geniş alanlar kaplarken orta kesimde alanlarında daralma olmuş ve batı 
kesimde ise geniş bir aşınım yüzeyi halini almıştır. Üst Pliyosen Bilgin (1969) tarafından da ifade edildiği 
gibi Bayramiç, Ezine, Araplar Boğazı ve Troya-Kumkale çevresinin genç bir aşınım ve birikim yüzeyi 
haline geldiği dönemdir. Bayramiç Depresyonunun sonraki süreçte önemli ölçüde boşaltılması nedeniyle 
Üst Pliyosen (D III) aşınım yüzeylerinin korelanı tortul materyale Kaz Dağı kuzeyinde rastlanamamıştır. 
Kaz Dağı kuzeyinde bu dönem akarsuları Çanakkale çevresinden Marmara denizine yönelmiş durumdadır 
(Erol vd. 1981). Kaz Dağı kuzeyi Üst Pliyosen akarsularının eğime uyumlu (konsekan) bir drenaj yapısı 
gösterdikleri düşünülmektedir. 

Türkiye geneli ve araştırma alanında Üst Pliyosen En Alt Pleyistosen (Villafirankiyen yada pre 
glasyal-plüviyal Pleyistosen) geçişi yine bir tektonik gençleşmeye sahne olmuş ve buna bağlı olarak kara 
alanı genelinde yükselme, horst ve graben yapılarında belirginleşme gerçekleşmiştir. En Alt Pleyistosen 
Erol (1979, 1982) tarafından D IV (dönem IV) olarak tanımlanmaktadır. D IV de Üst Pliyosen iklim 
şartları devam etmiştir. En alt Pleyistosende yaşanan tektonizma Kaz Dağı kuzeyinde taban seviyesinin 
yükselmesine bağlı olarak D II de oluşturulan akarsu vadileri ve aşınım yüzeylerinin tekrar kazılmaya ve 
boşalmasına neden olmuştur. Kaz Dağı yöresi kuzeyinde En Alt Pleyistosendeki bu süreç aynı zamanda 
boğaz yapılarının oluşmaya başladığı süreç olarak ifade edilmektedir (Erol vd. 1981). Biga Yarımadası ve 
Kaz Dağı kuzeyinde GD da yükselme KB da bir alçalmanın olduğu diğer bir ifade ile KB ya çarpılmanın 
olduğu daha önde ifade edildi. Kaz Dağı yöresi kuzeyinden genç tektoniğin etkisiyle yaşanan gerilme ve 
KB ya çarpılma arazide fay ve yapısal hatların belirginleşmesine neden olmuştur. Bu durum Üst Pliyosen 
En Alt Pleyistosen geçişindeki tektonizma ile daha da belirginleşmiştir. Bu nedenle akarsuların eski 
vadilerini yeniden kazarak oluşturmaya başladıkları drenajda fay ve çizgisellik belirleyici etkenler 
arasındadır. Diğer taraftan Kaz Dağı kuzeyinde KB ya olan çarpılma bütün arazide asimetrik bir yapının 
oluşmasına ve akarsuların kuzeye kayarak Evciler ve Bayramiç grabenlerinin kuzey kıyılarını takip 
etmelerine neden olmuştur. Evciler Havzasında KB ya çarpılma, buna bağlı olarak Karamenderes 
Nehrinin kuzeye kayması ve gençleşmesi Üst Pliyosenden havzayı Kızıltepe Köyü çevresinden terk eden 
akarsuyun KB ya yönelerek Bayramiç Barajı’nın bulunduğu alandan terk etmesine neden olmuştur. Bu 
süreç Karamenderes Nehrinin Evciler havzasını hızla boşaltmasına ortam hazırlamıştır.Buna bağlı olarak 
D III yüzeyleri akarsular tarafından yarılarak alçak platoları oluşturmuştur. Bayramiç Depresyonunda 
durum daha da belirgindir. Bayramiç Depresyonu depresyonun ortasına doğru çarpılmış ve Araplar 
Boğazının oluşumu kontrolünde boşaltılmaya başlanmıştır. Bu sürece bağlı olarak D IV aşınım yüzeyleri 
oluşmaya başlamıştır. Erol vd. (1981) Kuvaterner’de Biga Gelibolu yarımadalarının tektonik bütünlük 
kazandığını, yarımadalar yükselirken Edremit ve Saros körfezleri ile Gökçeada şelfinin alçaldığını ifade 
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etmektedir. Kaz Dağı kuzeyinde Evciler Havzasında gelişemeyen fakat Bayramiç Depresyonunda geniş 
alanlar kaplayan D IV yüzeylerinin Kuvaterner’de etkili olan tektonizma nedeniyle tam gelişemeden 
(submatura, Bilgin 1969) boşaltılmaya başlandığı görülmektedir. Kaz Dağı kuzeyinde coğrafi ortama en 
son eklenen sekiler ve ovalar Kuvaterner döneminin ürünüdür. 

SONUÇLAR 

Kaz Dağı ve yakın çevresi doğal kaynakların zenginliği nedeniyle tarih ilgi çeken bir alan olmuştur. 
Güncel durumda da doğal potansiyeline ek olarak tarih, turizm, nüfus ve ekonomik özellikleri ile de ilgi 
merkezi olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte Kaz Dağı ve çevresinin ilgi çeken doğal 
potansiyelinin yeterince bilindiğini ifade etmek mümkün değildir. Kaz Dağı ve çevresinin doğal 
potansiyelinin taşıma kapasitesinin bilinmemesi yoğun ve bilinçsiz kullanımdan kaynaklanacak sorunların 
oluşmasına neden olmaktadır. Araştırmada Kaz Dağı kuzey kesiminin jeomorfolojik evriminin ana 
hatları, özellikle Kuvaterner dönemi ağırlıklı olarak, çizilerek jeomorfolojik özelliklerinin açıklanmasına 
katkıda bulunmak istendi. Sunulan araştırmada Kaz Dağı kuzeyi ile ilgili olarak belirlenen sonuçları şu 
başlıklar halinde sıralamak mümkündür; 

1. Yerşekillerinin oluşumu Mesozoyik sonlarından beri süregelen bir süreçtir. 
2. Yerşekilleri çok dönemli (polisilklik) ve çok kökenli (polijenik) gelişime sahiptir. 
3. Ana yerşekli gruplarının genel uzanışı kuzeydoğu-güneybatıdır. 
4. Üst Pliyosen dönemine kadar göreli yükselti farkı azdır. 
5. Güncel yerşekli özelliklerinin oluşmasında genç tektonik (Neotektonik) hareketler temel 

belirleyicidir. 
6. Tektonik etkinlikler sakin dönemler ile kesintiye uğrayarak aralıklı olmuştur. 
7. Tektonik hareketler Kuvaterner’de daha etkindir. 
8. Gerilme tektoniğine bağlı olarak horst ve graben yapıları gelişmiştir. 
9. Yanal atımlı faylar da etkilidir. 
10. Göreli yükselti farkı 1700 m yi geçen bir göreli yükselti farkı oluşmuştur. 
11. Horst ve grabenler kuzeybatıdan güneydoğuya doğru yükselmektedir. 
12. Tektonik etkiler ile gerçekleşen çarpılma horst ve grabenlerde asimetrik yapı gelişimine neden 

olmuştur. 
13. Kuvaterner’deki tektonik hareketler gençleşmelere ve drenaj yapısının da değişimine neden 

olmuştur. 
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ÖZ 

Büyük Menderes grabeni, Batı Anadolu’da D-B ve BKB-DGD doğrultularında gelişmiş graben 
sistemlerinin en aktif ve önemlilerinden birisidir. Anadolu’nun iç kesimlerinden Ege Denizi’ne ulaşan 
stratejik konumuyla çağlar boyu önemli antik yerleşimlerin kurulduğu Büyük Menderes grabeninde 
tarihsel dönemlerde çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiştir. Yüzey kırığı oluşturabilecek büyüklükte 
olan depremler özellikle grabenin kuzey kenarı boyunca yerleşmiş çok sayıda tarihsel yerleşim yeri ve 
diğer doğal yapılarda izler bırakmış ve ötelenmelere neden olmuştur. Bu morfolojik izlerin ve büyük 
tarihsel depremlerin oluşturduğu yüzey kırıklarındaki düşey yerdeğiştirme miktarlarının hassas olarak 
belirlenmesi fay zonunun aktivitesi ve deprem parametrelerinin ortaya konulmasında önem taşımaktadır. 
Bu amaçla, Aydın ile Nazilli arasında normal faylanmaya ait fizyografik özellikler yüksek hassasiyette ve 
istenilen aralıkta veri toplamak amacıyla “yersel LİDAR (Terrestrial Laser Detection and Ranging)” 
sistemi kullanılarak ölçülmüştür. 

Büyük Menderes grabeninin kuzey kenarı boyunca yapılan detaylı araştırmalar, Neojen birimleri 
yamaçlarında depolanan güncel çökellerin Aydın İli doğusunda D-B ve DKD-BGB doğrultularında 
uzanan faylar tarafından kesildiğini göstermektedir. Yapılan ölçümler bu uzanım boyunca fay zonunun 
maksimum 20 metre toplam düşey yerdeğiştirme meydana getirdiği göstermektedir. Bu fay sarplığı 
üzerinde, fay zonu boyunca 0,5 ile 2 m arasında değişen ani eğim kırıklıkları ortaya konulmuştur.  Fay 
zonu tarafından kesilen antik su kanalı, yol ve duvar gibi yapılarda da değişik miktarlarda düşey 
ötelenmeler tespit edilmiştir. Ön bulgular,  20 Eylül 1899 Menderes depremi ile ilişkili en son yüzey 
kırığının daha eski depremlerin yüzey kırığını takip ettiğini ve muhtemelen Nazilli’nin batısında etkili 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
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ÖZ 

Datça Yarımadası’nın temelini Toros kuşağının Eosen ve daha yaşlı birimleri oluşturur. Bu temel üzerinde 
yer alan Pliyosen yaşlı birimler Datça Yarımadası’nın orta kesimlerinde Datça Grabeni olarak adlandırılan asimetrik 
bir grabeni doldururlar. Bu kırıntılı egemen istif karasal, gölsel ve denizel ortamlarda çökelmiştir. Yarımadanın batı 
kesimlerindeki olasılı Pliyo-Kuvaterner çökelleri ise normal faylar denetiminde yamaç molozları ve alüvyal fanlar 
şeklinde gelişmişlerdir. Tüm bu birimler içerisinde yer yer Ege aktif volkanizmasının püskürme ürünleri 
görülmektedir.  

Datça Yarımadası’nda D-B uzanımlı aktif ve olasılı aktif faylar vardır. Aktif faylardan en iyi bilineni ise 
Knidos yerleşimini tahrip etmiş olan Knidos faylarıdır.  

Bu çalışmada Datça Yarımadasının Neojen ve sonrası stratigrafisi ve yapısı incelenmiştir.  

ABSTRACT 

At the base of the Datça Peninsula are Eocene and older units of Taurides. Pliocene deposits resting 
uncomformably on this basement fill the Datça Graben in the central part of the Datça Peninsula. This clastic-
dominant unit deposited in continental, lagoonar and marine environments. Plio-Quaternery (?) continental clastics 
in the western part of the peninsula are deposited as slope waste and alluvial fans under the control of normal faults. 
Within all these young deposits are pyroclastid product of Aegean active volcanism. 

In the Datça Peninsula there are E-W trending active and probable active faults. Well known Cnidus faults 
destroyed the historical Cnidus settlement. 

In this study Neogene and younger stratigraphy and structure of the Datça Peninsula have been studied. 

GİRİŞ 

Ege gerilme siteminin en güney unsuru olan Gökova Körfezi günümüzde de açılmaya devam eden 
aktif bir grabendir. Bu aktif grabenin güneyinde bulunan Datça Yarımadası ise (Şekil 1) bu grabene 
nazaran bir horst niteliğindedir. Aletsel ve tarihsel dönemde yıkıcı depremlerden etkilenmiş olan (Altunel 
vd., 2003) Datça Yarımadası gerek kuzeyindeki gerekse üzerindeki aktif normal fayların etkisi altındadır. 
Bu araştırmada Datça Yarımadası’nın genç stratigrafisi ve tektoniği araştırılmıştır.  

 

 
Şekil 1. Datça Yarımadası’nın sayısal yükseklik modeli  

DATÇA YARIMADASI’NIN STRATİGRAFİSİ 

Anatolid–Torid Platformu içerisinde yer alan Datça Yarımadası’nın stratigrafik birimleri tektonik 
dilimlerden oluşan Neojen öncesi birimler ile bu naplı yapıyı örten Neojen ve sonrası çökeller olmak 
üzere iki gruba ayrılmıştır (Ersoy, 1991). Paleotektonik süreçlerin eseri olan Neojen öncesi kayaçlar 
neotektonik dönemde gelişmiş olan Neojen ve sonrası birimlere temel oluştururlar. Neotektonik dönem 
birimleri Pliyosen yaşlı Yıldırımlı formasyonu ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlardan oluşmaktadır.  
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Yıldırımlı Formasyonu  
Rossi (1966) tarafından adlanmış olan bu formasyon çoğunlukla Yarımada’nın orta kısmında ve 

graben içerisinde görülmektedir. İstifin karasal ve gölsel çökelleri Kızlan Köyü, Reşadiye ve Datça 
İlçesinde, denizel çökelleri ise Karaköy ve Körmen İskelesi doğusunda yüzeylenmektedir.  

Yıldırımlı formasyonu genel olarak güneye doğru 10-200 kadar eğimli monoklin şeklinde bir 
yapıya sahiptir. Formasyonun tabanı Kızlan Köyü’nün hemen kuzeyinde Kızlan fayı civarında görülür. 
Birim güney kenarda ise çoğu yerde temel birimleri üzerine transgresif aşmalı olarak gelir.  

Kızlan Köyü civarında Kızlan fayının her iki blokunda da Yıldırımlı formasyonu alttaki ofiyolitler 
üzerinde diskordan olarak oturan ya da onlarla fayla dokanağa gelen, kalınlığı yaklaşık 10 metre 
civarındaki kırmızı renkli tane akıntısı çökelleri ile başlar. Bu birim tümü ile ofiyolit çakıllarından oluşur. 
Kırmızı bir çamur matriks içerisinde ve çoğu zaman belirgin dizilimli olarak yer alan çakıllar çok köşeli 
ve kötü boylanmalı olup matriks ya da tane desteklidirler. Tabandaki bu tane akması birimi üzerinde 1 
metre kadar kalın çamurtaşı bulunur. Kırmızı renkli, tuğla toprağı görünüşlü birim olasılıkla bir taşkın 
döneminin son ürünü olarak çökelmiştir. 

Pliyosen istifinin tabanını oluşturan kırmızı renkli kesim üstte belirgin ve keskin bir dokanakla bu 
defa gri-alacalı görünümlü kırıntılılar tarafından örtülür. Bu istif alttaki kırmızı çökeller üzerine yer yer 
kanal, yer yer de oygu-dolgu yapıları içeren erozyonal bir taban ile oturan, içerisinde kama biçimli çapraz 
tabakaların yaygın olarak görüldüğü birkaç metre kalın bir çakıltaşı-kumtaşı dizisi ile başlar. Bu kırıntılı 
istif altakinin aksine yuvarlak taneli, tane dizilimi gösteren kötü boylanmış, tane destekli akarsu çakıltaşı 
niteliğindedir. Bu birim içerisinde ölçülen paleoakıntı yönleri SE ya doğru bir akıntı sistemini (Gökova 
Körfezi ile Datça grabenini ayıran sırttan graben içerisine doğru) işaret etmektedir.  

İstifin daha üstünde 1 metre kadar gölsel bir kireçtaşı seviyesi bulunur. Yanal yönde üzerine gelen 
çakıltaşları tarafından aşındırılarak kesilmiş olan bu kireçtaşları içerisinde çakılcık-kaba kum hatta bazen 
çakıl boyutunda, çok iyi yuvarlanmış serpantinit çakılları bulunmakta ve bunların oranı %50 lere kadar 
ulaşmaktadır. Çakıllar kireçtaşı destekli olup kireçtaşı beyaz renkli, yer yer killi ya da kof, bazı 
kesimlerde ise mikritik dokuludur. İstifte daha üstte ise karbonat matriksli ve karbonat çimentolu, 
yuvarlak-küresel-yarı küresel taneli, tane destekli, zayıf tane dizilimi gösteren, sıkı tutturulmuş 
çakıltaşları bulunur. Tane boyu genellikle 5-6 cm civarında olup tanelerin %90 dan fazlası serpantinit ve 
ultramafit, kalan kısmı ise kireçtaşı, kuvars ve diğer litolojilerden oluşmaktadır.  

İstifin daha üstünde yer yer kiltaşları egemen hale gelir. Gri-sarımsı renkli birim bazı kesimde ise 
kırmızımsı renklidir. Kiltaşı oldukça düzenli bir tabakalanma sunmaktadır. Üstte yeniden altta tanıtılan ile 
benzer özellikte gölsel kireçtaşı matriksli çakıltaşları görülür ve istif üste doğru bu şekilde düzenli bir 
ince-kaba kırıntılı ardalanması şeklinde sürer. Grabenin doğusunda Akyaka tepe ve civarında çakıllı 
gölsel kireçtaşları arasında yer yer beyaz renkli, mikritik dokulu, yer yer tebeşirimsi yapıda, orta kalın 
tabakalanmalı gölsel kireçtaşı mercekleri de görülmektedir.  

Yukarıdaki tanımdan izlenebileceği gibi istifin Kızlan fayı ile Kızlan köyü arasındaki alt bölümü 
altta karasal bir ortamda ani bir çökelimi yansıtan köşeli taneli ve tane akıntısı/selinti malzemesi ile temsil 
edilen kırıntılılar ile üstte ise  kırıntılı getirimi açısından zengin gölsel bir ortamda çökelmiş olan 
kırıntılılarla temsil edilmektedir.  Taban kesiminin kalınlığı genellikle 10-15 metreyi geçmezken üst 
kesim 150 metreden daha kalındır.  

Fosil ve sedimentolojik veriler Yıldırımlı formasyonunun Körmen körfezi civarındaki kesiminin 
büyük oranda göl ortamında çökelmiş olduğunu ancak ortamın zaman zaman deniz ile ilişkili olduğunu 
işaret etmektedir.  

Körmen iskelesi GB sından Karaköy’e doğru uzanan dere boyunca Yıldırımlı formasyonu ile temel 
birimleri fayla karşı karşıya gelirler. Fayın doğu blokunda yer alan Yıldırımlı formasyonu son derece 
düzenli bir yapı sunarken faya yaklaşıldıkça (istifte alta doğru) giderek çakıltaşı egemen bir birim haline 
gelir. Bu çakıltaşları adeta rastgele yığılmış çok kötü boylamalı kaba kırıntılılardan oluşmaktadır. Tane 
boyutları bazen metre mertebesini aşmaktadır. Malzemenin taşınmamış olduğunu işaret eden iri ve 
dilinimli kırıntılar yaygındır. Bu istifin üstüne doğru tane boyu hızla küçülür. İstif önce çakıltaşı-kumtaşı 
daha sonra da çakıltaşı, kumtaşı ve kiltaşı ardalanması haline gelir. Bu seviyelerde istif içerisinde Ostrea 
ve Gastropod kavkıları bulunmuştur. Bu kesit bu bölgede de Yıldırımlı formasyonunun tabanının bir 
normal fay önünde çökeldiğini, üstteki düzenli ve ince taneli kesimin ise Yıldırımlı kesitindeki fosillerin 
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de işaret ettiği gibi denizel bir ortama geçişi temsil ettiğini işaret etmektedir. Ancak bu fay kontrollu istifi 
kuzey kenarın aksine güney kenarda sadece bir yerde izlenmiştir.    

Yıldırımlı formasyonunun çakıltaşları içerisinde farklı seviyelerde tüf arakatkıları bulunur.  

Yıldırımlı formasyonunun Pliyosen yaşında olduğu Phillipson (1915)’den bu yana bilinmektedir. 
Ancak bölgedeki en detaylı paleontolojik araştırma yukarıda da değinildiği gibi Kapan-Yeşilyurt and 
Taner (2002) tarafından yapılmıştır. Bu araştırıcıların buldukları bazı fosiller denizel bazıları da gölsel bir 
ortamı ve Geç Piyenansiyen’i işaret (Geç Pliyosen) etmektedir. Aynı yazarlar bazı fosillerin aragonit 
kavkıları üzerinde Electron Spin Resonance (ESR) metodu ile de yaş tayini yapmışlar ve Yıldırımlı 
formasyonunun çökelme yaşının 1.89-1.99 milyon yıl önce olduğunu belirtmişlerdir. Kapan-Yeşilyurt ve 
Taner (2002) bu fosil ve radyometrik yaşları kullanarak Yıldırımlı formasyonu için Piyenansiyen yaşı 
önermiş iseler Rio vd. (1994) Piyenansiyen’in Pliyosen-Pleistosen sınırına kadar uzatılmasına karşı 
çıkarak arada Gelasiyen isimli bir kat önermişler ve bu Küresel Standart Kronoloji Ölçeği (Global 
Standard Chronostratigraphic Scale) içerisine girmiştir. Uluslararası sınıflamada kabul görmüş olması 
nedeniyle bu çalışmada Yıldırımlı formasyonunun yaşı Gelasiyen olarak düzeltilmiştir.  

Yıldırımlı formasyonu, karadan bol kırıntılı getirimi olan ve batıya doğru denizel girdiler içeren 
gölsel nitelikli bir çukur alanda depolanmıştır. Gözlemlenen paleoakıntılar kırıntılı getiriminin egemen 
olarak kuzeyden olduğunu işaret etmektedir. Bu durum Datça grabeni ile kuzeydeki Gökova grabeni 
arasında bugünkünden daha geniş bir beslenme alanı (horst) olması gerektiği düşüncesini doğurmaktadır. 
Diğer yandan Yıldırımlı formasyonunun tabanında kuzey alanlarda fay kontrollu çökellerin olması, güney 
alanlarda ise sadece bir bölgede faylı dokanağın görülmesi bu birimin kuzey tarafı çökmüş bir yarı graben 
içerisinde depolandığını işaret etmektedir. Bu grabenin kuzey sınırı bugün Kızlan fayı tarafından 
belirlenmektedir. Ancak Yıldırımlı formasyonunun stratigrafik ve sedimentolojik özelliklerine 
bakıldığında istifin tabanının Kızlan fayına paralel uzandığı, fay boyunca, hemen her zaman istifin taban 
birimlerinin görüldüğü ve bu taban birimlerinin fay kontrollu olarak çökelmiş yelpaze ya da yamaç önü 
döküntüsü çökelleri ile temsil edildiği görülür. Bu durum Kızlan fayı ya da bu fay tarafından kullanılan 
daha yaşlı bir fayın Yıldırımlı formasyonunun içerisinde çökeldiği grabenin açılmasından büyük ölçüde 
sorumlu olduğunu işaret etmektedir. 

Kızlan fayı en yüksek atım değerine batıda Körmen iskelesi kuzeyinde ulaşır ve buradan itibaren 
batıya doğru Gökova Körfezi’nin suları altına dalarak kaybolur. Fayın batıdaki düşey atımı jeolojik 
kesitlere göre en az 100 metredir. Kızlan köyü kuzeyinde atım her iki bloktaki Yıldırımlı formasyonunun 
taban diskordansı referans alınarak 8 metre ölçülmüştür. Kızlan köyünün yaklaşık olarak 1,5-2 km 
doğusunda ise fayın atımı sıfırlanır ve artık görülmez. Bu tanımdan da görüleceği gibi Datça Grabeni’ni 
sınırlayan Kızlan fayı atımı batıya doğru artan, doğuda ise sıfırlanan bir “yarı tahtırevalli” türü normal fay 
niteliğindedir.  

Kızlan fayının atımının maksimum olduğu Körmen körfezi çevresinde istif daha kalın olup denizel 
girdiler büyük ölçüde bu bölgede görülmektedir. Doğuya doğru göller ve göl içerisine hızla malzeme 
taşıyan akarsuların egemen olduğu izlenir. İçerisinde kalın sayılabilecek kireçtaşlarının çökeldiği, zaman 
zaman da karadan taşınan malzeme tarafından istila edilen göl ortamları grabenin en doğu kesiminde yer 
almaktadır. Bu durum Datça Grabeni’nin batıya doğru alçalarak denize ulaşan, kıyı gerisinde göllerin yer 
aldığı, kuzeyi ise grabene malzeme sağlayan bir horst ile sınırlanan bir geometrik düzenlenim içerisinde 
gelişmiş olduğunu işaret etmektedir.  

Tüfler 
Datça Yarımadası’nın çeşitli kesimlerinde gerek Yıldırımlı formasyonu gerekse Kuvaterner yaşlı 

taraça ve yamaç dolgusu çökelleri içerisinde beyaz rengi ile kolayca tanınan seviyeler halinde tüfler 
bulunur (Ercan vd., 1980). Yarımadanın doğusunda bulunan tüfler büyük ölçüde yağış birimleri olan ince 
taneli küller ile temsil edilmektedir. Batıya doğru tane boyu giderek irileşir, lapilliler, pamisler ve 
döküntü çökelleri ve bunlar içerisinde dasitik-andezitik lav parçaları görülmeye başlar. İri sanidin 
kristalleri hemen hemen tüm tüf mostralarının tipik özelliğidir.  

Litolojideki bu değişimin yanı sıra Datça Yarımadası’nın  batısına doğru gidildikçe tüf 
seviyelerinin kalınlığında da bariz bir atış görülür. Antik Knidos civarında, Çeşmeköy, Belemköy, 
Yazıköy and Cumalı köyleri civarında bilhassa aşınmadan korunmuş çukur bölgelerde farklı kalınlıkta tüf 
seviyelerine rastlamak olasıdır. Çeşmeköy ve Belemköy civarı ile Tavas dere vadisinde tüf kalınlığı 30 
metreye ulaşmaktadır. Bu bölgelerde tüf içerisinde tabakalı yapı izlenmektedir. Bu durum farklı iklim 
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koşullarından kaynaklanabileceği gibi farklı evrelerdeki püskürmeyi de işaret edebilmektedir. Bazı 
alanlarda tüf seviyesinin tabanında eski toprak  düzeyleri izlenmiştir. Gerek bu gözlem ve tüfün karasal 
çökeller ile ardalanması, gerekse tüfte batıya doğru gözlenen ve yukarıda tanımlanan değişimler tüfün 
batıda bir kaynaktan türeyerek karasal bir ortamda çökeldiğini işaret etmektedir.  

Datça Yarımadasındaki Pliyosen ve Kuvaterner tüflerinin kökeninin batıda yer alan ve oldukça 
yakın olan Kos-Nisyros volkanik zinciri olduğu kabul edilmektedir. Bilindiği gibi bu aktif volkanik zincir 
Hellenik dalma batma zonunun 200 km kadar kuzeyinde, Helenik yayının doğu ucunda 130-150 km derin 
bir Benioff zonu üzerinde yer almaktadır (Dewey and Şengör, 1979; Keller, 1982).  

Kos-Nisyros volkanik yayında volkanizma Pliyosen’de başlamıştır. K/Ar verileri volkanizmanın 
3.4±1 Milyon yıl önce başladığını işaret etmektedir (Bellon ve Jarrige, 1979; Dalabakis ve 
Vougioukalakis, 1993). Volkanizmanın ilk ürünleri kalkalkali dasitik domlar, riyolitik domlar ve tüf 
ringlerini içermekte olup Kos adasında Kefalos serisi olarak bilinmektedir. Daha sonra andezitik lavlar 
püskürmüştür (DiPaola, 1974; Keller, 1982; Keller vd., 1990). Ege bölgesinde en büyük hacımlı 
Kuvaterner erüpsiyonu ise 161.000 yıl önce gelişmiş olup Kos Platosu Tüfü (KPT) adı ile bilinmektedir 
(Smith vd., 1996). KPT erüpsiyonunun volkanik çıkış merkezinden 60 km kadar uzağa yayıldığı tahmin 
edilmektedir. KPT erüpsiyonunu Nisyros kompozit volkanı (Seymour ve Vlassopoulos, 1989; Limburg 
ve Varekamp, 1991; Francalanci vd., 1995), Yali pamis konisi (Allen ve McPhie, 2000) ve riyolit lavları 
(31-24 bin yıl, Federman ve Carey, 1980) ile Strongyle bazaltik andezit konisi (Pleistosen-Günümüz) 
izlemiştir. Tüm bu erüpsiyonlar KPT kalderasının içerisinde ya da yakınında yer almaktadır. Kos- Nisyros 
volkanizmasının son püskürmesi ise 1871- 1873 yıllarında gerçekleşmiş ve bu aynı zamanda tsunami 
oluşumuna da yol açmıştır. Bu nedenle bu volkanik merkezin hala aktif olduğu kabul edilmektedir. 
Bugün suskun olan bölge gelecekte tekrar püskürme potansiyeline sahiptir.  

Güney Ege yayının batı kesimi (Aegina ve Methana ile Milos ve Santorini’nin yaşlı birimleri) tipik 
yay kökenli andezit dasit volkanizması içermekte olup çoğunlukla Pliyosen yaşındadır. Yayın orta ve 
doğu kesimleri ise (Milos, Santorini ve Kos– Nisyros) Orta-Geç Kuvaterner yaşlı olup geniş hacımda 
dasitik ve piroklastik birimlerden oluşmaktadır (Pe-Piper vd, 2005). 161.000 yıl önceki KPT 
erüpsiyonunun Kos ve Nisyros arasında ve Yelli (Yalı) adasına yakın bir merkezden püskürdüğü kabul 
edilmektedir (Allen vd., 1999; Allen ve Cas, 2001). Bu püskürmeye ait kaynaksız ignimbrit birimleri 
Kalimnos, Paşa ve Tilos adaları ile Bodrum and Datça yarımadalarında bulunmaktadır (Allen vd., 1999).  

Cumalı Formasyonu  
Çakıltaşları ile temsil edilen bu birim Datça Yarımadası’nın batı kesiminde iki mostrada izlenir. Bu 

mostralardan biri Datça-Knidos yolu üzerinde, daha büyük olan ikinci mostra ise Zeytinli-Cumalı ve 
Yazıköy köyleri arasında yer alır. Çakıltaşı kötü-çok kötü boylanmalı, köşeli taneli ve tane desteklidir. 
Matriks oranının son derece az olduğu bu birim genellikle çimentolanmamış ya da çok zayıf 
tutturulmuştur. Düzlemsel çakıllar egemen olup bunlar bariz bir dizilim gösterirler. İstif içerisinde yer yer 
tüf arakatkıları da vardır.  

Çakıltaşları homojen bir şekilde 5-20 derece güneye eğimlidir. Birimin bu yapısı Yıldırımlı 
formasyonunun yapısı ile uyumludur. Güncel vadilerin Cumalı formasyonu içerisinde en az 30 metrelik 
bir gömülmeye uğradığı izlenmektedir. Bu durum bölgede Cumalı formasyonunun çökelimi sonrasında 
en az 30 metrelik bir yükselime yorumlanmıştır. Cumalı ve Zeytinli köyleri arasında uzanan normal atımlı 
bir fay bu teras çökelleri ile temel birimlerini karşı karşıya getirir. Bu bölgede Cumalı formasyonunun 
litolojisi ve faydan uzağa doğru hem kalınlıkta hem de tane boyundaki belirgin incelme birimin bu fayın 
denetiminde çökeldiğini işaret etmektedir.  

Cumalı formasyonundan elde edilmiş bir yaş verisi yoktur. Ancak birim içerisinde yer yer kalın tüf 
seviyelerinin olması bunun en azından yukarıda tanımlanan KPT erüpsiyonu ile yaşıt olabileceğini 
(Pliyosen ve Kuvaterner) düşündürmektedir. 

Denizel Taraça Çökelleri 
Denizel taraça çökelleri Yarımada’nın kuzey kesiminde Körmen limanı batısında sınırlı bir alanda 

görülmektedir. Birim burada bol nummulitli bir kireçtaşı üzerine aşınmalı bir tabanla oturur. 
Çakıltaşlarının egemen olduğu taraça çökellerinin yüksekliği deniz seviyesinden  9-10 metre, eğimi ise 
kuzeye doğru yaklaşık 10 kadardır. Birimin toplam kalınlığı birkaç metreyi geçmez. Denizel taraça 
çökelleri zayıf çimentolu çakıltaşlarından oluşur. Çakıllar tümüyle yarı yuvarlak ve kötü boylanmıştır. 
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Çakıl boyutları 1-10 cm civarında olup çimento karbonattır. Çakıltaşları ince-orta tabakalı olup tabanda 
erozyonal çukurlukları doldurmaktadır. İçlerinde Bivalv ve Ekinid kırıntıları yaygındır.   

Yamaç Molozları 
Daha çok Datça Yarımadası’nın orta ve batı kısmında görülen yamaç molozları yüksek eğimli ve 

sert, ancak kırıklı yapısı yüzünden kolay ufalanan kireçtaşı gibi litolojilerin eteklerinde çökelmiştir. Birim 
genellikle köşeli çakıllardan oluşur, gevşek veya sıkı tutturulmuş olarak görülebilirler. 

Plaj Kumları ve Yalı Taşları 
Datça yarımadası’nın körfezlerinde yer yer geniş plaj kumlarına rastlanır. İnce, orta ve kaba silis 

tanelerinden oluşur. Yarımada kıyılarında yaygın olarak yalı taşlarına da rastlanmaktadır.  

 DATÇA YARIMADASINDAKİ FAYLAR 

Gökova Grabeni’nin güney kenarında yer alan Datça Yarımadası’nda faylardan bir kısmının aktif 
olduğu ve tarihi dönemlerde yıkıcı depremler ürettikleri bilinmektedir.  

Kızlan Fayı 
Datça Grabeni çevresinde görülen faylardan en önemlisi Kızlan fayıdır. Kızlan Köyü civarında 

normal atımlı bu fayın kuzey kesimi, yani taban bloku, temeli temsil eden ofiyolitler tarafından, tavan 
blokunu temsil eden güney kesimi ise Pliyosen çökellerinden oluşur. Fay aynası en iyi Kızlan Köyü 
kuzeyinde gözlenir. Fayın doğrultu ve eğimi fay boyunca K70B/ 65GB ve K70D/ 60GD arasında 
değişmektedir.  

Fay aynası üzerindeki fay kertikleri ve fay çizikleri Kızlan fayının doğuda normal, batıya doğru 
oblik özellikte olduğunu işaret etmektedir. Kızlan fayının Kızlan Köyü kuzeyinde ölçülen atımı yaklaşık 
8 metredir ve bu atım miktarı batıya doğru 80 metreden fazla artmaktadır. Bu durum grabenin batı ve 
doğu kesimlerindeki stratigrafiye de yansımış ve grabenin doğu kesiminde karasal çökeller ağırlıkta iken, 
batıda deniz girdileri oluşmuştur. 

Yıldırımlı formasyonu’nun yaşı ve yukarıda tanıtılmış olan nitelikleri dikkate alındığında Kızlan 
fayını Pliyosen’de faaliyete başladığı söylenebilir. Fayın morfolojide son derece belirgin oluşu fayın 
halen faal olabileceğini işaret etmekte ise de bu konuda henüz detay bir araştırma yapılmamıştır.  

Datça Grabeni’nin güneyinde Işık Tepe’nin doğusunda yer alan normal fay grabenin güney sınırı 
boyunca gözlenebilen tek faydır. Fayın doğu bloku diğerine nazaran alçalmıştır. Datça grabeni içerisinde 
de kuzeye eğimli faylar görülür ve bunlar Kızlan fayının antitetiği olarak değerlendirilmiştir.. 

Emecik Fayları 
Emecik Köyü ile Bağla burnu arasında birbirine paralel olarak uzanan KD-GB gidişli bir dizi fay 

görülür. Morfolojide son derece belirgin olan bu faylar temel birimlerini kesmekte, ancak en batıda Bağla 
Burnu civarında yer alan fay Datça Grabenini dolduran Yıldırımlı formasyonunu da sınırlamaktadır. Bu 
dizinin diğer üyesi ise Bağla burnunda yer almaktadır. Yukarıda tanımlanan her üç fay da düşey atımlı 
normal faylar olup kuzeyde doğu-batı uzanımlı bir fayla kesilerek son bulurlar. Bu durum bölgede KD-
GB uzanımlı fayların D-B uzanımlı faylardan daha yaşlı olduklarını işaret etmektedir. Her üç fayda da 
düşen blok üzerinde kalın bir yamaç molozu gelişmiştir. Bu yamaç molozları içerisinde ise tüf ara 
seviyeleri bulunmaktadır.  

Alazeytin Fayı 
Reşadiye Yarımadası’nın güneyinde yer alan ve Alazeytin dağını doğudan sınırlayan bir faydır. 

KB-GD uzanımlı olup büyük ölçüde temel birimleri içerisinde kalan bir normal faydır. Alçalmış olan KB 
blok üzerinde kalın bir yamaç molozu gelişimine yol açmış, genç ancak olasılıkla inaktif bir faydır.  

Datça Fayı 
Yeni Datça ilçesi güneyinde Ilıca gölünün hemen güneyinden başlayarak D-B yününde batıya 

doğru uzanan normal bir faydır. Batı kesiminde Yıldırımlı formasyonunu keser. Bunun dışında temel 
kayaları içerisinde kalmakla birlikte gerek üzerinde ılıca kaynağı bulunması gerekse D-B yönelimli 
olması nedeniyle aktif olma olasılığı bulunmaktadır. Fay Ilıca gölü kuzeyi ile Yarıkdağ güneyi arasında 
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izlenmekte, ancak Yarıkdağ güneyinde morfolojik olarak takip edilememektedir. Bu kesimden daha 
batıda ise Cumalı Fayı bulunmaktadır. Bu iki fayın birbirleri ile birleşme olasılığı vardır.  

Bozdağ Fayı 
Reşadiye Yarımadası’nın en yüksek dağı olan Bozdağ’ı güneydoğudan sınırlayan ve Bozdağ’ın 

yükselmesini sağlamış olan KD-GB uzanımlı normal bir faydır. Fayın yükselen KB bloku tümüyle temel 
kayalarından oluşmaktadır. Alçalan GD blokta ise kalın bir yamaç molozu gelişmiştir.  

Yarıkdağ Fayı 
Bozdağ fayına az çok paralel olarak uzanan ve onun güneydoğusunda yer alan normal bir faydır. 

Bozdağ fayının aksine KB bloku çökmüş, bu nedenle de Bozdağ ve Yarıkdağ fayları arasındaki alan 
çökmüştür. Bu çöküntü alanı içerisinde altta Cumalı formasyonu ile üzerinde yamaç molozları bulunur. 
Derin vadilerle yarılmış olan Cumalı formasyonu Bozdağ fayının yükselimini işaret edecek biçimde 15-
200 kadar GD ya eğim kazanarak tiltlenmiştir. Bozdağ ve Yarıkdağ fayları güneyde Cumalı ve Datça 
fayları ile kesilerek son bulurlar. Bu nedenle her iki fayın da inaktif olduğu kabul edilmiştir.   

Cumalı Fayı 
Bozdağ güneyi ile Cumalı Köyü kuzeyi arasında yer alan ve morfolojide son derece belirgin olan 

bu fayın güneyinde Cumali ile Zeytinli köyleri arasında D-B uzanan ve boyu 10 km ye yaklaşan bir 
çukurluk bulunmaktadır. Kuzeyi Cumalı fayı ile sınırlanan bu çukurluğun güneyi ise bu çukurluğu 
dolduran ve güneyde temele yaslanan Cumalı formasyonu ile doldurulmuştur.  

Cumalı formasyonu bugünkü akarsu vadileri tarafından yarılmış, taraça üzerinde akan dereler 
bölgenin yükselmesi ile yer yer temel birimlerine kadar aşındırılmıştır. Bu durum bölgenin bu 
kırıntılıların çökeliminden sonra en azından 30 metre kadar yükseldiğini işaret etmektedir. Bu durum 
fayın aktif olabileceğini işaret etmektedir. 

Knidos Fayları 
Reşadiye Yarımadası’nın batı ucunda yer alan antik Knidos yerleşiminden başlayarak doğuya 

doğru Palamutbükü’ne kadar uzanan bir dizi normal fay Knidos fayları olarak adlanmıştır. Genellikle 
boyları birkaç kilometreyi geçmeyen bu fayların en iyi görüldüğü yerler Knidos, Belenköy, ve Bozdağ’ın 
güney yamaçlarıdır. Çoğu yerde fay aynalarını görmek mümkündür. Bu fay aynaları üzerinde yapılan 
araştırmalar bunların saf normal atımlı faylar olduğunu işaret etmektedir. Tekir feneri ve Ada tepe’de 
izlenen normal fayların önünde devasa bloklar içeren fay önü döküntüleri bulunmaktadır.  

Altunel vd. (2003) tarafından da belirtildiği gibi Knidos antik kentinde yer alan Afrodit Tapınağı 
fay tarafından 0.35 m düşey olarak ötelenmiştir. Aynı zamanda Demeter Tapınağı’nın arka duvarını 
oluşturan bu fay Roma dönemine ait duvarları da kesmektedir. Antik kentte ve Demeter Tapınağı’nda 
birbirini takip eden birçok yıkımın olduğunu gösteren arkeolojik kanıtlar Knidos fayının önceki 
depremlerde de yüzey kırığı oluşturduğuna işaret etmektedir.  

Altunel vd. (2003) ne göre kent en az iki büyük sismik olaydan etkilenmiştir. Bunlardan birincisi 
yuvarlak Afrodit Tapınağı ve Demeter Tapınağı’nın yıkılmasına sebep olan yaklaşık geç Hellenistik 
zamanda (M.Ö. 2.–3. yüzyıl) meydana gelen depremdir. İkincisi, yuvarlak Tapınak ve Demeter 
Tapınağı’nda yerdeğiştirmelere neden olan ve Knidos Fayı’nda yüzey kırıkları oluşturan geç Roma–erken 
Bizans dönemi depremidir. Arkeolojik bulgular M.S. 459 yılında şehrin bir deprem ile tamamen 
yıkıldığını göstermektedir. 

Kızılağaç Fayları 
Knidos harabelerinin kuzeyindeki Tekirkalesi tepelerinden başlayarak KD ya doğru uzanan faylar 

Kızılağaç fayları olarak adlanmıştır. Morfolojide son derece belirgin olan bu faylar tümüyle temel 
birimleri içerisinde kalmaktadır. Eğim atımlı normal fay niteliğindeki fayların KB bloku alçalmıştır. Bu 
faylar olasılıkla inaktiftir. 

JEOLOJİK EVRİM 

Datça Yarımadası’nda Likya naplarından oluşan temel üzerinde Pliyosen yaşlı Yıldırımlı 
formasyonu görülmektedir. Bölge genelinde Geç Oligosen – Miyosen dönemine ait karasal çökeller 
bulunmasına rağmen çalışma alanında bu döneme ait çökellere rastlanmamaktadır. Pliyosen çökellerinde 
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gözlenen yapılar ve fosillerin paleontolojik analizleri, bu istifin, akarsu, göl ve deniz gibi farklı ortamların 
ürünü olduklarını göstermektedir. 

Datça Garbenini dolduran Pliyosen istifi kuzeyde akarsu çökelleri ile başlar. Bu çökeller, istifin en 
alt birimini oluşturmaktadırlar. Kızlan kesitinde üste doğru yer yer gölsel matriks içeren çökellerle devam 
eder. Bu da akarsuyun bir göle kavuştuğunu işaret etmektedir. Kızlan’ın doğu kesiminde istif içerisinde 
gözlenen gölsel çökel miktarı artmaktadır. Bu karasal ortam çökellerinde Chaput (1955), Kaaden ve Metz 
(1954) ve Rossi (1966) tarafından gastropod, lamelli fosiller ve mercan fosilleri saptanmıştır. Buna karşın 
batıya doğru gidildikçe denizel ara katkıların varlığı göze çarpmaktadır. Bu veriler ışığında Datça Grabeni 
içerisinde bir dönem, deniz kıyısına yakın göl oluşumları bulunduğu ve bunların zaman zaman deniz ile 
ilişkili oldukları söylenebilir. 

Batı ve doğu kesimler arasında gözlenen litolojik farkın temel nedeni Kızlan fayının atım 
karakteridir. Kızlan fayının atımı, batıdan doğuya doğru gidildikçe azalmaktadır. Batı kesiminin doğuya 
nazaran daha fazla çökmesi, batının doğuya göre deniz etkisine daha açık olmasına neden olmuştur. 
Dolayısıyla deniz seviyesi değişimlerinden batı kesimi çok daha fazla etkilenmiştir. 

Karaköy ve Kızlan’daki Pliyosen yaşlı istiflerin tabanları, Pliyosen istifinin büyük ölçüde faylar ile 
yaşıt olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca fayın temel ile Pliyosen birimlerini de kesmesi fayın aktivitesine 
episodik olarak devam ettiğini gösterir. 

Gökova Körfezi’nin açılma yaşı için çeşitli öngörüler vardır. Böger (1978) Kos Adası’nda Geç 
Miyosen’de başlamış olan normal faylanmanın körfezdeki açılmanın bir göstergesi olabileceğini 
söylemiştir. Görür vd. (1995) körfezin açılma yaşını Pliyosen olarak öngörmüşlerdir. Westaway (1994) 
göre Batı Anadolu’daki açılma Pliyosen’de artmıştır. Kurt vd. (1999) göre ise körfez Geç Miyosen- 
Pliyosen’de açılmaya başlamış olabilir ve aktivite muhtemelen Pleyistosen’den itibaren azalmıştır. 

Gökova Grabeni dolgusu Pliyosen ve Kuvaterner çökellerinden oluşmaktadır. Datça Grabeni’nde 
yapılan çalışmalar da graben dolgusunun aynı yaşta olduğunu  ortaya koymaktadır. Buna göre Gökova ve 
Hisarönü Körfezleri arasında yükselen bir horst olan Datça Yarımadası üzerinde bulunan Datça 
Grabeni’nin açılması da Gökova Körfezi ile yaşıt olmalıdır. 

SONUÇLAR  

Datça Grabeni, Batı Anadolu’da en güneydeki graben olan Gökova Grabeni’nin güneyinde, Datça 
Yarımadası’nda orta kesiminde bulunmaktadır. Datça Grabeni’nin kuzey kenarını sınırlayan Kızlan fayı 
batıda oblik, doğuda ise saf düşey atımlı normal fay karakterindedir. Grabenin ana dolgusunu Pliyosen 
yaşlı çakıltaşı-kumtaşı-kiltaşı çökelleri oluşturmaktadır. 

Kızlan fayının atımında doğrultusu boyunca gözlenen farklılık, Datça Grabeni’nin batı kesiminin 
doğusuna nazaran daha çok çökmesine neden olmuş, bu da grabenin batısında deniz girdilerine yol 
açmıştır. 

Gökova Grabeni ile Datça Grabeni benzer yaş ve litolojik özelliklerde çökellerle doldurulmuştur. 
Buna göre, Gökova ve Hisarönü Körfezleri arasında yükselen bir horst olan Datça Yarımadası üzerinde 
bulunan Datça Grabeni’nin açılma yaşı Gökova Körfezi ile yaşıt olmalıdır. 
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İSTANKÖY (KOS) VE KNİDOS’DA (TEKİRBURNU) YER DEĞİŞTİRME 

M.Ö.413-412 kışında İstanköy’de olan deprem “Hatırlanacak en şiddetli deprem” şeklinde 
tanımlanmıştır. Ada harabe halindeydi. Spartalı’lar depremin şokundan faydalanarak, kentleri yağmaladı. 
Zaten, çoğunun surları yoktu. Deprem ve bunu izleyen istila, halkta şok etkisi yaptı. O zamanki merkez 
olan güneydeki Astypalaia terkedildi. Halkın bir kısmı güneydeki bir başka adaya Koçbaba’ya (Astypalea 
) sığındı. Diğerleri İstanköy’ün en doğu ucundaki burunda Asklepios (Sağlık Tanrısı) Tapınağı civarında 
yeni Kos merkezini kurdular (Guidoboni.1994) (Strabo XIV.2.19). 

 
Foto 1. Datça ilçe merkezi ve antik limanlar 

M.Ö.366 depremi Datça Yarımadası’nda önemli bir yer değiştirmeye neden olmuştur. Güneybatı 
Anadolu’da araştırmalar yapan Bean ve Cook M.Ö.360 ya da M.Ö.330 yıllarında Burgaz mevkiindeki 
Antik kentten, yarımadanın ucundaki yerleşmeye göçün gerçekleştiğini ileri sürer. Araştırıcılara göre 
Bugünkü Datça İlçe Merkezi’yle çakışan Eski Knidos (Burgaz Mevkiinde) deniz ticaret yolunun 
değişmesiyle sapa kalmıştı. Halk daha uygun konuma gelen Tekirburnu’na “Yeni Knidos”a göçederek 
yerleşmişti (Bean.1987). Oysa, Tekir burnunda yapılan bilimsel kazılar, burada iskanın belirtilen göç 
tarihinden çok daha eskilere gittiğini kanıtlar (Love.1969). Tarihi veriler, Tekirburnu yerleşmesinin yer 
değiştirme öncesinde zengin durumda olduğunu gösterir. Knidos, yüzyılın başında M.Ö.394-390 arasında 
federal para basabilecek ekonomik düzeydeydi. Bu veriler toplandığında, eski yerleşmenin 
sönükleşmesinde doğal afet faktörünün de değerlendirilmesi yerinde olur. Gerçekten M.Ö.360’lı yıllarda 
bazı kentlerin konumları ve ekonomik yapılarında değişim olmuştur. M. Ö. 366 depremi Datça’nın 
güneye bakan kıyılarındaki limanlara zarar vermiştir. (Çelikkol.1990) (Strumza.1933). Deprem ve birlikte 
gelen sismik dalga alçak alandaki limanlama alanını tahrip etmiştir. Daha tehlikelisi tektonik yükselmeyle 
gençleşen derelerin yaptığı sel baskınlarıyla yığılan moloz örtüsü ekonominin candamarı limanları 
doldurarak devre dışı bırakmıştır. Böylece, M.Ö.7. yüzyıldan beri yarımadanın en canlı limanı ve merkezi 
olan antik kent, kıyıdan koparak yamaçlardaki güvenli pınar başlarına çekilmiş, parçalanarak küçül-
müştür. 

ULUSLARARASI DEPREM YARDIMI 

M.Ö.227 depremi kayıtlara “Büyük Rodos Depremi” adıyla geçer. İlk Çağ tarihçilerinin hayli 
ilgisini çekmiştir. Coğrafyacı Strabo limanın girişindeki ünlü Klossus Heykeli’nin bu depremle 
yıkıldığını, surların ve tersanenin tahrip olduğunu bildirir (Strabo.XIV.2.5). Tarihçi Polybius, adadaki sur 
duvarlarının çoğunun yıkıldığını söyler ve depremi ayrıntılarıyla anlatır. Rodoslular yaşanılan felaketi 
ilişki kurdukları adalara, imparatorlara dramatik biçimde aktardılar. Kralları etkileyerek zararın çok 
üzerinde yardım ve bağışlar aldılar. Rodos’a yapılan destek “Uluslararası Deprem Yardımı”nın ilk 
örneğidir. Sonuçta yardımlar depremin zararını karşılamış, hatta adanın ekonomisinde ilerleme olmuştur. 
Bazı tarihçiler, Ege ada ve kıyılarında kalıcı izler bırakan bu depremin farklı olarak M.Ö.199-198’lerde 
gerçekleştiğini ifade eder. Oysa, Rodos’a armağan gönderenler listesinde adı geçen Kral Seleukos II, 
M.Ö.226 yılında ölmüştür (Magie.2003). Bu veriden, M.Ö.199-198 yılındakinin farklı bir deprem olduğu 
ortaya, çıkar. 
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Foto 2. Datça ilçe merkezinde antik liman kalıntısı 

M.Ö.II.yüzyılın başında Ege ile Batı Anadolu’da sismik aktivite artmıştı. M.Ö.199-198 depremi 
dönemin idarecilerince afet olarak değerlendirilmişti. Deprem ve tsunamiden etkilenen şehirlerin 
kendilerini toparlamaları için (vergi ve yatırım anlamında) hürriyetleri verildi. Tarihçi Justinus doğa 
olayını, “Denizde olan depremle birlikte Thera ile Therasya arasından aniden bir ada ortaya çıktı” 
şeklinde anlatır. Bunlar Santorini volkanik adalarıdır. Aynı tarihte deprem Anadolu kıyılarındaki pek çok 
şehirde hasar yapmıştır (Guidoboni.1994) Karia (Menteşe) Bölgesi şehirlerinde toplanmış yazıtlarda 
depremle ilgili çok sayıda tamirat kaydı vardır. Bu felaketin izleri silinmeden M.Ö.185 Rodos depremi, 
Güneybatı Anadolu kıyalarını sarsmıştır. 

 
Foto 3. Rodos merkezinde kemerli yapıdaki deprem izi 

Knidos kenti M.Ö.167 yılından itibaren gerileme sürecine girmişti. Gerilemenin bir nedeni, 
bölgenin finans merkezi. Rodos’la siyasi ve ekonomik ilişkilerin bozulmasıydı. Borç içindeydi ve eskisi 
gibi para basamıyordu. Krizin uzamasında İstanköy Adası’ndaki anıtsal yapıları tahrip eden M.0.142 
depreminin payı büyüktü. Borç içindeki kente ünlü Afrodit heykelinin verilmesi karşılığında tüm 
borçlarının silineceği teklif edilmiş, gururlu Knidoslu’lar öneriyi kabul etmemişlerdir (Bean.1987). M.Ö. 
27 yılı depremi Rodos Adası’na zarar vermiştir.  
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Foto 4. Knidos (Tekir burnu) antik kentini limanları. Ön planda teraslar 

M.S. 2. yüzyıl tam anlamda bir deprem fırtınasıyla karşımıza çıkar. Arka arkaya çok sayıda şiddetli 
deprem belirlenmiştir. Adaların, bölge şehirlerinin zararları, yardımseverlerin, devlet büyüklerinin 
katkılarıyla giderilmiştir. Afetlerin yıkıcılığına karşın şehir yaşamının süregelmesinde devlet gücünün 
sağladığı barış ortamının (Paks Romana =Roma barışı) rolü önemlidir. Antakya tarihi uzmanı Malalas, 
115 yılı depreminin (VIII). Rodos Adasını, bölgeyi ve eşzamanlı olarak Antakya’ya (Antiokheia) zarar 
verdiğini söyler (Boatwright.2000). 142-144 aralığında Rodos İstanköy Adaları, Karia (Menteşe) ve 
Likya (Teke Yarımadası) şehirlerini tahrip eden depremler olmuştur. Hemen sonra 148 yılında Rodos ile 
İstanköy’de yıkım yaşanmıştır. İmparator Antonius Pius (138-161) maddi katkıyla yardımda 
bulunmuştur. “Berbat Rodos Depremi” olarak adlandırılan 155 yılı depremi imparatorun yardımına 
rağmen ekonomiyi çökertmiştir. Bu deprem Muğla ve Fethiye’de şiddetlice hissedilmiştir. 240 ve 243 
yıllarında Knidos’taki yapılarda depremler ile yangın izleri saptanmıştır. İmparator Gordianus III (238-
244) kentlerin yardımına koşmuştur (Akşit. 1985). 

 
Foto 5. Datça-Körmen grabeninde Emecik fayı 
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ANTİK YAPILARDA YIKIM 

4. yüzyıldaki 334-335, 344, 365, 367 deprem fırtınası, arazi yapısında da değişikliğe neden 
olmuştur. 365 yılı 21 Temmuzundaki deprem Ege ve tüm Doğu Akdeniz’de yıkıcı etki yaparak tsunami 
üretmiştir (X-XI). Tarihçi Kedrenos, denizin yer yer 100 stadia (18 km) kara içine girdiğini bildirir. Girit 
Adası’nın kuzey ve batı kıyılarında 6 metre yükselme meydana gelmiştir. Datça Yarımadası’nın kuzey 
kıyılarında gözlenen 6-7 metre yükseklikteki yalıtaşları, büyük olasılıkla bu depremin eseridir. İmparator 
Valens zayıflayan hazineye rağmen, yıkılan şehirleri vergiden muaf tutmuştur (Akşit. 1985). Ünlü Afrodit 
Tapınağı’nın kaidesini çatlatan M.S. 365 depremi, yıkıcılığı yanında su kaynaklarına da zarar vermiştir. 
(Özgan. 2002) (Guidoboni. 1994). Tarihçi Evagrius, 459 depreminin İstanköy ile Knidos’u tahrip ettiğini 
bildirir (Guidoboni .1994).  

 
Foto 6. Knidos kentinde Afrodit tapınağında deprem izi (muhtemelen M.S. 365 depremi) 

Bizans Çağında fonksiyonunu kaybeden ya da yıkılan Antik yapıların yerinde beş kilise ile 
meskenler inşâ edildi. Ancak bunlar devşirme malzemeyle yapıldıklarından, eskisi gibi dayanıklı değildi. 
7. yüzyılda Emevi donanmasının akınları kıyı yerleşmelerini küçülttü, nüfus kaybına yol açtı. Knidos’un 
674-677’lerde Emevi denetiminde olduğu, kitabeden sönükleşmekle birlikte anlaşılır. Bu yıllarda 
varlığını koruyordu. 9. yüzyıl başındaki Abbasi donanmasının seferinde ise tamamen terkedilmişti. 
Yarımadanın ana merkezi uzun bir aradan sonra yarımadanın batı ucundan eski konumuna, ortdaki Datça-
Körmen graben alanına geriye dönmüştü. Depremlerin, istilaların yıkıcılığı, ticaret yollarının güzergahı, 
kentlerin kuruluş yerini, gelişmesini veya sönükleşmelerini etkileyen ana faktörlerdir.  

14. ve 15. Yüzyıllarda Başlıca Depremler 

1303 “Büyük Rodos Depremi” ve Tsunami.  

1364-1366 Rodos kökenli depremler. 

1437 İstanköy Depremi. 

1481 Rodos Depremleri ve Tsunami. 

1484 Rodos Limanında Tsunami  

1491-1493 İstanköy’de Şiddetli Depremler ve Tsunami. 

Tablo 1.  
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Knidos’un terkedilerek turistlerin ziyaret ettiği antik kente dönüşmesinde, su ekonomisinin 
bozulması en önemli nedendir. Yerleşim alanı ve yakın çevresi akarsudan yoksundur. Fay düzleminden 
çıkan pınarlar, devamlı su kaynağını oluşturuyordu. Nüfus artışıyla birlikte Roma Döneminde çok sayıda 
sarnıç inşa  edilerek takviye yapıldığı bilinmektedir. Bizans döneminde deprem serilerinin panarları 
kurutması, kaçınılmaz olarak kentin sonunu hazırlamıştır. Bu çağda, korunması kolay, gözden uzak 
yerlerde savunma amaçlı, aceleyle özensiz şekilde inşa edilmiş küçük kaleler, sur duvarları gözlenir. 
Bozuk Liman’da (Loryma), Hisarönü’nde (Bybassos) Hellenistik yaşta duvarlara devşirme malzemeyle 
yapılmış basit eklemeler, istila tehlikesini çağrıştırır. (Held.1997).  

14. ve 15. yüzyıllarda Rodos arşivlerinde ayrıntılı deprem bilgileri vardır. 1422 yılında genç bir 
sönmüş volkan olan Nisyros patlamıştır. 1481 yılı depremleri (VIII-IX), çağın tarihçilerinin anlattıklarına 
göre   Rodos, çevre adalar ve Girit’te, Güneybatı Anadolu kıyılarında Datça,Fethiye, Marmaris’te, 
Antalya Körfezi yerleşmelerinde etkili olmuştur (Tablo: 1). (Ambraseys.1994) (Pınar-Lahn.1952) 
(Vatin.2001). 

19. YÜZYILDA YARIMADA İLE YAKIN ÇEVRESINI ETKILEYEN SEÇILMIŞ DEPREMLER 

Tarih Şiddet Özellikler 

1843 17-18 Ekim    IX Rodos ve Adalar. Datça, Marmaris, Fethiye Etkilenmiş. 

1951 28 Şubat 

           3 Nisan  

IX Fethiye – Rodos Arası. Marmaris, Fethiye ve  

Kayaköy Etkilenmiş. TSUNAMİ 

1852 9 ekim VII Fethiye – Muğla – Marmaris 

1852 2 Mart VIII Fethiye. Muğla ve Marmaris Etkilendi. 

1855 12 Ekim 3 Kasım X Büyük Girit Depremi. Rodos ve İstanköy Adaları Datça, Fethiye, 

Marmaris Etkilendi. TSUNAMİ 

1857  Marmaris.  

1859  Rodos. Fethiye ve Marmaris Etkilendi. 

1863 22 Nisan IX. Rodos. Marmaris, Fethiye, Antalya Etkilendi. 

1864 2 Ekim  Meis Adası. Fethiye ve Marmaris Etkilendi. 

1865 Şubat – Mart  Rodos Adası. Fethiye ve Marmaris Etkilendi.  

1866 Ocak VII Rodos Adası. TSUNAMİ 

1868 20 Nisan VIII Rodos Adası. Fethiye Etkilendi. 

1869 1 Aralık  Sömbeki (Symi) Yıkım – Gökova Körfezi. Marmaris, Bodrum, 

Muğla, Fethiye Etkilendi. 

1870 22 Şubat VIII Rodos – Fethiye. Marmaris Etkilendi. 

1871 7 Haziran  Sporat Adaları. Bodrum Etkilendi. Marmaris’te Hafif Hasar. 

1885 Nisan  Rodos Adası. Fethiye ve Marmaris Etkilendi.  

1886 27 Ağustos VIII Batı Ege. Marmaris Etkilendi. TSUNAMİ 

1897 17 Temmuz VIII Rodos – Girit Adaları. Muğla ve Köyceğiz’de Hissedildi. 

1890 5 Mayıs VII  Rodos 

1896 29 Haziran VIII Rodos – Kıbrıs Depremi. Gökova Körfezi Kıyılarında ve 

Marmaris’te Hafif Hasar. Bodrum ve Fethiye Etkileniyor. 

1897 Mayıs  VII Rodos. Fethiye, Marmaris, Köyceğiz Etkileniyor.  

1898  Rodos  

Tablo 2.  
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17. ve 18. yüzyıllarda Datça ve Marmaris ile ilgili veriler fazlalaşır. 1635, 1653 ve 1600 (VII) 
Rodos depremleri Güneybatı Anadolu’da Datça, Marmaris, Bodrum, Fethiye’de etkili oldu. Tsunami 
üreten şiddetli 1650 Santorini patlamasında cankaybı vardı. 1673 depremi İstanköy Kalesini, 1685 – 1686 
depremleri Rodos Kalesini tahrip etmiştir. (Ambraseys – Finkel. 1995) (Çelikkol. 1990). 1714, 1741, 
1776 Rodos depremleri adalarda tahribat yapmıştır. 1776 depremi yılında İstanköy’de Cezayirli Hasan 
Paşa Camisi inşa edilmiş, Rodos’ta Murat Reis Camisi tamiratı yapılmıştır (Çelikkol 1990 ve 1992). 19. 
yüzyılın ikinci yarısında çevre denizlerde deprem üretimi çoğalır. Etkileri geniş alana yayılan güçlü 
depremler karşımıza çıkar (Tablo: 2) 1890 da İstanköy’de Atik Camisindeki gecikmeli onarımın nedeni, 
yine bu deprem olmalıdır (Çelikkol 1990 ve 1992).  

SONUÇLAR 

1. Datça Yarımadası, sismik aktivitesi canlı olan bir bölgededir. İnsanlar tarihi çağlarda yıkıcı 
depremlerden zarar görmüştür.  

2. En fazla araştırılmış antik kent olan Knidos’ta depremlerin ve yangınların izleri saptanmıştır.  
3. Knidos depremler ve istilalarla sönükleşmiş, küçülmüştür. Tamamen terkedilmesinde su 

kaynaklarının tükenmesi, en önemli nedendir. 
4. Datça İlçe Merkeziyle çakışan antik kent, limanları alüvyonlarla dolduğundan devre dışı 

kalmıştır. 
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Evidences of High Magnitude Low and High Stands of Van Lake Level: 

A contribution to identifying climate forcing, recent tectonic impact and 

relationships to volcanic activity during Upper Pleistocene. 
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ÖZ 

Preliminary results regarding the lake terraces and sediment sequences on the eastern and southern 
coasts of Lake Van allow us to evidence several transgression/regression cycles all possibly dated Upper 
Pleistocene.  

Also based on a geomorphological approach and modelling, the interpretation of the terrace 
stratigraphy and past sedimentation environments reconstructed from the facies exhibited by the deposits, 
associated with the DGPS measurements of altitudes (whether of terrace surfaces, of main contacts 
between cycles, and of key layers allowing short and long distance inter-correlations), has important 
significance with regard to the understanding of the climatic and tectonic meanings of this succession of 
very high-and-low stands of the lake level. 

In our reconstruction, a cycle is defined by deep lake sediments corresponding to a high lake level 
and its associated formations (low shore, shoreline, alluvial fans) followed by a regression generating the 
deep incision of the series by rivers. While at high stands, small lake level variations are recorded in the 
series, multiplying terraces or not: two terraces correspond to the oldest cycle, while only one to the 
following cycle. At least 4 terraces, called T1 to T4 from the highest to the lowest, are evidenced, with the 
addition of a possible T5 terrace in the areas closest to today’s lake. These terraces correspond to three 
(four ?) aggradation cycles. Further level changes are shown by small coastal indents related to a recent 
low level, the mouth of which are today immerged below transgressive lake water. 

As the lake outlet is today positioned at ca. +101m above lake level (according to our DEM), T1 at 
Toki (north of Van) and T3 at Beyüzümü (east of Van) appear to have been strongly uplifted during the 
Upper Pleistocene (> 40m at Beyüzümü). Tectonic activity is also recorded by syn-sedimentary faults, 
sismites (in C2/T3), and post-depositional faults (at Beyüzümü). 

Although chronology still needs to be ascertained on the basis of several types of datable elements 
collected (soils, shells, peat, bones, travertines, tephras), we already dispose of some elements to relate 
the lake cycles chronology to that of the nearby volcanoes, as tephra layers interstratified into the ancient 
lake deposits can be related to periods of activity of the Nemrut and Süphan. Until the date of the 
meeting, ,we hope also to be able to propose the insertion of these results into a chronology which will 
make use of published data attributing a MIS 2 age to Cycle 2 deposits (Kempe et al., 2002), i.e. to 
terrace T3. The important regression previous to the Late Glacial, which is evidenced by Landman and 
Reimer (1996), may correspond to the incision previous to T4 which cut the substratum in places close to 
the mouth of the rivers when arriving to the lake today. 
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İstanbul’daki Tuzla Kıyılarının Morfolojik Gelişimine Akarsuların ve 

Genç Tektonik Hareketlerin Etkisi 

T.Ahmet Ertek 

taertek@istanbul.edu.tr 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Laleli-İstanbul. 

ÖZ 

İstanbul İli arazisinin yüzey şekilleri bakımından başlıca özelliği, 100-150 m yüksekliğindeki bir 
plato olmasıdır. Ortalama yüksekliği 117,55 m’dir. Bu alçak platoluk saha, “Çatalca-Kocaeli Platosu”nun 
büyük çoğunluğunu meydana getirir. Buna göre, İstanbul İli arazisinin yamaçlarla birlikte platolar % 
75’ini, dağlar % 16’sını, ovalar ve taban düzlükleri % 9’unu oluşturur. Bu sahanın temel jeolojik 
formasyonlarını Birinci Zaman, İkinci Zaman ile Üçüncü Zaman başlarından kalan araziler meydana 
getirir. Bu temelin üzeri ise, Üçüncü Zaman’ın ikinci yarısında yani Neojen’de çökelmiş kırıntılı 
kayaçlardan oluşan örtü formasyonları ile kaplıdır. Çatalca-Kocaeli Platosu, bu genç örtünün de aşınması 
sonucunda oluşan ve daha sonra vadilerle yarılmış olan bir peneplen düzlüğüdür. Platonun doğu-batı 
yönünde yaklaşık 15-20 km dolayında güneyinden geçen ve aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fayı 
(KAF)’nın etkinliği ile bu platoluk saha Büyükdere-Kayış Dağı hattı yani kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda hafifçe yükselir, plato üzerindeki akarsular tekrar enerji kazanarak yataklarını 
derinleştirirler. Böylece akarsu yataklarının özellikle derine ve kısmen de yana kazılması neticesinde; 
vadilerin yukarı kesimlerinde aşınma, orta ve aşağı kesimlerinde ise alüvyonların birikimi sonucu dar 
alanlı ovalar ve taban düzlükleri gelişmiştir. Plato üzerinde, yer yer sert ve dirençli Paleozoik yaşlı 
kuvarsitlerden oluşmuş monadnok adı verilen aşınımdan geriye kalan birçok sertgen tepe yükselir. 
İstanbul Boğazı da, plato içinde şekillenmiş kuzeye ve güneye yönelimli iki farklı yönde kurulmuş birer 
akarsu vadisidir. Burası, günümüzden 7000 yıl önce östatik hareketlerle deniz basmasına uğramış eski bir 
vadidir. Büyükdere-Kayış Dağı hattı boyunca İstanbul İli genelinde Karadeniz ve Marmara Denizi 
havzalarını birbirinden ayıran bir subölümü hattı uzanır. Boğaza yönelen dereler hariç tutulursa; İstanbul 
Boğazının her iki yakasında da ana akarsuları oluşturan dereler, kuzeybatı-güneydoğu yönlü vadilere 
yerleşmişlerdir. Ancak bu vadilerin dolayısıyla plato yüzeyi yönelimleri, Boğazın doğusu ve batısında 
farklıdır. Çatalca Yarımadasında topografya yüzeyinin eğimi ve dolayısıyla plato üzerinde açılmış olan 
ana vadi yönelimleri Çanta, Fener, Karasu, Sazlıdere, Nazlıdere, Alibey ve Kağıthane dereleri vadilerinde 
olduğu gibi kuzeybatıdan-güneydoğuya Marmara Denizi’ne iken; Kocaeli Yarımadasında ana vadi 
yönelimleri Riva, Darlık, Göksu ve Yeşilçay vadilerinde olduğu gibi güneydoğudan–kuzeybatıya 
doğrudur ve bu her yakadaki akarsuların boyları uzundur. Bunun karşılığında Çatalca ve Kocaeli 
yarımadalarının aksi yönlerinde gelişmiş akarsuların hem boyları daha kısadır, hem de bu kesimlerde yer 
yer bozulmuş drenaja ağı yaygındır.  

İşte, bu kesimlerden biri de Tuzla çevresindeki drenaj ağıdır. Kafesli ve bozulmuş drenaj ağının 
görüldüğü, özellikle Marmara Denizinin İstanbul ve Kocaeli illeri sınırındaki üç akarsuda bu durumu 
görmek mümkündür. Bu akarsular, kuzeybatıdan-güneydoğuya doğru Büyük Dere, Umur Dere ve 
Çayırova Deresidir. Güney-kuzey doğrultusunda Marmara Denizine yönelimli bu akarsuların Tuzla Fayı 
etkisiyle batıya dönmüş olduğu belirgin bir şekilde görülür. 

Tuzla kıyıları çevresinde var olan gerek plato üzerindeki ve gerekse akarsu vadilerindeki genç 
tektoniğin kanıtları şöyle sıralanabilir:  

1. Kapmalar 
2. Kapma kolları 
3. Kuru vadiler 
4. Yüksekte kalmış kuru yataklar 
5. Fay dikliği 
6. Kafesli drenaj ağı 
7. Akarsu taraçaları  
8. Menderes yeniği diklikleri 
9. Kıyı taraçaları 
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Bunlar, burada bir fayın varlığına işaret eden kanıtlardır. Burada yer alan Büyük Dere, Umur Dere 
ve Çayırova Deresi gibi ana akarsular, güney-kuzey doğrultusunda Marmara Denizine yönelimlidirler ve 
bu akarsuların kıyıya paralel oluşmuş Tuzla Fayı etkisiyle batıya dönmüş olduğu görülür. 

Yine bu verilere dayanarak, bu çevrede son 100 yılı aşkın süredir, sessizliğini koruyarak NW-SW 
yönlü Tuzla Fayı’nın, deprem üretmemesi nedeniyle inaktif olduğu söylenebilir. Zaten antropojenik 
etkinin baskın olmasının yanı sıra, denizel süreçlerin etkisiyle de bu çevrede düzenlenmiş bir kıyı tipi 
ortaya çıkmıştır. 

Tüm bunlara dayanarak, aynen B.Çekmece Gölü batısında uzanan NW-SW yönlü Çatalca ve Çakıl 
fayları gibi, Tuzla’da bulunan inaktif böyle bir fayın etkisiyle çevrenin yeniden imara açılmasının 
sakıncaları jeomorfolojik kanıtlarla da ortadadır.   
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Almacık Bloku’nun Neotektonik Deformasyonu 
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ÖZ 

Almacık Bloku, Kuzey Anadolu Fay Sisteminin (KAFS) kuzey ve güney kolları arasında yer alan 
mercek şekilli tektonik bir bloktur. Blok’u sınırlayan tüm aktif faylar geçen yüzyılda sırasıyla 1944, 1957, 
1967, 1999 İzmit ve 1999 Düzce depremleri ile kırılmışlardır. İntra-Pontid kenet kuşağı içinde yer alan 
Almacık Bloku gerek jeomorfolojik gerekse jeolojik açıdan Armutlu Bloku’nun doğudaki devamını 
oluşturur. Armutlu Bloku ile Kocaeli Yarımadası üzerinde görülen ve Kuzey Anadolu Fayı (KAF) 
öncesindeki bölgesel paleomorfolojiyi yansıtan Miyo-Pliyosen yaşlı aşınım yüzeyi Almacık Bloku 
üzerinde de parçalar halinde temsil edilir. Samanlı Dağları silsilesini meydana getiren ve Kuzey Anadolu 
fayının kuzey segmenti tarafından biribirinden ayrılmış olan Almacık ve Armutlu blokları  İznik 
metamorfitleri ve Abant karmaşığına ait ofiyolitler ile bunları örten Eosen yaşlı volkano-tortul 
kayaçlardan oluşur. İki blok arasındaki jeolojik ötelenme miktarı 50±2 km’dir. Bununla beraber blokun 
kuzey sınırını belirleyen Düzce ve Karadere faylarından Karadere fayı üzerinde jeomorfolojik olarak 
toplam 8±1 km lik yer değiştirme belirlenmiştir.  

Almacık Bloku ve yakın çevresindeki drenaj ve havzalar blokun maruz kaldığı deformasyonun en 
belirgin göstergeleridir. Bunlara bağlı olarak, blokun yatay ve düşey eksendeki rotasyonu ile KAF’nın 
toplam atımı üzerinde bilgi elde etmek mümkündür. 

KAF öncesi aşınım yüzeyleri üzerinde güneyden kuzeye doğru akan akarsular ve bunların 
şebekeleri, KAF’ın faaliyetine bağlı olarak kabaca doğu-batı doğrultu fay vadileri ile parçalanmış ve 
Almacık Bloku üzerinde asitmetrik bir akarsu şebekesi gelişmiştir.  Subölümünün kuzeyinde yer alan 
akarsu havzaları daha geniş alanlar kaplar. Bunlar özellikle aşağı çığırlarında derin bir şekilde yarılmış 
vadiler içinde akmaktadırlar. Blokun batısında yer alan akarsu havzaları, doğusunda yer alan akarsu 
havzalarına oranla daha derin ve yüksek rölyefli vadi sistemlerine sahiptir. Bu verilerden hareketle blokun 
batısının ve kuzeyinin güney ve doğusuna nazaran daha hızlı yükseldiğini ve blokun güney doğuya doğru 
yatay rotasyona (tilt) maruz kaldığını söylemek mümkündür. Bu gözlem bloku sınırlayan diri fayların 
geometrisi ile de uyumludur. Blokun batısında faylar birbirine kavuşan (convergent) bir geometriye 
sahipken doğusunda birbirinden uzaklaşan (divergent) bir geometri dikkat çeker.  

Blok düşey eksende saat yönünde rotasyona uğraması nedeniyle yapısal olarak dilimlenmiştir. Bu 
yapısal dilimlenme özellikle KAF’ın faaliyetine bağlı olarak oluşan fay vadileri içinde drenaj gelişimi 
açısından belirleyici rol oynamaktadır. Blokun morfolojik olarak güney sınırını belirleyen ve tamamen 
KAF’ın faaliyetine bağlı olarak gelişmiş bir fay vadisi olan Mudurnu vadisi bu açıdan bir örnektir. 
Vadinin kuzey ve güney yamacı üzerinde gelişen akarsu vadileri karşılaştırıldığında kuzeydekilerin 
(Almacık Bloku) belirgin olarak saat yönünde (KD-GB) 25-300 lik bir rotasyona maruz kaldıkları 
görülmektedir.  

Bölgesel anlamda Almacık Bloku Mudurnu Çayı’nın önünde gelişmiş bir sürgü sırtı görevi görür 
ve Mudurnu Çayı’nı KAF öncesinde içinde bulunduğu akarsu şebekesinden ayırır. Bolu doğusunda yer 
alan Mengen Boğazı’nının Mudurnu Çayı’nın KAF öncesi devamı olduğu düşünülmektedir. Mudurnu 
Çayı ile Mengen Boğazı arasındaki mesafe yaklaşık 86 kmdir bu mesafe KAF için önceki çalışmalarda 
öngörülen 85±5 km lik toplam atım miktarı ile uyumludur.  

Bu çalışma kapsamında Almacık Bloku ve yakın çevresinden elde edilen  jeolojik ve özelikle 
jeomorfolojik bulgular, blokun içinde bulunduğu KAFS nin basit makaslama rejimi içinde Geç 
Pliyosen’den günümüze kadar yer değiştirmeye;ve aktif fayların birbirleri ile olan geometrik ilişkilerine 
bağlı olarak yükselmeye, GD’ ya doğru yatay rotasyona ve saat yönünde  25-300 ‘lik bir düşey rotasyona 
uğradığını göstermektedir.  
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peryotlu deprem aktivitelerine (2 ≤ Md ≤ 4) volkano-sismojenik bir 
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ÖZ 

Doğu Anadolu sıkışma bölgesinde gelecekte büyük depremler oluşturma potansiyeli sahip olan 
dört sismik boşluktan bir tanesi “Doğu Van Segmenti”dir. Bu sismojenik zon, henüz haritalanmamış sağ 
yanal atımlı fay sistemleriyle kontrol edilmekte ve üzerinde yoğun mikro-deprem aktivitesi 
görülmektedir. Van Gölünün doğu tarafında yer alan bu bölge sismik bir boşluk olarak bilinmekte ve 
zamansal boşluk (temporal gap=doughnut pattern) modeliyle uygunluk göstermektedir. Seyrek büyük, sık 
küçük deprem yoğunluğu ile temsil edilen bölgenin sismotektonik karekterini anlama açısından bölgesel 
kabuk yapısının sismik niteliğinin ve volkanik (Nemrut ve Süphan volkanikleri) hareketliliğin büyük 
önemi vardır. D-B uzanımlı Muş-Van havzası bir bütün olarak düşünüldüğünde, her iki havzayı sınırlayan 
fay sistemleri üzerinde de aynı sismik hareketlilik göze çarpmaktadır (Şekil 1). Bu nedenle, yoğun 
tektonik ve mikro-deprem aktivitelerine maruz kalan Muş-Van havzası ve doğu Van segmenti sismik 
boşluğundaki uzun peryotlu deprem aktivitelerinin temel karakterini belirlemek önemli olmaktadır. 
Büyük depremlerin (Çaldıran, Muradiye, Narman-Horasan vd.,) hem lokal hem bölgesel ölçekte sıklıkla 
üretilememesinin nedenlerini araştırmak bölgenin sismotektonik karekterini ortaya koymak açısından da 
gereklidir. Muş-Van havzası ile Van Gölü’nü sınırlayan bölge içerisinde üst kabuğun büyük ölçüde 
Mesozoik yaşlı yığışım karmaşığından oluştuğu bilinmektedir (kişisel gör., Şengör 2007). Yığışım 
karmaşığının birbirleriyle nispeten dik açılarda bulunan bindirme dilimleri ile temsil edilen zayıf 
paleotektonik yapısı,  neotektonik davranışı kontrol etmekte, neotektonik yapılar büyük ölçüde eski 
yapıları izlemektedir. Bu nedenle bölgesel olarak K-G sıkışma-daralmaya karşılık veren yumuşak-
kaygan-sünek yapı (squashy), tektonik olarak yerleşim uyumsuzluklarından ötürü (strain incompatibility), 
asismik olarak kayma-kaçma -yönlenme eğilimi göstermektedir (kişisel gör., Şengör 2007). Bu asismik 
hareketliliğin bütün bir Muş-Van havza sisteminde ve özellikle de Van Gölü havzasında bölgenin deprem 
potansiyelinde çok etkin bir rol oynadığı düşünülmektedir. Astenosferik yükselime bağlı olarak, 
anelastik-asismik davranan alt kabuk ile termal olarak kararsız halde bulunan üst kabuk arasındaki 
reolojik ilişkinin bölgenin sismolojik ve sismotektonik niteliğini belirleyerek, sismisite dağılımını kontrol 
eden en temel unsur olduğu Van Gölü havzasında son yapılan sismolojik çalışmalardan da anlaşılmıştır. 
Bu temel unsurun bir sonucu olarak bölgenin depremselliğine volkano-sismojenik bir yaklaşım 
getirilmiştir. Van Gölü havzası ve çevresinde litosferik manto ve kabuk kalınlığının minimum değerlere 
ulaşmakta olduğu bir dizi sismik/sismo-tomografik çalışmalarla belirlenmiş ve doğu Anadolu yüksek 
platosunun, astenosferik domlaşmanın bir sonucu olarak şekillendiği ve bölgede ki jeotermal ve tektonik 
rejimin bu domlaşmadan kuvvetle etkilendiği ortaya çıkmıştır (kişisel gör., Şengör 2007). Astenosferin 
yükselmesine bağlı olan yüksek ısı akısı, kısmi magmatik füzyon ve yoğun volkano-tektonik etkileşim, 
kabuğun reolojik özelliklerini etkileyerek alt-üst kabuk sınırı arasındaki makaslama dayanımını oldukça 
düşürmüştür (ductile shear zone). Bu nedenle alt kabuk sünek davranarak sismojenik olarak etkisizleşmiş, 
astenosfer ile üst kabuk arasındaki sınır sığ düzeylere (10 km) taşınmıştır. Muş-Van havzasını sınırlayan 
bölge içerisindeki üst kabuk yapısı yarı-elastik ya da vizkoelastik bir özelliğe kavuşarak nispeten sığ 
derinlikli, uzun peryotlu sismik süreçlerde etkin rol oynamıştır.  
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Şekil 1. Doğu Anadolu Bölgesi ve Van Gölü havzası boyunca deprem episantırlarının, magnitütlerinin ve 
derinliklerinin dağılımı görülmektedir. Haritalar 1 Aralık 1999 ve 23 Mart 2005 tarihleri arasında 
kaydedilmiş depremleri göstermektedir (Deprem Monitörü programı, Gezdirici (2001)). Kırmızı 
yuvarlaklar 20 km’den daha sığ hiposantırları göstermektedir. Muş-Van havzası ve Van Gölü-Tatvan 
Havzasını sınırlayan bölge boyunca, ki bu bölge K-G sınır fayları ile belirlenmektedir, yoğun sismik 
aktivite göze çarpmaktadır. Bununla beraber, D-B uzanımlı Muş-Tatvan-Van havzalar zincirinin merkezi 
kısımlarında deprem aktivitesinin seyrekleşmesi ya da hiç görülmemesi ilgi çekicidir. (en batıdaki Solhan 
volkaniklerinden itibaren Muş havzasından, Nemrut volkaniğine kadar olan bölgede hiç bir deprem 
aktivitesi kaydedilmemiştir). 

Özetle, bu çalışma, B-D uzanımlı Muş-Van havzasını sınırlayan faylar boyunca oluşan depremlere 
ve doğu Van segmentindeki sığ derinlikli (≤ 10 km), uzun peryotlu mikro-deprem aktivitelerine (2 ≤ Md ≤ 
4) volkano-sismojenik bir yaklaşım getirmiştir. Bölgede oluşan depremlerle, fay sistemleri arasındaki 
olası tektonotermal bağlantılar yorumlanmış ve sonrasında Muş-Van havzası ile Van Gölü’nün yakın 
çevresindeki yoğun sismisite’nin, birbirileriyle etkileşim içerisinde bulunan bir çok parametrenin çözümü 
ile yorumlanması gerektiği anlaşılmıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi, Muş-Van havzasının temel 
yapısında rol oynayan volkano-magmatik süreçlere bağlı ve olasılıkla üst kabukta yerleşke gösteren 
magma odasının/ceplerinin oluşturabileceği sürekli viskoelastik deformasyon birikimi ve boşalımı 
olmuştur. Bu nedenle, bölgede oluşan sismik aktiviteler, tektonik rejime bağlı olarak gelişen sert ve hızlı 
süreçlerden ziyade, volkano-magmatik kaynaklı yumuşak ve yavaş süreçlerin (volkanik gas/akışkan-
magma dinamiği/faylanma ya da magma odası süreçleri arasında zamana bağlı semptomatik ilişkiler), üst 
kabukta yarattıkları episodik/ritmik hareketliliğin bir sonucu olarak ortaya çıktığını göstermektedir. 
Dolayısıyla bölgesel deprem potansiyeli, volkanik-sismisite’nin bir fonksiyonu olarak bir gelişme ve 
dağılım gösterdiği düşünülmüştür. Böylece bölgenin sismotektonik niteliği, nispeten sığ derinlikli, yoğun 
volkano-magmatik hareketliliğin neden olduğu volkano-sismojenik bir özellik olarak dikkat çekmiştir. Bir 
diğeri ise, kabuk kalınlığındaki kayda değer incelme ve aktif Holosen volkanizmasıdır. Bu durum, hem 
rijit-kırılgan ve hemde rijit olmayan, sünek-yumuşak süreçlerin birbirleriyle etkileşim içerisinde 
bulunmalarını sağlamış ve bölgenin uzun peryotlu deprem aktivitelerinde etkin rol oynamışlardır. Bunun 
en kuvvetli sismolojik göstergesi, dalga formlarındaki yüksek atenüasyon belirtisidir.  

Sonuç olarak, alt kabuktan bir sıyrılma düzlemi (ductile décollement) ile ayrılan üst kabuk dilimleri 
astenosferik yükselimin kontrolünden bağımsız karmaşık bir tektonik rejim geliştirmişlerdir ve bu rejime 
yoğun volkano-magmatik süreçler eşlik etmiştir. Volkano-magmatik süreçler, nispeten sığ odak 
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derinliklerine sahip, yoğun ve sürekli mikro-hareketliliğe neden olarak, göl delta sisteminde yoğun 
deformasyonlara yol açmışlar ve Van Gölü havzasının morfo-tektonik/fizyografik yapısını 
şekillendirmişlerdir. Bu nedenle, Muş-Van bölgesinin güncel tektoniğinin (Muş havzasının batısındaki 
“Solhan volkanikleri” ve Tatvan deltası-Nemrut güneyindeki “Krikor domu” ve “Parazitic volkan 
konileri”), tektonotermal faktörlerin kontrolünde gelişen sedimanter havza-blok sistemi olarak “buoyant” 
bir karakter sergilediği (unrooted floating) yoğun mikro-deprem aktivitelerinin yapısal ve geometrik 
dağılımlarından ve Van Gölün de son yapılan sismik-sismolojik çalışmalardan ortaya çıkarılmıştır. 
Bununla beraber, Van iline Kandilli deprem araştırma enstitüsünün yerleştirdiği tek bir “broadband” 
istasyondan elde edilen veriler burada ifade edilen bir takım yorumların spekülatif değerini artırmıştır. Bu 
olumsuzluğa rağmen, bu çalışma bölgedeki sismik hareketliliğin fiziksel temeline dair, tektonik deprem 
kavramından farklı olarak volkano-sismojenik bir sentez yaklaşımı oluşturmuştur. Bu sentez yaklaşımı, 
yakın gelecekte hem Van Gölü havzası ve hem de kara arazisin de yapılması düşünülen morfo-tektonik, 
sismolojik, sismotektonik ve derin sondaj (ICDP-2008 projesi) çalışmaları için, bölgenin deprem 
karekteristiğini tanımlamada çok temel bir ön çalışmayı ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Volkano-magmatik, Volkano-sismojenik, Tektonotermal, Reoloji, Yığışım 
karmaşığı, Kısmi magmatik füzyon, Atenüasyon. 
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ÖZ 

Marmara Denizi kuzeyinde Kuzey Anadolu Fay (KAF) zonun en aktif kuzey kolunun ve güneyde 
Gemlik Köfezi ve Güney Şelfi üzerinde KAF’ın orta kolunun Doğu-Batı yönünde kat ettiği aktif tektonik 
bir deniz alanıdır. Tarih ve tarih öncesi dönemlerde çok sayıda depreme maruz kalmıştır. Marmara 
Denizi’nin 1250 m’ye varan derinlikteki Tekirdağ, Orta Çukurluk ve Çınacık Çukurluğu, 800 m 
derinliğindeki Kumburgaz Çukurluğu ve İzmit ve Gemlik körfezlerinde 210 ve 110 m derinliğindeki 
çukurluklar kalın, Pliyo-Kuvaterner çökel isfifleri içermektedir. Bu istifler, derin ana çukurluklarda 
yaklaşık %80 türbidit ve %25 yarı-pelajik çökel birimlerden oluşmuş olup, yüksek sedimantasyon hızı ile 
çökelmiştir. Marmara Denizi’ndeki türbiditlerin çoğunluğunun sismik etkinliğe bağlı, sismotürbidit 
olarak çökeldiği düşünülmektedir. Dolayısı ile çukurluk alanlardaki çökel istifleri eski depremlerin çökel 
kayıtlarını içeren bir arşiv niteliğindedir. Sismotürbiditlerin diğer değişik kökenli türbiditlerden 
ayıklanması için gerekli kiriterler henüz oluşurulamamıştır. Sismotübiditlerin özelliklerinin saptanarak 
tanımlanması ve yaşlandırılması paleosismolojik ve deprem riski değerlendirmeleri açısından önemlidir.  

Bu nedenle İTÜ-EMCOL bünyesinde geliştirilen bir araştırma programı kapsamında Marmara 
Denizi’nin Orta Çukurluk ve İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğu gibi değişik alanlarında MTA Sismik-
1 ve Urania Gemileri ile alınmış karotlarda bulunan türbidit seviylerinin sedimentolojik, jeokimyasal ve 
fiziksel özellikleri incelenmektedir. Analizler; XRF karot tarayıcı (ITRAX Core Scanner) ile elementer 
analizleri ve sayısal X-ışınları radyografi, çok sensörlü karot loglayıcısı (MSCL:GEOTEK Multi Sencor 
Core Logger) ile  porotize, yoğunluk, manyetik susceptibilite, lazer-difraksiyon tane boyu dağılımı, sürme 
slayd (smear slide) ile mineralojik analizleri ve kum boyutunda malzemede mikrofosil ve mineral 
analizlerini ve tanımlarını kapsamaktadır. Türbiditlerin yaş tayinleri AMS 14C yöntemiyle yapılmaktadır. 
Bu çalışmada bu araştırmaların ön sonuçları sunulacaktır.  

İzmit Köfezi 210 m derinliğindeki Karamürsel Çukurluğu’ndan alınan bir su/sediment karotunun 
üst kısmında 32.5 cm kalınlığında bir türbidit seviyesi ile 1999 depreminin kaydı bulunmuştur. Aynı 
yerden alınan bir gravite karotunda daha altlarda sırası ile M.S. 840 ±60, M.S. 235 ±25, M.S. 350 ±130 ve 
M.Ö. 400±145 yaşlarında türbidit seviyeleri bulunmuştur. Orta Çukurta sırası ile 1241 m ve 1204 m su 
derinliklerinden alınan ve uzunlukları 358 ve 372 cm olan C-4 ve C-6 karotları incelenmiştir. Bu 
karotların her biri üç türbidit birimi içermektedir. Daha derinden alınan C-4 karotu, C-6 karotuna göre 
daha kalın ve tane boyu  daha kaba olan türbidit birimleri içermektedir. C-4 karotundaki türbidit 
seviyeleri üstten alta doğru M.S. 1390±55, M.S. 822±120, ve M.S. 715±105 (McHugh ve diğ., 2006) 
yaşları vermiştir. C-6 karotundaki yaşlandırmalar devam etmektedir. 

Genel olarak sismotürbidit olarak niteleyeceğimiz bu birimler altta keskin ve bazen erozyonal bir 
yüzeyi üzerleyen kavkı kırıntılı, kalınlığı bir kaç mm’den bir kaç cm’ye değişen kum veya silt tabakası ile 
üstte daha kalın, homojen bir çamur tabakasından oluşmaktadır. Üst sınırları yarı-pelajik çökellere 
dereceli geçiş göstermektedir. X-ışınları radyografi görüntüsünde alttaki kumlu-siltli tabakaların bir kaç 
lamina veya tabakadan oluştuğu görülmektedir. Bu yapılar, laminalardaki benzer jeokimyasal bileşim, 
kalınlıkların üste doğru azalması gibi özellikler, türbiditlerin yansımış (reflected) türbidit olduğunu ve her 
bir laminanın karşı yamaçdan yansıyan tek bir türbidit akıntısı ile çökeltildiğini göstermektedir. XRF 
karot tarayıcı analizlerine göre kumlu veya kaba siltli türbidit birimleri Ca bakımından zenginleşmiştir. 
Ca zenginleşmesi bu seviyelerdeki karbonat kavkı malzemesinin bolluğundan dolayıdır. Çoğunluğu 
bentik foraminifer ve bivalve olan bu fosiller, sığ bölgelerden taşınmıştır. Türbidit seviyelerinin alt kumlu 
kısmında yüksek kırıntı içeriğini gösteren  Ti, Si ve K elementlerinde artmalar da görülmüştür. XRF karot 
tarayıcı analizlerinden çıkan diğer önemli bir sonuç, redoksa duyarlı elementlerin (örneğin Mn) türbidit 
biriminin hemen altında zenginleşmedir. Bu zenginleşme deprem ve onu izleyen türbidit çökelimi 
sırasında dip suyu koşullarında redoks değişimine işaret etmektedir.  
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ÖZ 

Mersin Körfezi güncel (Holosen) plajlarının morfolojik, sedimentolojik, mineralojik ve 
jeokimyasal özelliklerini araştırmak amacı ile güneybatıda Silifke ile kuzeydoğuda Mersin arasında kalan 
kıyısal bölgede sediment örnekleri toplanmıştır. Bu çalışmada sunulan 23 sediment örneği, Susanoğlu, 
Ayaş, Kız Kalesi, Limonlu, Kocahasanlı, Palmiye Ataköy ve  Erdemli sahillerinde arkaplaj ortamından ve 
plajın üst 5 cm’sini teşkil eden yüzeyden alınmıştır. Örnek toplamada, etkin doğal koşulların (turizm 
sezonu haricinde ve fırtınalı dalga sonrası gibi) varlığı dikkate alınmıştır. Plajdan alınan takriben 2 kg’lık 
sediment örnekleri laboratuvarda yıkanarak alt parçalara ayrılmış, her bir parça tane boyu, karbonat, ağır 
mineral, ve jeokimyasal analizler için kullanılmıştır. konusudur. Analizler bilinen ve uluslararası  yaygın 
kullanılan yöntemlere göre yapılmıştır. Kimyasal element analizleri ise, dört kuvvetli asitle çözülen 
örneklerin ICP-ES/MS sistemi ile ölçülmesi yöntemine dayanmaktadır. Ölçümlerde referans, tekrarlama, 
doğruluk, gibi konulara dikkat edilmiştir.  

Arka plaj sedimentlerinin ortalama tane boyu ince kum-orta kum (Ф = 1.25-2.77) arasında 
değişmektedir. Boylanma değerleri (Ф 0.46-0.99) orta-iyi boylanmayı göstermektedir. Plaj 
sedimentlerindeki tane boyu dağılımı, denizin dalga ve akıntı hareketlerinden daha çok, kıyı ve kıyıardı 
topoğrafyası ile akarsu yatağı morfolojisine bağlıdır. Limonlu Deresi hariç, diğer akarsular kısa olup, 
genelde düzensiz ve mevsimsel akışlara sahiptir.  

Sedimentlerin ağır mineral miktarları %1 ile 72 arasında değişmekte olup, en fazla ağır mineral 
içeren (% 43-72) arka plaj sedimentlerine Kocahasanlı ve Erdemli sahillerinde rastlanılmıştır. Limonlu-
Susanoğlu arasında kalan plajların sedimentlerinde % 1-17 miktarlarında ağır mineral tesbit edilmiştir. 
Nisbeten yüksek ağır mineral içeren plaj kumlarının genelde ofiyolitçe zengin kıyıardı jeolojik 
formasyonlardan beslendiği tesbit edilmektedir. Plajlardaki ofiyolitik kayaç parçaların varlığı ve bolluğu 
bunu desteklemektedir.   

Tümsedimentlerde tesbit edilen element miktarları önemli değişimler göstermektedir. Fe miktarları 
% 1.31-6.17, Cr 22-4421 ppm, Ti % 0.07-0.48 arasında değişmektedir. Diğer bazı elementlerde bulunan 
miktarlar: Al= % 1.83-4.10; Ca= % 10-20; P= % 0.01-0.03; Mn= 294-1189 ppm; ve Ni= 88-642 ppm’dir. 
Cr, Ni ve Fe miktarlarının oldukça yüksek olması ofiyolitik kayaç ve minerallerin varlığı ile izah 
edilebilir. El mıknatısı ile ayırt edilebilen manyetit miktarlarınında yüksek olduğu tesbit edilmiştir. Ön 
çalışmalar aynı zamanda yüksek miktarlarda ağır mineral fraksiyonlarına sahip yeşilimsi-siyah renkli plaj 
kumlarında kromitin de önemli miktarlarda bulunabileceğini göstermektedir. 

Laboratuvar çalışmaları devam etmekte olup, mevcut veriler birbirleri ile karşılaştırılmakta ve 
bölgesel denizel-hidrografik, karasal jeolojik, fluvial ve morfolojik koşulların olası etkileri 
değerlendirilmektedir.     
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ABSTRACT 

Diatoms that were preserved in lake sediment have been successfully used as a good biotic proxy in the study 
of both eutrophication and of hydrological or climatic change (Birks et al. 1990, Fritz et al. 1991, Blinn 1993, 
Bennion 1994). This paper aims to introduce not only some key aspects of diatom morphology, ecology, sampling, 
slide preparation and counting techniques essential for diatomists working with sediment records, but also the use of 
diatom analysis as a tool for understanding climate change. Changes in hydrological budgets, caused by either 
climatic change or human activity, have potential to alter water levels and chemistry (Fritz et al. 2000). The role of 
climate in water level fluctuations is particularly important for reconstructing and predicting climate changes (Wolin 
& Duthie 2000). Especially in closed basins, that is lakes without surface outflow, seasonal and interannual changes 
in precipitation minus evaporation result in concentration or dilution of lake water, and hence, lead to changes in 
ionic concentration (salinity) and ionic composition, which in turn directly influence diatom community structure 
(Fritz et al. 2000) and distribution (Birks et al. 1990, Fritz et al, 1991, Blinn 1993). Therefore, diatom analyses 
enable paleolimnological records to be robust and clearly interpretable archives of past climatic change. 

INTRODUCTION 

Global Climate History have been most easily studied in a geological period from present to about 
2.3 million yrs ago called Quaternary also including such big events as ice ages (glaciations), modern 
human (Homo) evolution, continents and oceans reaching their modern configuration, etc due to datable 
records. The Quaternary period mainly consists of two basic epochs: “Pleistocene Epoch” (2.3 my ago to 
10,000 yrs ago) and “Holocene Epoch” (10,000 yrs ago to present). Actually, Quaternary history is 
dominated by the effects of climate change and studying with the Quaternary history one can detect 
almost all events that occurred in either Pleistocene or Holocene by means of chemical, mineralogical or 
biological proxies. There is a growing body of evidence indicating that diatoms preserved in lake 
sediment have been successfully used as a good biological proxy in studies of both eutrophication and 
hydrological or climatic change (Birks et al, 1990, Fritz et al, 1991, Blinn, 1993, Bennion, 1994). 
Diatoms constitute a large group of microscopic algae. They are found in both marine and freshwater 
environments and in any habitat that experiences even ephemeral moisture. Diatoms are an important part 
of the primary producer community in most aquatic habitats. Living within narrow environmental 
conditions make diatoms excellent study organisms and highlight their potential for being indicative of 
pollution, water temperature, water depth, nutrient levels, or salinity. 

 SYSTEMATICS, BIOLOGY & MORPHOLOGY 

Diatoms are microscopic single-celled, eukaryotic algae which range in size from approximately 5 
µm to 500 µm (Barber and Haworth, 1981) and are characterized by their yellow-brown pigmentation and 
siliceous cell walls. They are placed in the Kingdom Protoctista with other unicellular eukaryotic 
organisms and classified as algae (Division Bacilariophyta). The thing that makes them unique and 
different from other eukaryotic algae is their siliceous cell walls leading to the preservation of diatom 
frustules (“a complete silica cell wall or exoskeleton” Barber and Haworth, 1981) as fossils and 
constraining aspects of reproduction. Their cells consist of two more or less identical thecae (two halves 
of wall that fit together, one inside the other like a box) one of which is larger than the other (Figure 1). In 
the living cell, thecae are comprised of both values carrying most of the taxonomic features and cingulum, 
a series of bands allowing the internal formation of daughter cells during the process of cell division that 
also called as girdle bands (Figure 2). However, when dead cells are disarticulated in the sediments and 
processed by the standard sample cleaning procedure, it is more likely that two thecae are separated and 
their valve faces present for microscopy. 
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Figure 1. Morphology of the diatoms. Source: Battarbee, R. W, Carvalho, L, Jones, V.J, Flower, 

R.J, Cameron, N.G, Bennion, H, Juggins, S, 2001. Diatoms in:  Tracking Environmental Chnage 
Using Lake Sediments. Volume 3: Terrestrial, Algal, and Siliceous Indicators. Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 

During the process of cell division, since daughter cells are formed by the laying down of daughter 
thecae back to back within the parent cell, a successive diminution in population mean cell size occur 
(“Mac Donald- Pfitzer rule”). Although overall shape is changeless in centric diatoms (having circular 
shape), in pennate diatoms (having elliptic shape)  successive diminution creates a reduction which is 
greater along one axis so that shape as well as size is varied during mitotic cell division (Battarbee et al, 
2001) (Figure 3). The intrinsic side view of each theca and details of the siliceous component of the 
frustules play a significant role in identifying most of the fossil taxa at the specific level. 

 
Figure 2. A cross-section view of recently divided diatom cells. Source: Battarbee, R. W, 

Carvalho, L, Jones, V.J, Flower, R.J, Cameron, N.G, Bennion, H, Juggins, S, 2001. Diatoms in:  
Tracking Environmental Chnage Using Lake Sediments. Volume 3: Terrestrial, Algal, and 
Siliceous Indicators. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 
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Figure 3. A successive diminution in population mean cell size. Source: Battarbee, R. W, 

Carvalho, L, Jones, V.J, Flower, R.J, Cameron, N.G, Bennion, H, Juggins, S, 2001. Diatoms in:  
Tracking Environmental Chnage Using Lake Sediments. Volume 3: Terrestrial, Algal, and 
Siliceous Indicators. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 

DIATOM HABITATS AND SAMPLING MODERN COMMUNITIES  

Diatoms occur throughout the world wherever there is moisture (Barber and Haworth, 1981), 
especially in both marine and freshwater habitats, making up 20-25 % of the global primary production. 
Although remains of diatoms in geological deposits can have an older origin, the oldest well-preserved, 
fully-silicified flora is from the early Cretaceous (Battarbee et al, 2001). Both planktonic (suspended in 
the water column in their whole life cycle) and benthic (living on substrates or in the littoral zone) 
habitats are characteristic for diatoms in lakes. Benthic diatoms can be attached to stones (epilithon), to 
plants (epiphyton), to sand grains (epipsammon) or can be associated with the mud (epipelon). Range and 
extent of habitats have a significant role to play in the kind of diatoms found in lakes. On the other hand, 
the kinds of diatoms found in lakes also depend on physical (temperature, light, turbulence, etc.), 
chemical (pH, nutrients, salinity etc.), and biological (mutualism, grazing, and parasitism etc.) factors. 

For developing transfer functions and understanding the relationship between source communities 
and fossil assemblages, both living and fossil diatoms need to be sampled. Ideally, both diatoms from all 
habitats, and at the same time, water chemistry should be sampled several times during the year 
(Battarbee et. al, 2001). Thus, diatomists working with the sediment record in lakes can realize not only 
the habitat types for most diatoms but also identify under-represented diatom species due to the poor 
preservation. Although the rate of sediment accumulation is not known at the time of sampling, we 
assume that the uppermost half or one centimeter of sediment sample can be taken to represent the 
modern flora. It is essential to use coring devices that sample the mud-water interface with the minimum 
of disturbance while taking short sediment cores representing the modern flora of the lake (Battarbee et. 
al, 2001).  

DIATOM MICROSCOPY SLIDE PREPARATION, COUNTING TECHNIQUES AND 
DEVELOPING TRANSFER FUNCTIONS 

For diatom slide preparation, there are many treatment techniques depending on the individual 
characteristics of the sample that is analyzed (Battarbee et. al, 2001) (Figure 4). Diatoms are extracted 
from either 0.1 gram of wet or 1.0 gram of freeze-dried sediment by boiling in 50% HCl in order to 
remove the carbonate fraction, followed by rinsing in distilled water, then treating with 30% H2O2 to 
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eliminate organic matter (Battarbee, 1986). Oven-drying, vigorous stirring and rapid centrifugation has 
significant roles to play in damaging valves (Battarbee et. al, 2001).  One drop of the final suspension is 
dried onto cover slips, and then mounted onto slides using Naphrax diatom mountant. A known number 
of microspheres, plastic beads with a diameter of 6 μm can be added to the diatom final suspension in 
order to calculate diatom fluxes (Battarbee and Kneen 1982). To avoid dissolution, diatom suspensions 
are stored in methanol in airtight glass containers. On the other hand, Renberg (1990b) proposed that a 
procedure for making diatom microscopy slides from large numbers of sediment samples in which a 
water bath using disposable test tubes are preferable rather than beakers. Diatom slides are stored at room 
temperature and analyzed at a magnification of 1000x light microscope and phase-contrast optics. Diatom 
counts are stated with the percentage of a total sum where the total sum comprises all taxa. There is a 
growing body of evidence that indicates that between 300 and 500 valves are enough to be counted for 
each sample (per slide) in order to get statistically reliable results. They are identified down to the species 
level by the following taxonomy: Krammer and Lange-Bertalot 1986, 1988, 1991a, 1991b.  

 
Figure 4. Flow chart of diatom microscopy slide preparation. Source: Battarbee, R. W, Carvalho, 

L, Jones, V.J, Flower, R.J, Cameron, N.G, Bennion, H, Juggins, S, 2001. Diatoms in:  Tracking 
Environmental Chnage Using Lake Sediments. Volume 3: Terrestrial, Algal, and Siliceous 
Indicators. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 
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Both modern diatom species composition (the uppermost half or one centimeter of sediment 
sample) and water chemistry data from the lakes along the environmental gradient of interest (pH, total 
phosphorus, salinity etc.) in the geographic regions of the study site are used to construct “transfer 
function” attempting to derive quantitative estimates of environmental change in diatom analyses 
(Battarbee et. al, 2001). 

DIATOM ANALYSIS AS A TOOL FOR CLIMATE CHANGE REGARDING THE LAKE 
LEVEL FLUCTUATIONS 

Paleolimnological archives are considered to be a tool for understanding environmental patterns 
prior to anthropogenic impact and show a range of climatic states much greater than those documented by 
written records (Fritz, 1996). Tools used by paleolimnologists are the physical, chemical, and biological 
indicators preserved in lake sediment. It is obvious that the organisms, geochemistry, and sedimentology 
of lake sediments may provide a continuous sequence of direct and indirect lake-climate interactions in 
the past (Fritz, 1996) however, records of changing lake levels are probably the clearest evidence for 
climatic change (Fritz, 1996). Changes in hydrologic budget, either human activity or climatic change 
driven, have potential to alter lake level so that lake chemistry (Fritz et al, 2000). The influence of climate 
on Water Level Fluctuations (WLFs) has a significant role to play in reconstructing and projecting 
climate changes (Wolin and Duthie, 2000). Water level (WL) changes occur through a variety of 
geological, biological or climatic processes either rapid resulting from catastrophic events or over long 
time periods. For example, in glaciated lakes, water level changes result from by geological process of 
isostatic rebound. Generally in lakes, geological water level changes resulted from either by the 
differential rates of rebound within its basin or transport of sediment a cross over months of river. Water 
level in lake may also be affected by successional changes in vegetation which may alter drainage 
patterns and groundwater flow. However, climate induced hydrological conditions are the most important 
factors controlling water level in lakes.  

A change in balance between moisture gains and losses specifies lake-levels (Wolin and Duthie, 
2000). Types of lakes are of major importance for the strength of the corresponding sedimentary signal. 
Lakes which are in moderate size and catchments and hydrological simple with no surface outflow and 
with inflows dominated by groundwater are most likely to clearly record climatic signals (Fritz, 1996). 
Closed basin lakes are one of the major paleoclimatic data sources for measuring lake level as a variable. 
Lakes located in semi-arid to arid climates, reveal a very sensitive relationship between major ion levels 
or salinity and water input flux or evaporation (Coops et al, 2003). In such lakes without surface outflow, 
seasonal and inter annual changes in precipitation (P) minus evaporation (E) result in concentration or 
dilution of lake water, which in turn alter ionic concentration (salinity) and ionic composition, eventually 
effecting diatom communities (Fritz et al, 2000). There is a growing body of evidence that indicates that 
diatom distribution is strongly correlated with ionic composition and salinity (Birks et al, 1990, Fritz et al, 
1991, Blinn, 1993). The species composition and the productivity of diatoms respond quickly and 
sensitively to changes in pH and nutrient availability, and it is likely therefore that major shifts in pH and 
nutrient balance during the history of a lake or as a result of man’s influence will be reflected in the 
sediment by: 

i. Changes in species composition, 

ii. Changes in abundance, 

iii. Changes in relative quantities of periphyton and plankton (Oldfield et al, 1983). 

Diatoms in lacustrine sediments can be used to estimate past climatic conditions using transfer 
functions. It has been investigated that there is a quantitative relationships between diatom assemblages 
and pH (Rosen et al, 2000b; Birks et al, 1990; Fritz et al, 1991) (Figure 5). In fresh water lakes, WLFs 
have been indicated by the planktonic to non-planktonic diatom ratio (Round, 1961). Planktonic diatoms 
live in open water; however, non-planktonic diatoms either live on the lake bottom called benthic taxa, or 
live on other plants called epiphytes. At low lake levels, greater amounts of benthic and/or epiphytic taxa 
occur because of shallower habitats, which in turn result in macrophyte growth. However, high lake level 
results in increased planktonic life forms. On the other hand, a thoughtful consideration needs to be given 
to its difficulty since the same signals may be caused by other factors (nutrient loading etc.). Moreover, 
oscillatory fluctuations in water level are not the only kind of changes in global climate change. Change 
in hydrological budget, caused not only by climatic change but also by human activity has the potential to 
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alter lake level and lake chemistry (Fritz et al, 2000). Rosen et al, (2000b) propose that diatom 
community composition may respond to changes in, for instance, nutrients, pH and erosion unrelated to 
climatic conditions.  This problem may be particularly acute in Anatolia, acting as a reservoir for 
numerous movements of modern human beings since very early times, thus, human activities can alter or 
obscure climatic signals present in the record. To exclude other factors in addition to the diatom-inferred 
pH or salinity changes, multiple proxies have a significant role to play in multiple lines of evidence.  

 

 
Figure 5. Abundance-weighted means and abundance-weighted standard deviations of taxa in Fritz 

et al, 1991. Source: Fritz, S. C, Juggins, S, Battarbee, R. W, Engstrom, D. R, 1991. 
Reconstruction of past changes in salinity and climate using a diatom-based transfer function. 
Nature. Vol.352. 
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STUDYING ON PALEOCLIMATOLOGY USING LAKE LEVEL FLUCTUATIONS IN 
TURKEY 

It is obvious that, global climate has fluctuated much during the past three million years, leading to 
a series of major ice ages of the Quaternary (2.4 million years to present) with frequent oscillations that 
increased amplitude (Hewitt, 2000). Evidence from the GISP2 ice core suggests that during the Last 
Glacial Period and early Holocene, a series of abrupt climate changes has occurred (Stuiver and Grootes, 
2000). The climate change during early Holocene history was so rapid (on the order of a decade) and 
sometimes even abrupt, which could repeat again in the future.  

Abrupt climate change generally refers to marked changes in average temperature and 
precipitation, or altered patterns of water level (floods or droughts) and storms persisting for years or 
longer over a widespread area such as an entire country or continent. It takes place so rapidly (on the 
order of a decade) and unexpectedly that natural systems and/or human communities have difficulty 
adapting. It produces great changes in species distribution described from the fossil records. Species may 
go extinct over large parts of their range, disperse to the new locations or survive in a refuge than 
expanded again. Turkey was a refuge for such species as Chorthippus paralleus (grasshopper) and 
Erinaceus concolor (hedgehog) (Hewitt, 2000). Because of its geographical location, Turkey (Anatolia) 
has also acted as a bridge and as a reservoir for numerous movements of modern human beings since very 
early times. For instance, during the harsh climatic conditions of Last Glacial Maximum (LGM), Anatolia 
provided a refuge in which modern humans could live (Cinnioğlu, et al, and 2004). Moreover, “Anatolia 
was an important reservoir and passageway for the emergence and spread of farming industry” (Renfrew, 
2000).  

The study of paleoclimatology in Turkey may produce much data not only to understand how our 
climate system accomplished the large and abrupt global changes which are richly recorded in ice and 
sediment but also produce long term data about regional climate change which makes sense to develop 
practical strategies that could be used to reduce our ecological system’s vulnerabilities to change. There is 
a need for improved information on how lacustrine ecosystems will interact with the global climate 
system. Moreover, long-term environmental data may help to test the idea that Anatolia was a refuge 
where species later expanded again.  

Turkey is mostly under a semi-arid Mediterranean climate and will be strongly affected by global 
warming and climatic changes. Because of its transitional zone linking the Mediterranean and Temperate 
climate systems, this region can also play a key role in understanding the reference past conditions for 
cold temperate systems. The annual rainfall-to-potential evapotranspiration ratio ranging from 0.12 to 1, 
results in water shortages and droughts in many Mediterranean landscapes for a considerable time of the 
year (Cobelas, 2005).  Semi-dry to dry Mediterranean climates are subject to large WLFs (large 
amplitudes) because of the high evaporation during hot summers and high rainfall during cold winters 
that there are wide inter annual variations in the total amount of annual precipitation. Paleolimnological 
data on lakes exhibiting natural WLFs are necessary also for evaluation of the impact of hydrological 
change on Mediterranean shallow lake ecosystems. In this sense, Paleolimnology is used for 
understanding of the effects of a history of stress and responses to resistant or susceptible lake systems 
which is an important management issue. Shallow lakes are usually characterized by abundant submerged 
macrophytes (i.e larger plants) and clear water at relatively low nutrient concentrations versus abundant 
phytoplankton and turbid water at higher nutrient concentrations (Blindow et al, 1993). At intermediate 
nutrient concentrations, they are dominated by either submerged macrophytes or phytoplankton. 
However, it has been recognized that changes in nutrient loading to lakes are not the only reason for 
fluctuations in area coverage of submerged macrophytes. Water level (WL) change is another important 
factor creating oscillations of submerged macrophyte density (Martin & Uhler, 1939; adopted from 
Blindow et al, 1993). Van der Valk (2005) also proposed that, WL changes can have both direct and 
indirect effects on the establishment, growth and survival of wetland plants. In semi-arid, arid 
Mediterranean regions, the littoral plant communities of shallow lakes are particularly subject to the WL 
oscillations. There is a growing body of evidence that indicates that WLFs may have an overriding effect 
on the ecology, functioning and management of shallow lakes (Coops et al, 2003). Thus, understanding 
the role of WLFs in ecosystem functioning is especially a useful tool for lake restoration via water-level 
management especially with current concerns about global climate change. The long-term environmental 
data (etc. water level) built by indirect proxy methods provide crucial information for the effective 
management of our aquatic recourses. Consequently, paleolimnological data on lakes exhibiting natural 
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WLFs is a way to estimate background or reference conditions and natural variability, to determine when 
the system became stressed, and to have the tools to infer the causes of these stresses (Smol, 1992).  

CONCLUSION  

Diatom analyses enable paleolimnological records to be robust and clearly interpretable archives of 
past climatic change. Since historical perspective (time series data) is so valuable in ecosystem 
management for researchers to infer past and future scenarios, diatom analyses may also provide such 
crucial information for the effective management of our aquatic recourses.  
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Karadeniz’de Son Dokuz Bin Yıldaki Paleo-iklimsel Çökel Kayıtları 

Ümmühan Sancar ve Namık Çağatay 

sancarum@itu.edu.tr 

İTÜ-EMCOL (Doğu Akdeniz Deniz ve Göl Araştırmaları Merkezi) 

ÖZ 

Karadeniz’de Sakarya nehri açıklarında 1244m su derinliğinden, Meteor gemisiyle 762.5cm 
uzunluğundaki SL12 (7625-3) karotu alınmıştır. Çoğunluğu laminalı olan karottaki çökel istifi, yaklaşık 
son dokuz bin yılda çökelmiş olup; bu dönemde özellikle Anadolu’dan nehir girdilerinde iklime bağlı 
değişimlerin yüksek çözünürlü kayıtlarını göstermesi açısından önemlidir.  

 Karotun yüksek çözünürlü (200 μm) çoklu element analizleri, X-ışınları radyografisi ve renk 
görüntülenmesi İTÜ-EMCOL laboratuvarlarında XRF Karot tarayıcısı (XRF core scanner) ile yapılmıştır. 
Ayrıca karotun organik karbon ve toplam karbonat analizi yapılmıştır.  

Karot üç birimden oluşan bir stratigrafi sunmaktadır. Bu birimler, üstte Kokolit, ortada Sapropel ve 
altta Lutit birimleridir. Kokolit Birimi, beyaz kokolit ve siyah kil ve organik maddeden oluşma 
laminaların ardalanmasından oluşmaktadır. Organik maddece zengin koyu gri renkli sapropel birimi’de 
laminalıdır ve tabanındaki geçiş zonunda laminalı ve bantlı karbonatça zengin sarımsı açık yeşil renkli 
yüksek Sr içeren aragoniktik bir bant bulunmaktadır. Alttaki Lütit Birimi kilce zengin, gri renkli üstte 
demir sülfit bantları içeren açık gri -koyu gri bantlı yüksek karbonat içerikli  80cm lik kısmı 
oluşturmaktadır. Göl koşullarında çökelmiş bu birimin altı koyu gri çamurla sona ermektedir. 
Kokolit/Sapropel ve Sapropel/Lütit Birimleri arasındaki sınırlar 14C yaşlarına göre sırası ile G.Ö. 
(günümüzden önce) 2720 ve 7540 14C yılıdır (Jones ve Gagnon, 1994).   

Karotta Kokolit Birimi boyunca Ca, Ti K, Fe gibi elementlerinin yüksek çözünürlü XRF karot 
tarayıcı değerleri yaklaşık 30-40 yıllık döngüsellik göstermektedir. Ayrıca Ca değerleri bazı seviyelerde 
yüksek değerler vererek, soğuk dönemlerde yüksek kokolit (Emiliania huxleyi) üretimine işaret 
etmektedir (Güngör, 2005). Bu durum özellikle Küçük Buzul Çağının (Little Ice Age: M.S. 1300-1900) 
en soğuk dönemi olan Late Maunder Minimum’da (M.S. 1645-1715) görülmektedir (Eddy, 1978; Pfister, 
1994). Ti ve K girdisindeki değişimler Sakarya nehrinin kırıntı girdisine ve drenaj alanında yağışda 30-40 
yıl periyodlu salınımları göstermektedir. Kokolit Biriminin alt kısmında (yaklaşık G.Ö 2100-2550 14C yıl 
arası) kırıntı girdisinin belirteci olarak Ti değerlerinde 150-200 yıl periyotlu salınımlar görülmektedir. 
Sapropel Birimindeki benzer salınımlar daha düşük genliğe sahiptir.   

Sapropel/Lutit Birimi geçişinde, yaklaşık G.Ö. 7400-7200 14C yılları arasında çökelmiş, 20 cm 
kalınlığında %90 CaCO3 ve Sr içeren sarımsı açık yeşil bir aragonite-karbonat zonu bulunmaktadır.  Bu 
zonun hemen altında, yaklaşık G.Ö.7500 – 7600 14C yılları arasında çökelmiş, yüksek kırıntı girdisine 
işaret eden yüksek Ti, K, Si,Fe değerleri ile belirlenmiş bir zon izlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Kokolit Birimi, Sapropel Birimi, jeokimya, iklim salınımları 

Sedimentary Paleoclimatic Records in the Black Sea During the Last Nine Thousand Years  
ABSTRACT 

A 762.5cm long sediment core SL-12 (7625-3) was recovered from 1244 m water depth off the 
Sakarya River mouth in the Black Sea by R/V Meteor. The majority of the sedimentary section is 
laminated and banded, and has been deposited during the last 9000 years. The core is especially important 
as the high resolution sedimentary archivers of the Sakarya river’s inputs that are in turn driven by the 
climatic changes in Anatolia.  

The high resolution (200 μm) XRF core scanner multi-element analysis, digital X-ray radiography, 
digital colour scanning, organic and inorganic carbon analyses were conducted in the İTÜ-EMCOL 
laboratories. 

This sediment core includes three stratigraphic units previously identified by Ross and Degens 
(1974). These from top to bottom are the Coccolith, Sapropel, Lutite units. The Coccolith Unit consists of 
intercalation of white coccolith-rich and black clay-organic-rich laminae. The Sapropel Unit with its high 
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organic carbon content is also laminated. Its transition into the Lutite Unit consists of a laminated and 
banded carbonate-rich yellowish light green aragonitic layer with a high Sr content. The lowest Lutite 
Unit is clay-rich, gray mud that includes iron sulphide bands at the top and light to dark carbonate-rich 
bands near the base of the core. The Lutite Unit was deposited under lacustrine prior to 7540 14C yr B.P 
(Jones ve Gagnon, 1994). The boundary between the Coccolith/Sapropel Units has been dated 2720yr 14C 
BP by the same authors.    

High resolution XRF Core Scanner Ca, Ti, K, Fe element values indicate a 30-40 years cyclicity 
during the deposition of the Coccolith Unit. There are some Ca peaks that appear to be related to the high 
coccolithophore production (Emiliania huxleyi) during the cold intervals (Güngör, 2006).  This situation 
is especially marked during the Late Maunder Minimum (1645-1715BP) that is the coldest period of the 
Little Ice Age (LIA: 1300-1900years BP) (Eddy, 1978; Pfister, 1994). Ti and K values relate to the 
changes in the detrital inputs of the Sakarya River, and show 30-40 year periodic oscillations in the 
drainage region. As a proxy of the riverine detrital input, Ti values at the base of Coccolith Unit 
representing the period between 2100 and 2500 years 14C BP show oscillations with a period of 150-200 
years. Similar oscillations in the Sapropel Unit have lower amplitude than those in the Coccolith Unit.  

The transition from Lutite Unit to the Sapropel Unit is represented by 20 cm-thick, yellowish green 
aragonitic carbonate band with % 90 CaCO3 and high Sr contents. This layer was deposited between 7400 
and 7200 14C BP. Just below this zone, there is a 7500-7600 14C years old layer that is charcterized by a 
high detrital input, as indicated by elevated levels of Ti, Si, K and Fe.  

Key words: Black Sea, Coccolith Unit, Sapropel Unit, geochemistry, climate oscillations 

KAYNAKLAR 
 

Eddy, J.A.,  1977. Climate and Changing Sun. Climatic Change 1(2),177-190. 
Güngör, E., 2005. Karadeniz’de Son 3000 yıldaki Ani Çevresel Değişimler, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 110p. 
Jones,G.A. ve Gagnon, A.R., 1994. Radiocarbon chronology of Black Sea sediments, Deep Sea Research,41(3):531-557 
Pfister,C., 1994a. Pattrens of Climatic change in Europea 1675-1715 ; in Frenzel , B., Pfister, C. and Glaser, B. (Eds), Climatic 

trends and anomalies in Europea, Fisher, Stuttgart 287-316. 
Ross D.A. ve Degens, E.T., 1974. Recent sediments of Black Sea. In: E.T. Degens and D.A. Ross (Editors) The Black Sea 

Geology,Chemistry and Biology, Am.Assoc. Petrol.Geol. Mem.,  20, 183-199. 
 
  



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                                           TURQUA‐VI  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü   74  16‐18 Mayıs 2007 

Marmara Denizi’nde Son Maksimum Buzul Sonrası Transgresyonun 

Gelişimi ve Deniz Seviyesi Değişimleri  
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ÖZ 

Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profil ve karotlarda yapılan ayrıntılı 
stratigrafik ve kronolojik çalışmalar sonucunda en son buzul döneminden günümüze deniz seviyesi 
değişimlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmuştur. En son buzul döneminden (LGM) günümüze Marmara 
Denizi’nde çökelen birimler -105 m su derinliğine kadar yüzeyleyen uyumsuz yüzey üzerine çökelmiştir. 
Bu çökeller sismik profillerde 7 farklı birimden oluşmakta ve bu birimlerin çökelme yaşları ise karotladan 
alınan 14C yaşları ile saptanmıştır. Karadeniz’in Marmara Denizi’ne G.Ö 12-10.6 bin yılları arasında 
akması sonucu İstanbul Boğazı paleo-kanalı içerisinde kanal-bank kenarı çökelleri oluşmuştur. İstanbul 
Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde ayırtlanan Birim-5 ve 4’ün tabanlarını oluşturan sismik 
yansıma yüzeyleri -71 m ve -63 m’lerde gelişen kıyı aşındırma düzlüklerini temsil etmekte ve bu durağan 
deniz seviyesi dönemleri G.Ö. 10.6 ve 9.8 bin yıllarında geliştiği saptanmıştır. Sismik birimlerden Birim-
2’nin içerdiği delta çökelleri sismik stratigrafik ve kronolojik çalışmalara göre G.Ö. 6.4 ile 3.2 bin yılları 
arasında çökelmişlerdir. Bu çökellere ait yapılan kalınlık haritasına göre bu deltanın Kurbağalıdere 
nehrinden geliştiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sismik stratigrafi, Holosen, Marmara Denizi, Delta, Sapropel 
ABSTRACT 

High-resolution seismic reflection profiles and analyses of the sedimentary substrate at the Sea of 
Marmara (SoM) entrance to the Strait of İstanbul (SoI, Bosphorus) provide a detailed record of the 
transgression that took place after the the SoM reconnected with the Mediterranean. The sediments 
progressively fill a paleo shelf valley that incised the margin from the SoI to the shelf break at the time of 
the pre-Holocene lowstand. We map seven seismic reflection units that can be confidently correlated to 
sediment cores by lithology and physical properties. Sediments in the cores are dated by radiocarbon 
methods. Early channel and levee deposits within the paleo valley belong to the Younger Dryas cold stage 
and record outflow from the Black Sea via the SoI. Small clinoform packages on the valley margin 
formed in proximity to climbing paleo shorelines. The elevations of these deposits conforms to the 
sealevel history recorded in Barbados corals. The younger part of the succession includes a subaqueous 
prodelta sourced from the Kurbağalıdere River. Its relatively young age when the Holocene sea had 
almost reached its modern level suggests that the thick progradational and aggradational clinoform 
development was primarily a response to sediment supply rather than the filling of expanding 
accommodation space. Our findings refute the hypothesis of Aksu et al. (2002a, b) and Hiscott et al. 
(2002, 2007) that this deposit was supplied from the SoI and that its presence requires a persistent Black 
Sea outflow since 10 14C ka bp.  

Key Words: seismic stratigraphy; sealevel; Holocene; Marmara Sea; delta; sapropel  
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Uzaktan Algılama Verilerinin Heyelan Duyarlılık Haritalarının 
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ÖZ 

Kütle hareketlerine ilişkin zararların indirgenmesine yönelik bölgesel ve orta ölçekte 
gerçekleştirilecek planlama çalışmalarında, üretilecek heyelan duyarlılık haritaları oldukça yüksek öneme 
sahiptir. Söz konusu haritaların hazırlanmasına ilişkin süreçte, Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) ve 
SYM türevleri sıklıkla değerlendirilen hazırlayıcı faktörler arasında yer almaktadır. Ancak, sayısal 
yükseklik modellerinin, konvansiyonel tekniklere bağlı olarak elde edilmesi, yüksek ekonomik 
maliyetlere yol açmaktadır. Buna karşılık, uzaktan algılama uydularından oldukça düşük maliyetlerle 
SYM verisi sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, Batı Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Kelemen ve 
Merer su toplama havzalarına ait heyelan duyarlılık haritalarının ASTER L3A verisinden elde edilen 
SYM ve türevleri kullanılarak üretilmesine ilişkin potansiyelin araştırılması ve söz konusu veri 
kaynağından itibaren üretilen yine SYM ve türevlerinin geleneksel veri kaynaklarından (1/25,000 ölçekli 
topografik paftalardan) elde edilen SYM ve türevleri ile olan fark ve korelasyonlarının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, 13.07.2000 (Kelemen su toplama havzası için) ve 31.01.2002 (Merer su 
toplama havzası için) tarihli sıfır bulutluluk oranlarına sahip ASTER L3A verileri ve, fark ve korelasyon 
analizlerinde referans veri olarak kullanılmak üzere yine aynı su toplama havzalarına ait Harita Genel 
Komutanlığı (HGK) arşivinden elde edilen 10 m kontur aralıklı 1/25,000 ölçekli eş yükselti eğrileri 
kullanılmıştır. ASTER L3A ve referans (HGK) SYM verileri arasındaki doğrudan korelasyonlar kontrol 
edildiğinde, çalışılan her iki havza içerisinde oldukça yüksek korelasyon kat sayıları (r=0.99; zASTER L3A ≈ 
zReferans, HGK) saptanmaktadır. Buna karşılık, söz konusu veri kaynaklarından itibaren üretilen SYM 
türevleri arasında elde edilen korelasyon katsayıları, özellikle türev derecesinin artmasına bağlı olarak 
oldukça düşmektedir. Bir başka ifadeyle, ilgili havzaya ait SYM içerisindeki topografik yükseklik 
değerlerinin x ve y yönlerindeki değişimleri, veri kaynağına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. 
Kelemen ve Merer su toplama havzaları için gerçekleştirilen, ASTER L3A ve, referans SYM ve 
türevlerinin bağımsız değişkenler olarak değerlendirildiği duyarlılık analizleri sonucunda AUC (Area 
Under Curve) değerleri sırasıyla (0.74)ASTER L3A, (0.75)Referans, HGK ve (0.60)ASTER L3A, (0.68)Referans, HGK 
olarak hesaplanmaktadır. Buna göre Merer su toplama havzası ile kıyaslandığında, Kelemen su toplama 
havzasında daha yüksek bir performansın sağlandığı görülmektedir. Sonuç olarak, ASTER L3A SYM 
türevlerinin salt kullanımları, referans veri ile karşılaştırıldığında oldukça farklı sonuçlar vermesi 
nedeniyle tavsiye edilmemektedir. Ancak, söz konusu veri kaynağının, uygun görüntü koşullarının 
sağlanması durumunda heyelan duyarlılığının kestrilmesi amacıyla etkin bir şekilde kullanılabileceği 
anlaşılmaktadır. 
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Yoncatepe (Van) Arkeolojik Sahası Paleo-Landuse Çalışmalarında 

Fiziki Coğrafya Verileri 
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İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 34459 Laleli, İstanbul. 

ÖZ 

Paleo-landuse araştırmalarında, fiziki coğrafya verileri geçmiş dönemin yaşam koşullarının belirlenmesinde 
önemli katkılar sağlamaktadır. Araştırma sahası, jeomorfolojik anomaliler, toprak ve hidrografik özellikler gibi 
fiziki coğrafya parametrelerinin, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknolojileri kullanılarak analizler yapılmıştır. Elde 
edilen veriler, Yoncatepe (Van) Arkeolojik sahasının paleo-landuse özelliklerinin belirlenmesine ait veri tabanına 
katkı sağlamıştır.        
ABSTRACT 

In a paleo-landuse study context, data of physical geography seriousyl asist in defining of  living conditins of 
the past. In this study area, physical geography parameters such as geomorphological anomalies, soil and 
hydrographic features was analyzed by using Geographic Information System (GIS) Technologies. The resulds 
taken from this research have help with database of paleo-landuse analyses of Yoncatepe (Van) Archaeological Site.  

GİRİŞ 

Çalışma sahası; Urartu Krallığı döneminin yüzeydeki ya da halen toprak altındaki kalıntıları ile 
arkeolojik tanımlaması yapılan ve Van şehir merkezinin 12 km güneydoğusunda yer alır (Şekil 1). 
Kabaca alt havzaları ile birlikte, Bakraçlı Deresi havzası ele alınmıştır (Şekil 2). Urartu Kralığı’nın Van 
yöresindeki yaşam periyotları M.Ö. 830-630 yılları olup, bu yörede kabaca 200 yıl hükümranlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Bu çalışmada; Yoncatepe Arkeolojik sahasında, Urartu Krallığı dönemi paleo-landuse 
özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak fiziki coğrafya veri tabanına ait bazı örnekler verilmiştir. 
Bunun için uzun süreli arazi çalışmaları yapılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 
uygulamaları ile de veri toplama ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 1. Yoncatepe (Van) Arkeolojik sahasının lokasyon özelikleri. 
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Şekil 2. Yoncatepe arkeolojik sahası çalışma alanı Sayısal Yükselti Modeli. 

Araştırmanın kapsamı iki temel faktör üzerine oluşturulmuştur. Bunlar; insanın ihtiyaçları ile doğal 
ortam özellikleridir. Ayrıca, ortalama son 3000 yıl için yörenin iklim özelliklerinin günümüzdekinden çok 
fazla farklı olmadığı varsayılmıştır. Bu yaklaşımla; Bakraçlı Deresi havzasının güncel morfometrik, eğim, 
bakı, hidrografik ve toprak özellikleri araştırılmıştır. Sahadaki jeomorfolojik anomaliler ve onların 
kökenleri antropojenik izler kapsamında incelenmiştir. Eğim, bakı ve görülebilme özellikleri sahanın 
sayısal veri tabanı oluşturularak yapılan analizler ile belirlenmiştir. Hidrografik özellikler ise yüzeysel 
sular ve kaynaklar kapsamında ele alınmıştır. Toprak özellikleri de hem tür ve hem de erozyonal 
özellikleri ile sınıflandırılmıştır. 

M.Ö. 1. Binyıl, insan yaşamındaki önemli temel konuları; su, tarım alanları ve güvenlik olarak 
sınıflamak mümkündür. Yerleşim yeri seçimlerinde bu üç temel husus daima belirleyici olmuştur. 
İnsanların, yaşadıkları bölgenin jeomorfolojik, hidrografik ve toprak gibi fiziki coğrafya özelliklerini 
kullanmadaki yetenekleri, onların refah seviyelerini ve hükümranlık sürelerini belirleyecek düzeyde etkili 
olmuştur (Zeuner, 1962, Butzer, 1966, Christopherson-Guertin 1996, Christopherson 2003, ). 

JEOMORFOLOJİK VERİLER 

Jeomorfolojik veriler, araştırma sahasının günümüz jeomorfolojik özelliklerinin incelenmesi ile 
elde edilen verilerdir. Volkanizma ve tektonizmanın yapıcı şekillendirici etkileri ile bu yapılar üzerinde 
etkili olan morfodinamik etken ve süreçlerin faaliyetleri daima bir düzen içinde devam eder. Bu düzen 
belirli sistemlerin oluşmasına da neden olur. Buradan hareketle, Sahanın genel jeomorfoloji özellikleri, bu 
sitemler içinde morfolojik anomaliler, yamaç düzensizlikleri ya da düzenli–sistematik olan beklenmedik 
şekiller vb. özellikler ki bunlar doğal yollar ile gerçekleşmemiş ise o halde insan tarafından 
şekillendirilmişlerdir, arkeolojik veriler olarak kullanılabilir, yorumlanabilir.   

SAHANIN GENEL JEOMORFOLOJİSİ 

M.Ö. 1. Bin yılda, uygarlıkların kalıcılıklarını belirleyen çok önemli hususlardan birinin, 
kendilerini düşmanlarına karşı müdafaa etme konusundaki başarıları olduğu görülmektedir. Bu başarının 
altında yatan temel faktör ise morfolojiyi bu anlamda ne kadar iyi kullandıkları gerçeğidir. Yüksek dağlık 
kütleler, vadilerin oluşturduğu geçitler ve kontrol ve gözetleme-görülebilme yeteneği gibi konuları içeren, 
stratejik yeterliliğe sahip lokasyonları doğru şekilde belirleyerek yerleşim amaçlı kullanımda 
değerlendiren topluluklar kendilerine daima çok önemli avantaj sağlamışlardır. Urartular genel olarak 
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Doğu Anadolu’nun yüksek dağlık kesimlerini kendilerine yurt edinmişlerdir. Yüksek dağlar, derin 
vadilerin birbirinden ayırdığı platolar ve eğim değerleri yüksek yamaçlar ile zor yaşam şartlarına sahip bu 
sahalarda Urartular 200 yıldan fazla bir süre yaşayarak, yüksek bir refah düzeyi yakalamışlardır. Küçük 
aşiretler ya da beylikler, çevresi yüksek dağ kütleleri ile çevrili olan havzaları yerleşim yeri olarak 
seçmişler ve morfolojik ünite olan bu havzaları adeta birer doğal kompartıman olarak kullanmışlardır. 
Yoncatepe arkeolojik sahası da aynı şekilde kurulmuş olan bir yerleşmedir. Üç tarafı yüksek dağlık 
kütleler ile çevrili olan bu saha sadece batıda Van Göl’üne ve bu yöndeki tarım alanlarına açıktır (Şekil 2, 
3).  Yoncatepe Saray’ının kuruluş yeri; güneydoğu yönünde, Bakraçlı Deresi’nin yukarı çığırını ve alt 
havzalarındaki geçitleri kontrol edebilen ve aynı zamanda da kuzeybatı yönünde de Van Gölü ve Van 
ovasını, yamaçlardaki tarım alanlarını kontrol edebilen bir lokasyondur (Şekil 4).  

 
Şekil 3. Yoncatepe arkeolojik sahası ve çevresinin yüzey şekilleri. (Görüntü ©Google Earth) 

VADİ FORMLARINDAKİ ANOMALİLER 

Akarsu aşındırmasının meydana getirdiği vadi şekilleri, vadi en kesitleri ve vadi boyuna profilleri 
ile belirginlik kazanmaktadır. Gerek en kesit ve gerekse boyuna profillerdeki anomaliler, insan etkisinin 
araştırılmasını gerektiren çok önemli ipuçlarına işaret eder. Örneğin; çok dik boyuna profile sahip, “V” 
şekilli, dar derin bir vadiye sahip Haraba Dere Vadisinde (Şekil 2, 4), vadinin orta kesiminde 
beklenmedik bir düzlük hemen dikkati çekmektedir (Foto 1). Bu düzlük; vadinin bir şekilde tıkanması ile 
oluşan gölün daha sonra dolması sonucu gelişmiştir. Vadideki bu tıkanma heyelan vb. doğal bir gelişim 
sonucu olmadıysa burada bir gölet ya da barajdan söz etmek mümkündür. Arkeolojik ve jeomorfolojik 
araştırmalar sonunda insan tarafından yapılan bir set ile vadinin kapatılarak gölet oluşturulduğu 
anlaşılmıştır. Vadi sistemlerindeki şekilsel deformasyonlar arkeolojik anlamdaki ipuçları için önemli 
jeomorfolojik verilerdir.  
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Şekil 4. Yoncatepe Sarayından, çevrenin görülebilirlik analizi. 

 
Foto 1. Haraba Dere Vadisindeki dolgu düzlüğü. 
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YAMAÇLARDAKİ DÜZENSİZLİKLER 

Yamaç eğimlerinin gelişiminde doğal etken ve süreçler belirleyici olduğu hallerde, bu etken ve 
süreçlerin kontrolünde flüviyal gelişim bir sistem, düzen gösterir ya da düzensizliğe neden olan doğa 
olayının morfolojik izleri, delilleri bu düzensizliği açıklar. Yoncatepe arkeolojik sahasında, özellikle 
Bakraçlı Köyünün güneyindeki yamaçlarda, üzerinde halen tarım yapılan, kademeli taraçalar dikkati 
çekmektedir (Foto 2). Yamaç eğimini değiştiren ve düzenli şekilde kademelendirilen bu tarım düzlükleri 
aslında insan tarafından yapılan değişiklikler olup, doğal gelişim ile ilişkili değildir. Kademelerin bazıları 
erozyon ile silikleştirilerek deforme edilmiş olmasına karşın, bazıları çok net şekilde varlıklarını 
günümüze kadar korumuşlardır. Benzer tarım teraslarına Bakraçlı Deresinin güney yamaçlarında (vadinin 
karşı yamaçlarında) da rastlanmaktadır. Ancak bu yamaçlardaki şiddetli yüzeysel ve yarıntı erozyonu 
toprak örtüsünü ve terasları şiddetle aşındırarak hem şekilsel ve hem de işlevsel olarak deformasyona 
uğratmıştır (Foto 2). 

 
Foto 2. Bakraçlı Köyü güneyindeki tarım terasları. 

Kısmen ya da büyük ölçüde erozyon etkisiyle silikleştirilmiş veya topografya yüzeyinde belirgin 
olarak görülebilen eski heyelan yaraları ve değişik karakterdeki kütle hareketlerinin izleri de 
yamaçlardaki önemli ipuçlarıdır. Yoncatepe arkeolojik sahasındaki bu izler, geçmiş dönemlerdeki suyun 
varlığının ve su kullanımının işareti olarak algılanabilir. Urartuların sulamalı tarımı başarı ile 
uyguladıkları, arkeolojik delillerden olan çivi yazıtlarında sıklıkla ifade edilmektedir. Yamaçlarda yer 
alan çok sayıdaki su kaynaklarından yıl boyu çıkan sular kanallar vasıtası ile toplanarak baraj ve 
göletlerde biriktirilmiştir.  
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Foto 3. Eski su kaynaklarının izleri ve yarıntı erozyonu. 

DÜZENLİ-SİSTEMATİK ÇİZGİSELLİKLER 

Yoncatepe arkeolojik sahasında % 1-1,3 arası değişen eğimlere sahip çizgisellikler fark edilmiştir. 
Bu hatlar yer yer erozyonun neden olduğu yamaç gerilemesi marifeti ile tahrip edilerek silinmiştir. 
Ancak, yamaçta perspektif olarak görülebilen ve takip edilebilen parçalar birleştirildiğinde, bu 
çizgiselliklerin oluşumlarında, doğal etken ve süreçlerden çok insan faktörünün etkili olduğu 
anlaşılmaktadır. Bakraçlı Dere Vadisi’nin güney yamaçlarında bu tür iki çizgisellik takip edilir. 
Bunlardan biri Yakup Kanalıdır. Yakup Kanalı; ölçülebilen uzunluğu 818 m, kanal eğimi % 1,22 dir. 
Bakraçlı Deresinin yukarı çığırında, yan kollar olan Papuşan Derenin, Cehennem Dere ile birleşmeden 
önceki yukarı seviyelerinden başlayan Yakub Kanalı, % 1.22 eğimi dengeleyen bir doğal cazibe akımı ile 
Yakub Gölet’ine ulaşır (Foto 4). Diğeri ise Kurubaş Kanalıdır. Yapılan GPS ölçümlerine göre uzunluğu 
3879 m, eğimi ise % 1,13 olarak hesaplanan Kurubaş Kanalı, önemli bölümü Bakraçlı Deresi Vadisi’ni 
eğim yönünde takip eden daha sonra Yakupgölü Deresi Vadisi’ni geçen bir güzergah ile Kurubaş 
Gölet’ine kadar devam etmektedir (Foto 4). 

 

 
Foto 4. Yakup Kanalının Yoncatepe Sarayın’dan görülebilen çizgiselliği. 
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MORFOLOJİK SİSTEM İLE UYUŞMAYAN TEPELİK, DİKLİK VE DÜZLÜKLER 

Gerek yamaçlarda ve gerekse plato yüzeylerinde morfoloji ile uyumlu olmayan belirgin tepe, 
diklikler ve düzlüklerin de önceki dönemlere ait insan izleri olduğu düşünülmektedir. Bu konudaki en 
güçlü deliller, bu şekillerin doğal yollarla, morfo-dinamik etken ve süreçlerin oluşturması beklenen yüzey 
şekilleri ile benzeşmemesidir. Bakraçlı Köyünün güneyindeki Harabe Barajının, 3 kademe setten oluşan 
ve günümüzde tamamen dolmuş olan göleti bu konudaki örneklerden biridir. Vadi içindeki gölet setleri 
yamaçların doğal gelişimini kesintiye uğratmış, yamaçlarda setlerin oluşturduğu omuz seviyeleri, büyük 
oranda erozyona uğramasına rağmen, morfolojide uyumsuzluk yaratacak çıkıntılar olarak günümüze 
kadar gelebilmişlerdir. Terasların diklikleri ve hangi morfolojik birimde olduğu önemli olmaksızın orman 
tahribi ile açılarak düzleştirilen tarım alanları özellikle az eğimli yamaçlarda kolaylıkla topografik 
diskordanslar olarak fark edilirler (Foto 3, 4, 5). 

 
 

Foto 5. Orman tahribi ile açılan ve teraslanan eski tarım alanları. 

ŞİDDETLİ  EROZYON 

Günümüzde, Yoncatepe arkeolojik sahasında çok geniş alanlar şiddetli yüzeysel ve yarıntı 
erozyonunun etkisi altındadır (Foto 3, 4, 5). Bu alanlar, geçmiş dönemlerde (günümüzden 3-4 bin yıl 
önce) özellikle orman tahribi ile açılan ve teraslanarak ya da düzleştirilerek tarım alanlarına dönüştürülen 
sahalardır. Bu alanlarda, çevredeki çok sayıdaki su kaynakları ve Urartuların inşa ettikleri su yapıları, 
sulamalı tarımın gelişmesine ve yoğun şekilde tarımsal faaliyetlerin gerçekleşmesine imkan tanımıştır. 
Günümüzden yaklaşık 6 bin yıl öncesinde bu bölgenin yoğun meşe ormanları ile kaplı olduğu 
bilinmektedir (Botema-Zeist 1991, Landmann vd. 1996). Zamanla, başta tarım alanı kazanmak amacı 
olmak üzere,  çeşitli amaçlar için yapılan orman tahripleri ile meşe ormanları hemen tamamen yok 
edilmiştir. Açılan alanlar mera, ama daha çok da tarım amaçlı olarak kullanılmıştır. Uzun yıllar devam 
eden bu faaliyetler, Yoncatepe arkeolojik sahasında yüzey ve yarıntı erozyonunun gelişmesindeki temel 
faktörlerden biridir (Foto 3, 4, 5). 

TOPRAK ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ VERİLER 

Yoncatepe arkeolojik sahasının toprak özellikleri dikkatle incelendiğinde ve sınıflandırıldığında 
ortak özelliklerinin orta ya da sığ derinliklerde, ancak tümünün de değişik derecelerde erozyona uğramış 
topraklar olduğu görülür (Tablo 1)(Şekil 5). Bu tesadüf değildir. Orman tahribi ile açılan bu kazanılan 
alanlarda gerçekleştirilen düzenleme faaliyetleri ve yoğun tarımsal faaliyetlerin doğal bir sonucudur. 
Toprak özelliklerindeki derinlik, erozyon şiddeti, tekstür ve strüktür farklılıkları ve bunların alansal 
dağılışları ile lokasyon özellikleri Urartu dönemi paleo-landuse özellikleri için önemli veri kaynaklarıdır. 
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Tablo 1. Yoncatepe Arkeolojik sahasının toprak özellikleri (Turoğlu, 2006) 

 

 
Şekil 5. Yoncatepe arkeolojik sahasının toprak özellikleri. 

STRÜKTÜR VE TEKSTÜR DEĞİŞİKLİKLERİ 

Anakaya faktörü, toprak oluşumunda, toprağın strüktürü ve tekstürü üzerinde yönlendirici ve 
belirleyici olan temel faktörlerden biridir. Anakayanın özellikleri toprak tekstürü ve strüktüründe açıkça 
görülebilir. Toprak strüktürü ve tekstürünün değişmesindeki bir diğer temel faktör ise iklim özellikleridir. 
Çalışma sahasındaki iklim ve ana kaya özellikleri dikkate alındığında toprak özelliklerinde, özellikle 
tekstür ve strüktüründeki değişimin önemli oranda antropojenik kökenli olduğu anlaşılmaktadır.  

  

Toprak sınıfı:  Kahverengi Topraklar 

Birimler : Açıklama : Kullanım türü : 

B 10.2 – III e Orta eğimde, orta derinlikte, orta erozyonlu Kuru ve sulu tarım, otlak 

B 14.2 - IV e Dik eğimde, orta derinlikte, orta erozyonlu Kuru ve sulu tarım, otlak 

B 15.3 – VI es Dik eğimde, toprak derinliği sığ, şiddetli erozyon Kuru tarım, otlak 

B 24.4 – VII es Çok dik eğimde, toprak derinliği çok sığ, çok 
şiddetli erozyonlu topraklar 

Otlak 
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DEĞİŞİKLİKLERİN LOKASYONLARI 

Yoncatepe arkeolojik sahasında Kahverengi Toprak örtüsünün hakim olduğu görülmektedir (Şekil 
5). Tablo 1 incelendiğinde, toprak sınıfına ait birim özelliklerinin eğim ve yükselti ile yakından ilişkili 
olduğu görülmektedir. Eğim ve yükselti arttıkça toprak kalınlığı azalmakta erozyon şiddeti artmaktadır. 
Bir başka ifade ile toprak özelliklerindeki değişim morfoloji ile yakından ilişkilidir. Ancak, Yoncatepe 
arkeolojik sahasında aynı yükselti kademesinde ve benzeşen eğim değerlerine sahip alanlarda farklı 
toprak derinlikleri ve değişik derecedeki erozyon şiddetleri görülmektedir. Bunların sebebi de geçmişten 
günümüze, insan faaliyetleridir. Bu alanların belirlenmesi ve değişimin analizi geçmiş döneme ait önemli 
veri sağlamaktadır (Şekil 2, 5).   

ALANSAL DAĞILIŞ VE YAYILIŞ ÖZELLİKLERİ  

Toprak örtüsündeki karakter değişiklikleri ve bunların yayılış özelliklerinde bir diğer önemli husus 
ise, lokal ve belirgin şekilsel anlam taşıyan değişikliklerdir. Bu değişikliklerin başında eski baraj ve gölet 
alanları gelmektedir. Yoncatepe arkeolojik sahasında Urartu dönemine ait çok sayıda baraj ve gölet gibi 
su yapıları vardır. Bunlardan bazıları tamamen dolmuş olup, günümüzde bu dolgu sahalarında tarım 
yapılmaktadır. Örneğin; Yakub Göleti (Foto 6) ve Harabe Göleti bunlardan iki tanesidir. Gölet alanlarında 
toprak özellikleri göleti çevreleyen araziyi örten toprak özelliklerinden farklı tekstürü ile hemen fark 
edilir. Zira, gölet alanını örten topraklar daha ince taneli ve alt seviyelerinde, çevresindeki topraklar ile 
karşılaştırıldığında daha ince taneli malzemelerden oluşan bir boylanmaya sahip olduğu görülür. Bu 
alandaki toprakların üst seviyeleri gerek erozyon ve gerekse sürüm sırasında hem taşınmış ve hem de 
karıştırılmıştır. Bu yüzden toprak horizonundaki üst seviyeler bu konuda açık bir ipucu vermekten uzak 
olmasına karşın alt seviyeler; karışmamış, taşınmamış olan derinlikler incelendiğinde, su yapılarına ait 
çökel ortam ve coğrafi koşullar açık olarak görülmektedir.    

 
Foto 6. Yakup Gölet’inin, günümüzde üzerinde tarım yapılan dolgu alanı. 

HİDROGRAFİK İZLERE AİT VERİLER 

Eski su kaynaklarının topografyadaki izleri, yamaçlardaki sel yarıntıları, genel eğim özelliklerinden 
faydalanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri analizleri ile belirlenen akım birikimi ve akım yönü, geçmiş 
dönemlere ait paleo-landuse çalışmalarına katkı sağlayacak verilerden bazılarıdır.  

 ESKİ SU KAYNAKLARININ VE SEL YARINTILARININ İZLERİ 

Su kaynakları ve kaynaktan çıkan suyun akışının yamaçlarda meydana getirdiği yarıntılar erozyon 
ile zaman içinde deforme edilse dahi topografya yüzeyinde fark edilirler. Litolojinin de kütle hareketleri 
için uygun özellikler sahip olması halinde, kaynaklardan çıkan sular yamaçlarda kütle hareketlerine neden 
olarak yamacın doğal eğim özelliklerinin ve formunun değişmesine neden olurlar. Bu tür yamaçlarda 
günümüzde su kaynakları olmasa dahi, paleo-landuse çalışmaları için bu yörenin su kaynaklarına sahip 
olduğu göz önüne alınmalıdır ve suya bağlı arazi kullanım modeli oluşturulmasında bu veriler 
kullanılabilir. Yoncatepe arkeolojik sahasında bu tür izler oldukça yaygındır (Foto 7). Önemli bölümünde 
su akışı yoktur. Ancak bazılarında ise Ağustos ayında dahi su akışı devam etmekte olup, su akışının yakın 
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çevresi yeşil otlar ile kolayca uzaklardan dahi fark edilir (Foto 3, 4, 5, 7). Gerek su kaynaklarından akan 
suların meydana getirdiği yarıntılar ve gerekse sel yarıntıları aşınıma karşı dirençsiz, ince taneli 
malzemelerden oluşan yamaçlarda bu izleri geçmişten günümüze kadar taşımıştır. 

 
Foto 7. Yamaçlardaki eski su kaynaklarına ait izler paleo-landuse için önemli coğrafi veri kaynaklarından 
bazılarıdır. 

 DOĞAL AKIŞ YÖNÜ VE AKIM BİRİKİMİ 

Yoncatepe arkeolojik sahasındaki baraj, gölet ve su kanalları gibi su yapılarının yer seçimleri eğim 
şartları ve doğal drenaj özellikleri dikkate alınarak ihtiyaca göre planlanmıştır. Bunların çoğu güncel 
coğrafi koşullara uyumlu olarak doğru yer seçimleri ile dikkati çekerler. Bu günkü drenaj özellikleri esas 
alındığında; Kadim Barajı, Kurubaş Göleti ve hatta Yakub Barajı gibi su yapılarının beslenme 
problemleri olabileceği düşünülebilir. Ancak, eğim özelliklerine bağlı doğal akış yönü ve yüzeysel akım 
birikimin sağlanmasına yönelik bir analiz yapıldığında günümüzdekinden farklı, eski drenaj verilerine 
ulaşmak mümkündür. Günümüzde akış özelliği göstermeyen, hatta çeşitli şekillerde deforme olmuş, 
ancak geçmiş dönemlerde bir şekilde doğal akış ile oluşturulan, çalışma sahasının eski drenaj özellikleri 
CBS mekansal analiz uygulamaları ile belirlenmiştir (Şekil 6). Elde edilen sonuçların, Urartu dönemi su 
yapıları ve Urartu dönemi paleo-landuse özellikleri ile çok anlamlı olduğu görülmüştür.  

SONUÇLAR 

Jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, toprak ve bitki örtüsü koşulları gibi coğrafi özelliklerin 
insan yaşamı üzerinde ne denli belirleyici ve yönlendirici rol oynadığı, M.Ö. 1. Bin yıl periyodu için 
yapılan arkeolojik araştırmalarda açıkça görülmektedir. Fiziki coğrafya çalışmalarıyla elde edilecek 
verilerin paleo-landuse araştırmalarına önemli katkılar sağladığı, yapılan bu çalışmadan da 
anlaşılmaktadır. Yoncatepe Arkeolojik sahasının jeomorfolojik özellikleri, toprak özellikleri ve 
hidrografik özellikleri arkeolojik veri teminine yönelik olarak incelenmiş ve geçmişe yönelik, paleo-
landuse veri tabanına çok önemli katkılar sağlayacak sonuçlara ulaşılmıştır. Bir bölümü özetlenen bu 
sonuçlar; çeşitli amaçlar için yer seçimlerindeki lokasyonların belirlenmesine yönelik morfolojinin 
kullanılması, su temini ve su kullanımının anlaşılmasında su imkanları ve su yapılarının çözümlenmesi, 
tarım alanları belirlenmesi ve tarımsal faaliyetlerin anlaşılması gibi konuların açıklanmasında 
kullanılmıştır. 

TEŞEKKÜR:  

Bu araştırmaya, Proje No: SOBAG-104K009 nolu Araştırma Projesi ile verdiği destek dolayısıyla 
TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.   
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Şekil 6. Yoncatepe arkeolojik sahasının doğal akış yönleri ve akım birikimi ile güncel drenaj özellikleri. 
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ÖZ 

Çalışmamız, Karadeniz Bölgesinin kuzeybatısında yer alan ve 1177 km² alan kaplayan Fırtına Deresi 
Havzasının Uygulamalı Jeomorfoloji özelliklerini kapsamaktadır. Çalışma sahası deniz kıyısından itibaren hemen 
3900 metrelere çıkan yükseltisi ile oldukça arızalı bir topografyaya sahiptir. 

Çalışma sahası olan Fırtına Deresi havzasının jeomorfoloji ve uygulamalı jeomorfoloji özelliklerine 
değinilirken CBS metodolojisi ve teknolojilerinden faydalanılmış, problemlerin tanımlanmasına yönelik 
yaklaşımlarda bulunulmuştur. Çalışma sahası, jeomorfolojik görünümü bakımından, kökensel olarak farklı 
topografya şekillerini (glasiyal, periglasiyal, flüvyal) bir arada barındıran bir akarsu havzası karakterindedir. Ayrıca 
araştırma sahasında, sel, taşkın, kütle hareketleri, çığ gibi afetler sıkça meydana gelmekte, can ve mal kayıplarına 
neden olmaktadır. Bu farklı jeomorfolojik süreç ve problemlerin insan yaşamındaki önemleri göz önüne alınarak, 
değişik ölçekteki topografya (1/25000), jeoloji (1/100000) haritaları sayısallaştırılarak, elde edilen sayısal verilerden 
ve arazi çalışmalarından sağlanan sözel verilerden sahanın jeomorfolojik gelişimine ait haritalar, tablolar ve şekiller 
oluşturulmuştur. Elde edilen verilerin yardımıyla, niteliksel yöntem uygulanarak sahaya ait sel, taşkın, heyelan ve 
çığ analizleri yapılıp risk haritaları üretilmiştir.  

ABSTRACT 

 Our Study presents applied geomorphologic features of Fırtına River Basin which is located at the 
northeastern margin of the Black Sea Region and area of 1177 km². The study area has a highly faulty topography 
with the altitude up to 3900 meter from the seaside. 

When the geomorphologic and applied geomorpholgic features of Fırtına River basin were studied, It was 
made use of GIS methodolgy and technologies, and It had been attempted an approach to discribe problems, to 
decrease damages to a minimum scale and to enable to keep on usage of natural resources properly. The study area 
is a fluvial basin from the geomorphologic point of view and has different origin of topographic shapes (glacial, 
periglacial, fluvial) together. Besides these situations, disaster such as flood, overflow, mass movements, avalanche 
happens frequently and causes casualties and property loss. Considering importance of these geomorphologic 
process and problems in human life, It was created figures, tables, maps related to the area’s geomorphologic 
evolution by digitizing different scaled maps such as topography ( 1/ 25000) and geology ( 1/ 100000) maps from 
which are aqcuired quantitative data and gathering verbal data during field observations. It was created risk maps by 
meas of acquired data  and the study area’s flood, overflow, landslide and avalanch analysis by using qualitative 
methods. 

GİRİŞ 

 Çalışma sahası, Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde, Doğu Karadeniz Dağlarının 
kuzey aklanında yer alan Fırtına Deresi havzasını kapsamaktadır. Fırtına Deresi havzası Rize ilinin 
Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinin Sınırları içerisinde yer almakta olup, 1177,03 km²’lik yüzölçümü ile 
Doğu Karadeniz’deki en büyük akarsu havzalarından biridir. Kuzeyden Karadeniz, güneyden Kaçkar ve 
Soğanlı dağlarının su bölümü çizgisi ile sınırlanmıştır. Deniz kıyısından hemen duvar gibi yükselen 
dağlar 40 km kuş uçuşu mesafede 3900 metrelere ulaşır. Türkiye’nin 4. büyük zirvesi olan Kaçkar Dağı 
(3932 m) çalışma sahasını güneyden sınırlayan su bölümü hattının en yüksek noktasıdır. Yine, Verçenik 
Dağı (3711 m), Altıparmak Dağı (3562 m) sahayı güneyden sınırlayan yüksek kütlelerdir. Çalışma 
sahasını doğuda Çağlayan Deresi havzası, batıda ise Ortaköy Deresi havzası ile sınırlanmıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Fırtına Deresi Havzasının Lokasyon Haritası. 

GENEL JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER 

Fırtına Deresi Havzasının Jeomorfolojik görümüne bakıldığında, öncelikle kıyıdan başlayan ve 
basamak şeklinde yükselen taraçalar dikkati çeker. Havzanın iç kısımlarına doğru, akarsu boyunca vadi 
tabanlarında ve eğim şartlarının da müsaade ettiği yüksek kısımlarda dağ içi ovaları yer alır. Havza 
genelinde diğer dikkat çekici jeomorfolojik özellik ise gittikçe daralan ve derinleşen V şekilli vadilerdir. 
Daha yüksek sahalarda kademeli yamaçlar,  2000 metrenin üzerinde yerine kayalıklara geçilir. 2500 
metrenin üzerinde ise büyük glasiyal vadilerinin ve üst seviyelerde ise hakim sivri tepeler ve daimi 
karlarla ve buzlularla kaplı dağlar yer alır (Turoğlu 2005, Bayrakdar 2006, Doğu vd 1993), (Foto 1).  

 

 
Foto 1. Kaçkar Dağının kuzey yamacında yer alan buzullar. 
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FIRTINA DERESI HAVZASINDAKI JEOMORFOLOJIK PROBLEMLER 

Jeomorfolojinin inceleme alanını teşkil eden röliyef; yapı özelliklerine bağlı olarak, üzerinde 
çalışan şekillendirici süreçlerin etkisiyle, zaman dahilinde devamlı bir gelişim gösterir. Röliyefi 
gelişimine uğratan bu hızlı ve yavaş tempolu şekillendirici süreçler insan yaşamında da etkilerini 
hissettirmektedir. İşte bu nedenle,  insan röliyefi iyice tanımak ve onun gelişiminde rol oynayan süreçleri 
iyi açıklamak zorundadır. Buradan hareketle Uygulamalı Jeomorfoloji bilimsel olarak şöyle tarif 
edilebilir: Uygulamalı jeomorfoloji, mekandan onun özellik ve olanaklarına göre, insan yaşamına en 
uygun ve en verimli bir şekilde yararlanma yollarını gösteren bir bilim koludur (Kurter 1984). 

Fırtına deresi havzası akarsularca derince yarılmış arızalı röliyefi, beraberinde birçok jeomorfolojik 
sorunu da getirmektedir. Deniz kıyısından 3900 metreye ulaşan ani yükselti artışının doğurduğu yüksek 
eğim değerleri, drenaj ağının yoğun bir şekilde parçaladığı ve farklı derecelerde erozyona sahne olan 
dağlık ve yamaç arazilerinin varlığı, yeraltı suyu seviyesinin yüksek oluşu ve yüksek eğim değerlerinden 
kaynaklanan çeşitli tip ve büyüklükteki kütle hareketleri, klimatik şartların havzayı oluşturan volkanik 
kayaç birimleri üzerinde yoğun bir kimyasal ayrışma ve fiziksel ufalanmaya maruz bırakması, yoğun 
yağış etkinliğinden kaynaklanan sel ve taşkınlar, yüksek sahalarda etkin olan çığ ve taş akmaları çalışma 
sahasında insan faaliyetlerini olumsuz etkileyen jeomorfolojik problemlerin başında gelmektedir.  

Çalışma sahasında jeomorfolojik özellikler, bölge insanın ekonomik faaliyetlerine katkı sağladığı 
gibi hatalı arazi kullanımdan doğan jeomorfolojik problemleri de beraberinde getirmektedir. Fırtına deresi 
havzası anakaya özellikleri bakımından günlenmeye son derece açıktır. Sahada en yaygın litolojik 
birimlerden biri olan granitoyidler (Güven 1998), yapıları itibariyle kabuksal çözülmeye (eksfoliasyon) 
uğramaktadır. Granitoyidlerde günlenme sonucu çatlaklı yapıya sahip kaya yüzeyleri (Foto 2) ve 
ayrışmayla onlarca metre kalınlığa varan arenalar oluşabilmektedir Günlenme sonucu oluşan  
ayrışmış malzemenin fazlalığı (Foto 3), yüksek eğim değerleri, her mevsim etkin olan yağışlar ve yanlış 
arazi kullanımdan doğan antropojen etkiler sahadaki erozyonu yaratan önemli faktörlerdir. Yumuşak, 
kolay kırılabilen kayaçlar şiddetli yağış etkisi ile hızlıca aşınırlar. Çalışma sahasındaki killer, kiltaşları, 
kumtaşları ve çözülmüş granitoyidler bu sınıfa girer. Sahada geniş yayılış alanına sahip granitoyidler 
üzerindeki kalın arenalar erozyona son derece müsaittir. Yağışlar ve yağış özellikleri ayrışan malzemenin 
taşınmasında en etkili faktörlerin başındadır. Çalışma sahası Türkiye genelinde en fazla yağış alan bölge 
içerisinde yer alır (Yıllık toplam yağış miktarı 1956 mm). Bu yoğun yağış etkinliği erozyonu tetikler 
(Tablo 1). 

 

Foto 2. Kaçkar Dağlarında granitoyidler üzerinde günlenme 
sonucu oluşan  çatlaklı yapı.            

Foto 3. Kaçkar zirvesinin kuzey  eteklerinde 
bazaltların ayrışması ile oluşan  çeşitli 
boyuttaki enkaz örtüsü 
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Foto 4. Çamlıhemşin Konaklar mahallesinde meydana gelen heyelan. 

Fırtına deresi havzasında kaya düşmeleri büyük ölçüde antropolojik etkenler sonucu oluşur. 
Özellikle yol çalışmaları esnasında ve taş ocaklarında yapılan yanlış hafriyatlar kaya düşmelerine 
sebebiyet vermektedir (Foto 5). Çalışma sahasında taş akmalarına sıkça rastlanır. Özellikle, orman üst 
sınırından ya da orman örtüsünün seyrekleştiği yüksek yamaç arazilerinden başlayarak zirveler hattına kadar 
çıkan sahanın yüksek eğimli yamaçlarında oldukça yaygındır. Çoğu yamaçlarda taş akmalarının eğim 
boyunca vadi tabanına kadar devam ettiği görülmektedir. Ayrıca, orman alanlarında yamaç üzerinde kanal 
oluşturacak şekilde oluşan taş akmaları tarım alanlarına, yerleşmelere ve karayollarına büyük ölçüde zarar 
vermektedir. 

 
Foto 5. Çamlıhemşin Şenyuva karayolunun 10.km’sinde oluşan kaya düşmesi.                    

Arazi kullanım özellikleri sel ve taşkınların afet haline dönüşmesinde büyük rol oynar. Bunlar 
arasında hatalı mühendislik uygulamaları ve yanlış yer seçimleri başta gelir. Kısıtlı yerleşim alanları 
nedeniyle konutlar, Çamlıhemşin başta olmak üzere diğer vadi boyu yerleşmelerinde olduğu gibi dere 
yatağına yapılmaya başlanmıştır (Foto 6).  Dere yatağını daraltma çalışmaları sel ve taşkınların 
oluşmasında etkili bir faktördür (Foto 7). Eğim değerlerinin azaldığı geniş tabanlı vadilerde ve kıyıdaki 
delta sahasında taşkın riski öne çıkmaktadır. Özellikle kıyıda Ardeşen yerleşmesinin delta tabanına doğru 
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gelişme eğilimi göstermesi taşkın riskini oldukça arttırmaktadır. Sahada 1500 metre üstünde, özellikle de 
orman üst sınırının üzerinde rastlanılan çığ olayları, yayla yerleşimlerine ciddi zararlar verir. Yüksek 
sahaların hemen hemen tümünde meydana gelen çığlar; orman içinde orman örtüsünü tahrip ederek geniş 
akma kanalları oluştururlar (Foto 8). Yaylalarda çığ kanalları içerisine ya da ağız kısımlarına yapılan 
konutlar ciddi riskler taşımaktadır. 

  

Foto 6. Çamlıhemşin’de 
akarsu yatağı içerisinde   
sel riski taşıyan konutlar. 

Foto 7. 20 Ağustos 2005 selinde   
Çamlıkemşin-Ardeşen yolunda oluşan hasar 

Foto 8. Amlakit yaylasında 
yayla yerleşimlerini tehdit eden 
çığ kanalları 

JEOMORFOLOJİK SORUNLARINA YÖNELİK ÖNLEME, ZARAR AZALTMA ÖNERİLERİ 

Çalışma sahası sahip olduğu doğal kaynak zenginliği ile son yıllarda artan bir talebe maruz 
kalmaktadır. Bu yoğun kullanımda beraberinde hatalı arazi kullanımlarını doğurmakta ve geri 
kazanılması mümkün olmayan doğal kaynak kayıplarına sebebiyet vermektedir (Şekil 3.) .  

Çalışmanın alanındaki jeomorfolojik temel birimler; dağlık alanlar, yamaç arazileri, az eğimli ve 
alçak alanlar olmak üzere üç başlıkta toplanmak mümkündür. Bu jeomorfolojik üniteler üzerinde insan 
faaliyetleri farklı ölçekte ve etkinlikte sürdürülmektedir. Dağlık alanlarında insan faaliyetlerini sınırlayan 
jeomorfolojik problemlerinin başında yayla yerleşimlerinin yer seçiminden kaynaklanan problemler gelir. 
Yaylalarda yerleşim düzeni saha genelinin aksine topludur. Yayla yerleşimlerini tehdit eden en büyük 
sorun çığlardır. Bu prensip uyarınca çığların oluşmasının önlenmesi aktif (direkt) koruma, meydana 
gelecek çığların en az zararla geçiştirilmesi ise pasif (indirekt) koruma adını almaktadır. Aktif korumanın 
esası, yamaç yukarılarındaki karın stabilizasyonu ve böylece kar kütlelerinin harekete geçmesine engel 
olunarak çığ oluşumunun önlenmesidir. Bu durumda kar örtüsünü stabilize etmek üzere yapılabilecek tek 
şey, karın yamaç aşağıya doğru harekete geçmesine neden olan kuvveti, yamaç eğimini bir ölçüde 
azaltmak sureti ile, zayıflatmak, kar kütlesi içerisinde yapay engeller oluşturmak suretiyle sürtünmeyi 
artırarak çekme gerilemelerini etkisiz hale getirmektir. Pasif korunmada çığ zararlarının kontrol altına 
alınması esas itibariyle iki yoldan gerçekleşir ve bunlar, hareket halindeki kar kütlesinin, yani çığın; (1) 
hareket doğrultusunun değiştirilmesi (çığın saptırılması), (2) yavaşlatılması (frenlenmesi) ve 
durdurulmasıdır (Uzunsoy, Görcelioğlu 1985).  

Çalışma sahasında yamaç arazileri insan faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanların başında gelmektedir. 
Çalışma sahasındaki sınırlı düz alanlar insanları yamaçlarda yaşamaya zorlamıştır. Kıyıdan itibaren 
Fırtına vadisi içlerine doğru Çamlıhemşin ve Tunca ilçelerine kadar olan vadi yamaçlarında yerleşmeler 
dağınık halde ve yoğundur.  Derin “V” şekilli vadilerde dağınık karakterdeki yerleşim alanlarında tarım 
ve hayvancılığa dayalı gelişen ekonomik etkinlikler yamaçlar üzerinde gerçekleşen jeomorfolojik 
sorunlarla sık sık sekteye uğramaktadır. Yoğun bir orman örtüsü ile kaplı yamaçlarda orman tahribiyle 
açılan tarım alanları yamaç dengesini bozmakta ve her türlü kütle hareketinin gerçekleşmesine olanak 
sağlamaktadır. Eğim değerlerinin çok yüksek olduğu yamaçlarda kütle hareketleri sık sık karşılaşılan bir 
jeomorfolojik vaka olmasına karşın yanlış arazi kullanımları bunların afete dönüşmesinde en önemli 
faktördür. Kütle hareketlerinin yanında erozyon, sel ve seyelanlar bu alanlardaki diğer problemler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak yamaçlarda yüzeyde bazı çatlaklar veya diğer kesimlerdeki noktalara 
göre belirgin bir hareket başlayana kadar, bir heyelan olasılığını kestirmek güçtür. Heyelandan 
şüphelenildiği özel hallerde ise; heyelan oluşturabilecek en önemli etkenin (yerçekimi ve yeraltı suyu) 
üzerinde durulmalı ve olabilecek hasarın şeklini saptama çalışmaları yapılmalıdır. Ardeşen – 
Çamlıhemşin – Tunca arasında kalan yamaç arazilerinde heyelan riski oldukça fazladır (Şekil 5). 
Volkano-Tortul istifin (Güven 1998) yer aldığı bu alanlarda orman alanlarının tarım amaçlı tahribi 
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heyelanların yaşanma sıklığını artırmaktadır. Kayaçların ve yerçekiminin etkileri; karayolları dolguları, 
yoğun yerleşme projeleri ile veya taş ocaklarından, madenlerden, yamaçlardan büyük hacimde malzeme 
çıkarılması ile arttırmaktadır. Çalışma sahasında yamaçların yüksek eğim değerlerine sahip olmasından 
ötürü Bu nedenlerle heyelan olasılığından şüphe edilen bir yamaçta, yüklenilecek ağırlığın yamaç 
dengesini tehdit edebileceği düşünülerek bu durum araştırılmalı, yamacı tutan yanal destek saptanmalı ve 
bunun kaldırılıp kaldırılamayacağı iyice incelenmelidir. 

Alçak alanları en fazla tehdit eden problemler sel ve taşkınlardır. Sel ve taşkınlar çalışma sahasında 
sık sık ciddi afetlere dönüşmekte ve can ve mal kayıplarına sebebiyet vermektedir. Sel ve taşkınları 
önleme zarar azaltma amaçlı çalışmaların havza genelinde düşünülmesi gerekmektedir. Havza bazında 
yapılacak çalışmalarla olumlu sonuçlara varılabilir. Sel riski taşıyan alanlarda yapılacak yapılaşmaya 
dikkat edilmeli sel yataklarından ve taşkın yataklarından kaçınılmalıdır. Özellikle Çamlıhemşin 
yerleşmesi sellerden ciddi anlamda zarar gören yerleşmelerin başında gelmektedir (Foto 52). 
Çamlıhemşin’de şehrin sel ve taşkın yataklarına doğru genişlemesi engellenmeli yerleşim için nispeten 
daha uygun alanlar olan yamaçlar tercih edilmelidir. Drenaj sistemini bozan mühendislik yapılarından 
(köprüler, istinat duvarları, kanal daraltma çalışmaları v.b)   kaçınılmalıdır. Son yıllarda yapılan alçak 
ayaklı köprüler sellerden ciddi şekilde etkilendiği gibi sel sırasında akış hızını keserek göllenmelere 
sebebiyet vermektedir.   

Çığ, heyelan, sel ve taşkınlar gibi jeomorfolojik problemlerde korunma yollarının başında risk 
taşıyan alanların tespit edilerek başta yerleşim alanlarının seçiminde ve diğer araziden faydalanma 
uygulamalarında belirlenen riski alanlardan uzak durmak yada gerekli önlemlerin alınması yoluna 
gidilmesi gerekmektedir (Şekil 4). Risk haritalarının oluşturulmasında birçok coğrafi parametre bir arada 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) ortamında analiz edilerek değerlendirilmiştir. 
Çığ risk haritasında; eğim, bakı, yükselti basamakları, arazi kullanımı, bitki örtüsü gibi parametreler önce 
kendi içinde faktör değerleri ile analiz edilmiş sonra her birine ağırlık değerleri verilerek bir arada 
değerlendirilip CBS ve UA yazılımlarıyla niteliksel yöntem uygulanarak sonuç haritası üretilmiştir (Şekil 
4). Yine heyelan risk haritasında da aynı yöntemler uygulanmakla beraber kullanılan parametreler (eğim, 
litoloji, arazi kullanımı, bitki örtüsü, bakı v.b) ve bunlara verilen faktör ve ağırlık değerleri değiştirilerek 
sonuç haritası oluşturulmuştur (Şekil 5). Genel anlamda çalışma sahasında yer alan tüm jeomorfolojik 
problemlerin belirtildiği uygulamalı jeomorfoloji haritası yine CBS ortamında oluşturulmuştur (Şekil 3).  

SONUÇ 

Fırtına deresi havzası sahip olduğu doğal kaynak potansiyeli ile ülke ve yöre halkı için büyük bir 
değer arz ederken, havzada jeomorfolojik problemler ile de maddi ve manevi zararlar meydana 
gelmektedir. Sahip olunan kaynakların uzun yıllar kullanımı, sürdürülebilir kullanım modellerinin 
gerçekleştirilmesi ile olur.  Doğa olaylarının afet olarak gerçekleşmemesi ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanılabilirliğini sağlamak, taşıma kapasitesinin üstüne çıkılmaması gerekmektedir. Bu 
çalışmada Fırtına Deresi havzasında meydana gelen ve afet niteliğinde gerçekleşen doğa olayları coğrafi 
perspektifte incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Havzanın sadece jeomorfolojik problemleri değil, 
ayrıca doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından da bu önerilerin özel önemi olduğu 
düşünülmektedir. Sahasının zengin doğal potansiyelinin uzun yıllar kullanımını sağlamak için  kaynak 
ihtiyacı da göz önünde bulundurularak, geleceğe dair planlamaların multidisipliner bir yaklaşımla 
yapılması özel öneme sahiptir. Çevreyle uyumlu kaynak kullanımı için hukuksal düzenlemeler ve 
bunların kontrolünün de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
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Şekil 3. Fırtına deresi havzasının uygulamalı jeomorfoloji haritası. 
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Şekil 4. Fırtına deresi havzasının çığ  risk haritası.        Şekil 5. Fırtına deresi havzasının heyelan risk   
haritası. 
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ÖZ 

Bu çalışma optik ve radar uydularının farklı algılayıcılarının farklı zamanlarda kaydedilmiş verilerini farklı 
yöntemlerle analiz ederek jeolojik uygulamalardaki kullanılabilirliğini araştırmaktadır. Farklı algılayıcılar ve 
tekniklerle farklı zamanlarda kaydedilmiş ERS -1 radar, Landsat TM ve Aster optik uydu verileri önce görüntü 
işleme programları tarafından arşivlenmekte, daha sonra görüntü zenginleştirme, ana bileşenler, çizgisel özellikler 
bulma ve veri karma yöntemleri ile işlenmektedir. Çalışma ilk üç tekniğin optik görüntülerde çıplak gözle açıkça 
görülemeyen ayrıntıları sergilediğini göstermiştir. Oysa optik ve radar görüntülerin karılarak işlenmesi yüzeyin 
elektrik ve geometrik özelliklerine aşırı duyarlı radar görüntülerindeki bilgileri, ortamın ısısal ve kimyasal 
özelliklerine duyarlı optik görüntülerdeki bilgilerle bütünlemekte ve elde edilen bileşik görüntüler farklı litolojik 
birimlerin ayrılmasında başarılı olmaktadır. 

ABSTRACT 

This study investigates utilization of various image processing techniques on data acquired by radar and 
optical satellites with different sensor platforms for geologic applications.  ERS-1 radar, multispectral Landsat TM 
and Aster optical data are first archived by image processing programs then processed by image enhancement, 
principal components, lineament detection and data fusion techniques. This study shows that the first three 
techniques reveal the details which are not clearly distinguished by naked eye on optical images while fusion of 
optical data sensitive to chemical and thermal characteristics of the medium complements radar data sensitive to 
electrical and geometric characteristics of the medium to distinguish successfully different lithologic units.  

GİRİŞ 

Bu çalışmada SAR (Yapay Açıklıklı Radar) görüntüsü kullanılan ERS-1 (Avrupa Uzaktan 
Algılama Uydusu) Avrupa’nın ilk radar uydusu olup ERS-2 ve günümüzdeki ENVISAT uyduları 
ailesinin ilk bireyidir. Çevrenin bilimsel incelenmesine katkıda bulunmak amacıyla 17 Temmuz 1991 
tarihinde uzaya fırlatılmıştır. Güneşle eşzamanlı, yakınsal kutuplu, dairesel bir yörüngesi olan ERS-1 
uydusunun yörünge yüksekliği 785 km’ dir. Görüntülerde piksel aralığı 12.5m olup yeniden ziyaret 
zamanı ise 35 gündür. İşleme prensibi yeryüzüne uçuş yönüne paralel yönde radar işaretleri göndermek, 
işaretlerin gönderilmesiyle alınması arasında geçen zaman ve geri alınan işaretlerin yoğunluğunu 
işleyerek şeritler halinde görüntü oluşturmaktır. 3.8 -7.6 cm arasındaki C bandında algılama yapan ve 
SAR yanı sıra radar altimetresi, okyanus yüzey sıcaklığı ve denizdeki rüzgarları ölçmek için kapsamlı 
güçlü cihazlar taşıyan ERS-1 uydusu 21 Nisan 1995’te aynı donanıma ek olarak atmosfer ozon 
araştırmaları için bir algılayıcı da taşıyan ERS-2 uydusu ile birlikte yeryüzü kaynakları, okyanuslar ve 
kutuplar hakkında değerli veriler toplamış ve dünyanın uzak yerlerindeki şiddetli seller ve depremler gibi 
doğal afetlerin izlenmesinde kullanılmıştır.  ERS-1 uydusu ömrünü bir bilgisayar ve bir jiroskopunun 
2000 Yılı Mart ayında devre dışı kalmasıyla tamamlamıştır (Duchossois ve Fea, 1992). 
http://www.esa.int/esaEO/SEMGWH2VQUD_index_0_m.html) 

Bu çalışmada optik görüntülerinden yararlanılan bir algılayıcı da Aralık 1999’da uzaya fırlatılan 
Terra uydusunun beş cihazından birisi olan Aster algılayıcısıdır. Japon hükümeti, sanayi ve araştırma 
gruplarından oluşan bir konsorsiyum tarafından yapılan Aster 90m ile 15m arasında değişen uzamsal 
çözünürlüklerle bulut örtüsü, buzullar, kara sıcaklığı, arazi kullanımı, doğal afetler, deniz buzulları, kar 
örtüsü ve bitki desenlerini gözlemlemektedir. Bu algılayıcı tarafından elde edilen çok tayflı görüntüler 14 
değişik renkte olup, insan gözüyle görülmeyen yakın kızılötesi, kısa dalga kızıl ötesi ve ısısal kızılötesi 
dalga boylarında bilim adamlarınca yorumlanmaktadır. Aster verileri, bitki ve ekosistem dinamiği, 
afetlerin gözlemlenmesi, jeoloji ve topraklar, kara yüzeyi klimatolojisi, hidroloji, arazi kullanımı 
değişikliği, sayısal yükseklik modeli üretilmesi gibi küresel değişiklikle ilgili uygulama alanlarına 
sahiptir.  (http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/aster.html). 
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Bu çalışmada görüntülerinden yararlanılan diğer bir uydu ise uzaktan algılamanın ilk uydusu olan 
LANDSAT’ tır. Temmuz 1972’de Amerikan uzay merkezi, NASA, tarafından yörüngesine oturtturulmuş, 
daha sonraki yıllarda LANDSAT serisinden diğer altı uydu yörüngeye yerleştirilmiştir. Uydulardan ilk 
dördünün faaliyeti sona ermiş olup halen Landsat 5 ve Landsat 7 faaliyette bulunmaktadır. Güneşle eş 
zamanlı yörüngeye oturtulan bu uydular, dünyanın ekseninde döndüğü hızla dünya etrafında döndüğü için 
veri aynı bölgeden günün hep aynı yerel zamanında toplanmaktadır. Landsat 5’te bulunan 28,5 m 
çözünürlükteki üç adet görünür (mavi, kırmızı, yeşil) , üç adet yakın ve orta kızılötesi bantlara ilaveten 
Landsat 7’de görüntünün tam çekim karesi olan 185 km x 185 km’ lik alanın tamamını örten 15m 
çözünürlükte siyah/beyaz bant bulunmaktadır. Ayrıca 120m çözünürlüklü termal bant iyileştirilerek, 
60m’ye getirilmiştir. Landsat uydusunun geniş alanlara bakabilme yeteneğinden dolayı yıllarca jeolojik 
yapıyı tanımada başarı ile kullanılmıştır. Özellikle, uzaktan algılanan veride yapılan çizgisellik analizi 
yapısal ortamın çalışılması için değerli bir bilgi kaynağı olmuştur (Ricchetti vd., 2005;Mah vd., 
1995;Karnieli vd., 1996; Pohl vd., 1998; Süzen ve Toprak, 1998; Tripathi vd., 1995) 

Landsat uydusunda kullanılan görünür ve yakın kızıl ötesi uzaktan algılama teknikleri gözlenen 
ortamın kimyasal ve ısısal özelliklerine, mikrodalga algılama ise yüzeyin elektrik ve geometrik 
özelliklerine çok duyarlıdır. Bu bilgiler birleştirilerek birlikte değerlendirilince jeolojide farklı litolojik 
birimlerin ayrımı için daha iyi bir ortam sağlanır ve ayırt edici özelliklerin incelenmesi için güzel bir 
temel oluşturulur (Loizzo vd., 1994). 

Bu çalışmada, çalışma alanı olarak Yalova İli seçilmiş, çalışma alanının jeolojik yapısı 
incelenmiştir. Daha sonra bu alanın radar uydu verileri tek başına, iki farklı uydudan elde edilmiş optik 
uydu verileri tek başına daha sonra birleştirilerek jeolojik formasyonlarla karşılaştırılmıştır. 

ÇALIŞMA ALANI 

Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları'nın kuzey eteklerine kurulmuş olan 
Yalova, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. İlin 
kuzeyinde ve batısında Marmara denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa (Orhangazi-Gemlik ve 
İznik ilçeleri) ve Gemlik körfezi yer almaktadır. Yalova ilinin kuzeyinden güneybatısına kadar olan 
sınırları Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Kıyılar, girintili çıkıntılı bir özellik göstermez. Yalova'nın 39-
40º kuzey enlemi, 29-61º doğu boylamları arasında denizden yüksekliği 2 metre, en yüksek noktası 926 
metredir. 839 kilometrekarelik alanı ile ülke yüzölçümünün % 0.11'lik bölümünü kapsamaktadır. 

Yalova, yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin en küçük ilidir ve 105 km ile denize en uzun kıyısı olan 
turistik illerinden de birisidir. Yalova, verimli ve bereketli ovalara sahiptir. Çınarcık, Gökçedere, Kirazlı, 
Kılıçköy ve Taşköprü ile deniz arasında birbirinden alçak tepeciklerle ayrılan büyüklü küçüklü ovalar 
oluşmuştur. Bu ovalar, akarsular boyunca uzanmakta olup çevrelerinde meyvecilik ve sebzecilik 
yapılmaktadır. Yalova'nın toplam yüzölçümünün (847,000 ha) %82si, tarım arazisi (221,730 ha), orman 
alanı (468,090 ha) ve çayır-mera arazisinden (7,944 ha) oluşmaktadır. 

İlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır. Samanlı Dağları'nın kuzey ve güneyinde 
vadi içlerinde bulunan makiler, bu kütlenin etekleri boyunca kesintili şeritler ve parçalar halinde 
bulunurlar. İlin güneyindeki dik yamaçlar gür bir orman örtüsü ile tamamen kaplıdır. Ormanlık alanlarda 
genellikle kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları görülür. Yalova'daki ormanlardan 
çevrenin odun ve kereste ihtiyacı karşılanmaktadır http://tr.wikipedia.org/wiki/Yalova 

ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİK YAPISI 

Armutlu Yarımadası’nın temelini Prekambriyen-Alt Paleozoik yaşlı Pamukova Metamorfikleri ile 
Trias-Alt Kretase yaşlı ofiyolit içeren olistostromal-türbiditik volkanosedimanter istifler oluşturmaktadır. 
Alt Trias ile Paleosen-Alt Orta Eosen arasındaki dönemi temsil eden volkanosedimanter birimlerin 
oluşturduğu formasyonlar temelin üzerinde yer almaktadır. Bu birimleri kesen Fıstıklı granitoyidinden 
sonra Sarmasiyen yaşlı acı su, Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı akarsu-göl ve Üst Pleyistosen yaşlı denizel 
çökeller yarımadanın jeolojik yapısında yer almışlardır. Bunların üzerine de Holosen’e ait alüvyal 
yelpaze, akarsu, kıyı ovası, plaj ve delta çökelleri gelmektedir (Erendil, 1991). Yalova’daki jeolojik 
formasyonlar Şekil 1’de verilmektedir. 

ERS-1 Uydu verisi analizleri.  
TUBITAK MAM uydu görüntüleri arşivinde bulunan Haziran 1995 tarihli ERS-1 uydu verisinin 

Yalova İlinin büyük bir kısmını örttüğü gözlemlenmiş, üzerinde bulunduğu CD ortamından PCI Görüntü 
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İşleme Paketinde bulunan ve ERS-1 tipi SAR görüntülerini okumaya yarayan bir program vasıtası ile 
okutulmuştur. Görüntünün Yalova İlini örten kısmı bütün görüntüden kesilerek geometrik düzeltilmeye 
hazırlanmıştır. Görüntüden görüntüye düzeltme tekniği kullanılmış, elimizde bulunan geometrik 
düzeltilmiş ve harita koordinatlarında bulunan Aster uydu verisi temel alınarak, deniz ve göl kıyılarında 
ve karada benzeyen noktalarda 20 kontrol noktası toplanmış ve ortalama 3.36 RMS hatası ile SAR 
görüntüsü düzeltilmiştir.  

SAR görüntüsünde gri seviyelerinin 0- 180 arasında dağıldığı görüntüdeki farklı gri seviyelerindeki 
piksellerin yoğunluğunu gösteren histogram analizinden belirlenmiş ve gri seviyelerini 0- 255 aralığına 
yaymak için doğrusal uzatma işlemi yapılmıştır. Sonuç olarak Şekil 2’de sergilenen görüntü elde 
edilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi, radar görüntüsü yüzey altı jeolojisi ile ilgili pek çok bilgiyi ortaya 
çıkartmaktadır. 

 
Şekil 1. Yalova İli Jeoloji Formasyonları ve Faylar 

Aster Uydu verisi analizleri 
Çalışmada, Temmuz Ağustos 2004 yıllarında kaydedilmiş Aster uydu verileri kullanılmıştır. 

Uydunun 15 m çözümlemeli (0,63- 0,69µ) aralığındaki 2, (0.7- 0,86µ) aralığındaki 3 ve (0,52-0,60µ) 
aralığındaki 1 no’ lu bantları karşılıklı olarak kırmızı, yeşil ve mavi renk bileşenlerine atanarak, Şekil 3’te 
görülen görüntü elde edilmiştir.  Çalışma alanı iki farklı tam görüntü çerçevesi üzerinde yer aldığı için her 
iki tam görüntü çerçevesi mozaik işlemi ile yamanarak bir bütün görüntü elde edilmiştir. Görüntüdeki gri 
seviyeleri (0-255) aralığına uzatılarak radyometrik düzeltme yapılmıştır. Görüntü geometrik ve 
radyometrik düzeltilmiş olarak temin edildiği için üzerinde kesme işlemi dışında herhangi bir işlem 
yapılmayarak Şekil 3’teki görüntü elde edilmiştir. Görüntü 15m çözümlemesi ile yeryüzündeki bitki 
örtüsünü, şehir alanlarını, coğrafik özellikleri ayrıntılı bir biçimde sergilemektedir. Ancak yüzey 
yansıması ile oluşturulmuş bir görüntü olması nedeniyle yeryüzünün altını gösterememektedir. Görüntü 
işleme literatüründe iyi bilinen veri karma yöntemi ile Şekil 2’de sergilenen çalışma alanının SAR 
görüntüsü, Şekil 3’te sergilenen Aster görüntüsü ile kaynaştırılmış ve Şekil 4’te sergilenen SAR+Aster 
görüntüsü elde edilmiştir. Veri karma yöntemine göre yapay olarak renklendirilmiş Aster (Bant 2 3 1) 
şiddet ton doyum (IHS) dönüşümü ile IHS ortamına atılmış, IHS ortamında şiddet bileşeni ile SAR 
görüntüsü yer değiştirmiştir. Kırmızı yeşil mavi renk ortamına geri dönüş ise Şekil 4’te sergilenen 
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Aster+ERS-1 bileşik görüntüsünü vermiştir. Şekil 4’te görüldüğü gibi bileşik görüntüde renk bilgisi yanı 
sıra yeryüzü altı özelliklerini gösteren çizgisel özellikler de bulunmakta olup yeryüzünün jeolojik yapısını 
ve litolojisini belirlemek için değerli bir bilgi kaynağı sunmaktadır.   

 
Şekil 2. Yalova İli Haziran 1995 ERS-1 uydu görüntüsü 

 
Şekil 3. Yalova İli Temmuz-Ağustos 2004 Aster uydu görüntüsü 

 Şekil 3’te sergilenen görüntüyü Şekil 1’deki çalışma alanı formasyon haritası ile karşılaştıracak 
olursak, Yalova İlinin yoğun bitki örtüsünün jeolojik formasyon bilgisini maskelemekte olduğunu 
görmekteyiz. Şekil 4 ile Şekil 1’i karşılaştıracak olursak yeryüzüne bitki örtüsü altından bakabilmekte, 
çizgisel özellikleri çalışma alanı optik uydu görüntüsü üzerine işaretleyebilmekteyiz. Kireçtaşı içindeki 
alüvyon yolları bileşik görüntü üzerinde rahatça görmekte olup, olası fay olarak araştırılması gereken bazı 
araştırma alanlarını görüntüden ayırt etmekteyiz. 

Landsat Uydu verisi analizleri  
Çalışmada Haziran 2005 yılında kaydedilmiş Landsat 5 TM uydu verisi kullanılmıştır. 

Görüntüden görüntüye geometrik düzeltme programı kullanılarak Landsat uydu verisi geometrik 
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düzeltilmiş olarak hazır bulunan Aster uydu verisine göre düzeltilmiştir. Her iki görüntü görüntü işleme 
programları ile bilgisayar ekranına serilmiş, çıplak gözle ayırtedilebilen coğrafik özelliklerin bulunduğu 
yerlerde,  özellikle kıyılarda ve karada homojen bir şekilde dağılmış 27 adet kontrol noktası toplanmış ve 
1.02 RMS hatası ile düzeltme yapılmıştır. 

 
Şekil 4. Yalova İli Temmuz-Ağustos 2004 Aster + Haziran 1995 ERS-1 uydu görüntüsü bileşimi 

Landsat görüntüsünde farklı jeolojik özelliklerin belirlenmesinde kullanılan bantlar ile iki farklı 
renkli bileşik görüntü elde edilmiştir. Bunlar, 3 4 ve 7 ve 2 1 ve 3 bant bileşimleridir. Sözü geçen bantlar, 
kırmızı, yeşil ve mavi renk bileşenlerine atanarak yapay renklendirilmiş görüntüler elde edilmiştir. 
Görüntüleri radyometrik olarak düzeltmek için (3,4,7) bileşik görüntüsü için (12,60), (5, 150) ve (0,70) 
aralıklarındaki gri seviyeleri (2 1 3) bileşik görüntü için (20,50) (50,90) ve (12,60) aralıklarındaki gri 
seviyeleri doğrusal uzatma tekniği ile (0,255) aralığına getirilmiştir. Elde edilen görüntüler, Şekil 5 ve 
6’da verilmektedir. 

 
Şekil 5. Yalova İli Haziran 2005 Landsat TM uydu görüntüsü (Bant 3 4 7) 
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Landsat uydusunun jeolojik çalışmalara yatkın (3 4 7) ve (2 1 3) no’lu bantları kullanılarak yapılan 
renkli bileşik görüntüler yeryüzü yapısını ve bazı jeolojik özellikleri ortaya çıkartmaktadır.  Bu 
görüntüleri tamamlamak amacı ile çalışma alanının radar görüntüsü yukarıda anlatılan veri karma  

 
Şekil 6. Yalova İli Haziran 2005 Landsat TM uydu görüntüsü (Bant 2 3 1) 

yöntemi (Yıldırım vd., 1996) ile bu görüntülerle kaynaştırılmış, Şekil 7 ve 8’de verilen görüntüler elde 
edilmiştir. Elde edilen görüntüler hem optik uyduların jeolojik özelliklerini belirginleştiren 
elektromanyetik bant bileşimlerini kullanmış hem de yüzey altındaki özellikleri belirginleştiren radar 
görüntüsünden gelen bilgilerden yararlanmıştır. Böylece yeryüzünün jeolojik özelliklerini yorumlamak 
kolaylaşmıştır. Şekillerden de görüleceği üzere yoğun bitki örtüsünün altındaki yapıyı hem 
gözlemleyebiliyor hem de jeoljik formasyonlar ve fay çizgileri haritası ile karşılaştıracak olursak bazı 
sınırlar ve çizgiler belirlenebilmektedir. 

    
Şekil 7. Yalova İli Haziran 2005 Landsat TM (Bant 3 4 7)+Haziran 1995 ERS-1 uydu görüntüsü bileşimi 

 Çalışma alanının Landsat uydu görüntüsünde yapılan diğer bir analiz, optik uydu görüntüsü bilgi 
içeriğinden çizgisel özelliklerin çıkarılması yönünde olmuştur. İlk olarak ana bileşenler analizi (Pratt, 
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1978) kullanılarak, uydunun ısısal bant dışındaki diğer 6 bandında bulunan bilgiler sıkıştırılarak 3 banda 
indirilmiştir. Öz değerlerin incelenmesinden ilk bantta %85,71, ikinci bantta %11,72 üçüncü bantta ise 
%2,07 oranında toplam %99,49 bilgi olduğu anlaşılmıştır. Öz ilişkileri sıfır olan bantlar incelendiğinde 
ilk bandın resimdeki alçak frekans bilgilerini topladığı, ikinci bantta ise çizgisel özelliklerin bulunduğu 
yüksek frekans bilgilerinden oluştuğu gözlemlenmiştir. Üçüncü bantta daha çok gürültü olarak algılanan 
kayda değer bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu üç bant kırmızı, mavi ve yeşil renk bileşenlerine atanarak 
Şekil 9’da sunulmuştur. İkinci banttaki çizgisel özellikler Sobel süzgeci (Pratt, 1976) ile bulunmuştur. 
Sobel yüksek geçiren süzgeci görüntü elemanlarının gri seviyelerindeki ani değişiklikleri 
vurgulamaktadır. Bu hızlı değişimler, kenarlar olarak bilinen yüksek yersel frekansları temsil etmekte 
olup görüntü kenarları doğrusal özelliklere ve özellikler arasındaki sınırlara rastlamaktadır. Sobel 
süzgeçleri yatay ve dikey yönde 3 x 3 büyüklüğünde tasarlanmış olup yatay ve dikey yöndeki farkları 2 
ile çarparak vurgulamaktadır. Sobel kenar değişim maskesi ile elde edilen çizgisel özellikler görüntüsü 
Şekil 10’da verilmektedir. Bu görüntü yeryüzündeki coğrafik özellikler arasında çıplak gözle fark 
edilmeyen yapıları ortaya çıkartmaktadır ve Şekil 1’de verilen jeolojik yapının belirlenmesinde yol 
gösterici olmaktadır.  

 
Şekil 8. Yalova İli Haziran 2005 Landsat TM (Bant 2 3 1)+Haziran 1995 ERS-1 uydu görüntüsü bileşimi 
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Şekil 9. Yalova İli Haziran 2005 Landsat TM (Bant 1 2 3 4 5 7) ana bileşenler (1 2 3) bileşik görüntüsü  

 
Şekil 10. İkinci ana bileşenden Sobel maskesiyle türetilen çizgisel özellikler   
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ÖZ 

Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan Kaçkar sıradağlarında yer alan Kavron ve Verçenik buzul 
vadilerinde yürütülen çalışmada adı geçen vadilerdeki Kuvaterner paleobuzullaşmalarına ait izler detaylı 
olarak araştırılmıştır. Sözkonusu bölgedeki paleobuzul aktivitesinin kronolojisini oluşturmak amacıyla, 
eratik granit bloklardan ve buzul tarafından törpülenmiş ana kayadan, 10Be kozmojenik günlenme yaş 
tayini için, öncelikle 45 adet örnek alınmış; Kavron vadisinin Kuvaterner jeoloji haritası hazırlanmış; 
Verçenik vadisinde ise buzul erozyon şekilleri haritalanmıştır.  

Elde edilen 10Be kozmojenik yaşlarına göre, paleobuzulların ilerlemesi 26 kyıl’dan önce 
gerçekleşmiştir. Son Buzul Maksimumundaki ilerleme ise yaklaşık 18.5 kyıl civarına kadar devam 
etmiştir. İlerleme evresini takiben paleobuzullarda bir gerileme evresi yaşandığı tahmin edilmekte, ancak 
bu gerilemenin büyüklüğü henüz bilinmemektedir. Büyük olasılıkla, söz konusu paleobuzulların asılı 
vadilerle sınırlı küçük buzullara ayrıldıkları sanılmaktadır.  

Kavron vadisi 15.5 kyıl’dan önce buzdan tamamen arınmış, asılı vadi buzullarından Mezovit 
paleobuzulu ise gerilemesini 15.5 kyıl civarlarında tamamlamıştır. Verçenik ana vadisinin buzullardan 
arınması ise 17.7 kyıl’dan sonra gerçekleşmiştir. Kapılı Göller bölgesindeki Hemşin paleobuzulunun ise 
gerilemesini 15.7 kyıl civarlarında tamamladığı saptanmıştır.  

Çalışma bölgesinde buzul sonrası döneme ait, asılı vadilerle sınırlı bir buzul ilerlemesi daha 
belirlenmiş; bu ilerleme Kavron vadisinde 13-11.5 kyıl olarak yaşlandırılmış, Verçenik vadisinde ise üst 
üste çakışmış olan ayrı yönlü iki çizik seti ile kaydedilmiştir. Küçük Buzul Çağına ait herhangi bir buzul 
ilerlemesinin belirtilerine ise rastlanmamıştır.  

Bu çalışmada, Kavron ve Verçenik vadilerinde birçok çığ sırtı saptanmış, Kavron vadisinde 3 adet, 
Verçenik vadisinde ise 2 adet granit bloğu örneklenmiştir. Çığ sırtlarından elde ettiğimiz 10Be kozmojenik 
yaşları hepsi birbirinden farklı olup yaşlar 7.7-2.3 kyıl arasında değişmekte olduğundan, elde ettiğimiz 
sonuçlar, çığ sırtlarının oluşumunun Erken Holosen’de başladığını, dolayısıyla buzul aktivitesi ile 
alakalarının olmadığını göstermekte-dir.  

Vadilerdeki buzulların ilerlemesi, Pleniglasyal-Geç Buzul döneminde Anadolu Platosunun 
içlerinde ağaç türlerinin yokluğu ve Akşehir, Burdur, Beyşehir, Konya, Tuz ve Van gibi kapalı havza 
göllerinin yüksek seviyeleri ile de uyumludur ve bu durum, iklimin günümüzden daha soğuk, yağış ve 
buharlaşma oranlarının ise daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Geç Buzul Dönemindeki ısınma; 
Anadolu ve Doğu Akdeniz’deki bitkilerin ani yayılımı, kapalı havza göllerinde ani seviye düşüşleri veya 
bu göllerin tamamen kurumaları ve Kavron ile Verçenik vadilerindeki paleobuzulların ani erimeleri ile 
kaydedilmiştir.  

Kavron ve Verçenik paleobuzullarının yaklaşık 18 kyıl civarlarındaki ani gerilemesi ve ana 
vadilerin buzdan arınması, asılı vadilerle sınırlı küçük paleobuzulların ise yaklaşık 15.5 kyıl 
civarlarındaki erime süreçlerinin, kuzeybatı Karadeniz havzasında 18-15.5 kyıl önce çökelen kırmızı 
killer ile ilişkili olabileceklerini göstermektedir. 
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ÖZ 

Arkeolojik ve jeolojik çalışmalarda kullanılan luminesans yaşlandırma teknikleri, malzemenin 
bulunduğu ortamda soğurduğu radyasyon dozu ile çevre doz hızının saptanması üzerine kuruludur. 
Yüksek enerjili radyoaktif ışınlar quartz ve feldspar gibi luminesans özelliklere sahip minerallerin valans 
bandında yer alan elektronları uyararak üst iletkenlik bandına atlamalarına neden olurlar. Bu elektronlar 
ışınım salarak geri dönerken bir miktar elektron mineralin yasak band aralığında bulunan elektron 
tuzaklarında yakalanır. Isıl yöntemle elektronların tuzaklardan boşaltılması işlemi ‘Thermoluminescene 
(TL)’; aynı işlemin ışık yoluyla gerçekleştirilmesi ise ‘Optically Stimulated Luminescence (OSL)’ olarak 
adlandırılır. Tuzaklardan yakalanan ve bu yöntemlerle kurtulan elektronların sayısı, malzemenin o 
çevrede maruz kaldığı radyasyon doz ile; dolayısıyla o çevrede kaldığı süre ile doğrudan orantılıdır. 
Malzemenin soğurduğu radyasyon dozu ‘eşdeğer doz’ veya ‘paleodoz’ olarak adlandırılır ve deneysel 
tekniklerle saptanır. Bulunan ‘eşdeğer doz’un, o çevrenin yılık radyasyon dozuna bölünmesi ile 
malzemenin sözkonusu ‘eşdeğer doz’u ne kadar zamanda almış olduğu; bir başka deyişle malzemenin 
yaşı bulunmuş olur. Bu çalışmada OSL ve TL luminesans metotların fiziksel mekanizmaları;  laboratuvar 
ve alan çalışmaları ile jeolojik ve arkeolojik uygulamalar ele alınmaktadır. 
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ÖZ 

Bu sunumda luminesans metodla gerçekleştirilen yaşlandırma çalışmaları özetlenmekte ve elde 
edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Sunumu planlanan çalışmalar üç grupta toplanabilir. Bunlar; 

1. Aluvial-fay kırklarından alınan  sedimentlerin OSL yöntemle yaşlandırılması,  
2. Marine-tsunami kaynaklı sedimentlerde OSL ve TL yaşlandırma, 
3. Arkeolojik- çanak/çömlek malzemelerin OSL ve TL yaşlandırılması. 

Depremsellik ile ilgili çalışmalar Alaşehir ve Sarıgöl fay kırıklarından alınan sediment malzemeler 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çevre radyasyonuna en büyük katkı potasyum kaynaklı bulunmuştur. En 
genç yaş 72 yıl olarak saptanmış olup hata aralığı %3-15 arasında değişmektedır. 

Tsunami sedimentleri olduğu düşünülen kum ağırlıklı malzemeler hem OSL ve hem de TL ile 
yaşlandırılmış ve sonuçlar %1 içinde birbiri ile ve beklenen yaşlarla örtüşmektedir. Toplam hata aralığı 
%5’in altındadır. Bu malzemelerde potasyum konaminasyonu problemi ile karşılaşılmamıştır.  

Batı Marmara, Bursa çevresinden 15 arkeolojik merkezden alınan toplam 59 çanak-çömlek 
malzeme OSL yöntemle yaşlandırılmıştır. Bu örneklerden bazıları ayrıca TL ile de yaşlandırılmış olup 
sonuçlar karşılaştırılmaktadır. OSL yaşlandırma ile çanak-çömleklerde %5 altında hata ile sonuç elde 
edilmiştir.  
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ÖZ 

Paleoiklimsel modellemelerde, Sibirya ve sübtropikal yüksek basınçı, Arap yarımadası – Hindistan Muson 
iklimi ve Kuzey Atlantik Siklon sistemlerinin ortasında yer alan Anadolu Yüksek Platosu’ndaki 
paleobuzullaşmalarının jeolojik kayıtları, Doğu Akdeniz’deki paleo-iklimsel değişikliklerin ölçülmesinde anahtar 
görevini üstlenmekte ve önemli bir arşiv oluşturmaktadırlar. Konumu gereği Anadolu Yarımadası, bu sistemlerin 
coğrafi konum ve büyüklüklerinden kaynaklanan yağış miktarlarındaki değişikliklere karşı oldukça hassastır.  

Bu araştırmada, Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Uludağ ve güneybatısında yer alan Dedegöl Dağlarında 
Kuvaterner paleobuzullaşmalarının izleri detaylı olarak araştırılmıştır. Anadolu’daki paleobuzul aktivitesi 
dağılımının ve kronolojisinin oluşturulması ve buna bağlı olarak paleoiklimsel değişikliklerin anlaşılmasında 
kullanılabilecek verilerin üretilmesi amacıyla, yanal ve cephe moren sırtlarında paleobuzullar tarafından depolanmış 
eratik granit bloklardan (40), buzul tarafından törpülenmiş ana kayadan (5) ve buzullaşma geçirmemiş ana kayadan 
olmak üzere, 10Be kozmojenik günlenme yaş tayini için, toplam 49 adet örnek alınmıştır. Moren sırtlarında 
paleobuzullar tarafından depolanmış eratik bloklardan elde edilen 10Be kozmojenik yaşlarına göre; güneybatı 
Anadolu’da Son Buzul Maksimumu ilerleme evresi 26 kyıl’dan önce başlamış ve yaklaşık 19 kyıl civarına kadar 
devam etmiştir. Bu evreyi takiben söz konusu paleobuzullarda bir gerileme yaşanmış ve çalışılan her iki bölgede de 
buzul sonrası döneme ait bir buzul ilerleme evresi daha saptanmıştır. Bu evreye ait 10Be kozmojenik yaş tayinleri 
laboratuar çalışmaları devam etmektedir.Anadolu’daki palinolojik çalışmalardan elde edilen verilere göre; SBM 
döneminde Anadolu’da soğuk ve kuru iklim koşullarının etkin olması ve buna bağlı olarak Batı Torosların kuzey 
yamacında ilerleyen vadi buzulları ve kapalı havza gölü olan Konya paleogölünün yüksek seviyesi, Akdeniz’den 
gelen ve Anadolu’nun içlerine kadar ilerleyen nem girdisini ve düşük buharlaşma oranlarını işaret etmektedirler. 
SBM döneminde Güneybatı Anadolu’yu etkileyen ve Doğu Akdeniz atmosferik dolaşım sistemlerinden 
kaynaklanan, günümüze göre, daha soğuk ve biraz daha kuru yaz mevsimleri, Güneybatı Anadolu’daki buzulların 
ilerlemesine ve kapalı havza göllerinin seviyelerinin yükselmesine neden olmuştur.    

Surface exposure dating of paleoglacial records in western Anatolia and its paleoclimatic 
interpretation: first results 

ABSTRACT: 

The terrestrial geological records of paleoglaciations in Anatolia are one of the key archives used to quantify 
paleoclimatic change in the Eastern Mediterranean region. As Anatolia lies in the area between the North Atlantic 
cyclonic, the Arabian-Indian Monsoon climate and the Siberian and suptropical high pressure systems, it is sensitive 
to changes in precipitation due to variations in intensity and geographical placement of these systems. We focus on 
two sites with distinct terrestrial paleoglacial records in NW (Mt. Uludag) and SW (Dedegöl Dag) Turkey. The aim 
of this study is to contribute to an improved knowledge of the timing and extent of paleoglaciations and 
paleoclimatic change in Anatolia. We collected 49 samples for surface exposure dating with 10Be from glacially 
transported boulders on lateral and terminal moraine ridges (40), ice-moulded surfaces (5) and glacially unaffected 
bedrock (4).10Be ages from glacially transported boulders on moraine ridges in SW Anatolia indicate a pronounced 
glacier advance phase before c.26 ka resulting in the Last Glacial Maximum extension of local glaciers, which lasted 
until c.19 ka. Late Glacial glacier re-advances were observed on both sites and could be dated using the method of 
surface exposure dating with 10Be. Samples from both sites are in preparation and the results will be integrated into 
the preliminary 10Be glacier chronology.Derived from palynological investigations in Anatolia, the prevailing 
climate condition during the period of the Last Glacial Maximum is suggested to be cold and dry. Therefore, the 
appearance of valley type glaciers on the northern side of the Taurus range in SW Anatolia and the occurrence of a 
high lake level stage in the Konya plain, as observed in closed lacustrine basins all through southern Anatolia, point 
to an increased moisture input to the inner-Anatolian basins from the Mediterranean area and decreased evaporation. 
Reduced summer temperature and less severely dry summers than today, due to the prevailing Mediterranean 
cyclonic circulation, may have caused the growth of glaciers in southern Anatolia and the rise of the inner-Anatolian 
lake levels. 
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INTRODUCTION 

Due to the geographical position of Anatolia, where the general atmospheric circulation regime has 
a large seasonality, the present-day climate of the eastern Mediterranean is influenced by several 
prevailing large-scale circulation patterns: (1) the North Atlantic cyclonic system and its oscillations 
(NAO) in autumn and winter, (2) the Indian monsoon climate in summer, (3) the Siberian high pressure 
system in autumn and winter and (4) the subtropical high pressure cells over the Mediterranean in 
summer. The southward shift of the spatially highly variable Polar Front Jet over Europe in winter causes 
a dominance of cyclonic storms from the western sector over the Mediterranean and thus winter rains 
over the circum-Mediterranean land, which is strongly influenced by local orographic effects. On the 
other hand, in summer and early autumn, moisture bearing westerlies move back into a more northerly 
position and subsiding maritime tropical air, as part of the northward extended subtropical high pressure 
circulation, causes summer droughts with a strong soil water deficit (Wigley and Farmer, 1982; Bolle et 
al., 2003). In the course of changes in the global climate system since the Last Glacial Maximum (LGM), 
variations in intensity and geographical placement of these large-scale general circulation systems has 
caused changes in seasonal and spatial precipitation and temperature patterns over Anatolia. 

When addressing these changing conditions since the LGM, glaciers provide a valuable terrestrial 
signal with regard to paleoclimate (eg. Oerlemans, 2001; IPCC, 2007) in the eastern Mediterranean area. 
Moraines, as clear geomorphological records of paleoglaciations, indicating climatically-triggered former 
limits of paleoglaciers, can be used for paleoclimatic reconstructions based on estimates of the associated 
equilibrium-line altitudes (cf. Ohmura et al., 1992; Benn and Lehmkuhl, 2000; Osmaston, 2005). In 
addition, direct numerical dating of former glacier limits, i.e. moraines, is essential in order to understand 
the timing and rates of paleoclimatic change. Thus, the surface exposure dating technique, a type of the 
terrestrial in-situ cosmogenic nuclide (TCN) dating approach (cf. Bierman, 1994; Cerling and Craig, 
1994; Gosse and Phillips, 2001; Walker, 2005) is a key method and crucial to the understanding of 
paleoglaciers in a paleoclimatic context. 

 
Figure 1. Sampling sites for surface exposure dating in Anatolia. An = Antalya, Ak = Akseki, Bey 

= Beyşehir, Bu = Bursa. Source: Nasa World Wind 1.4, Image: July 2004. 
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A schematic review of paleoglaciations in Anatolia is provided by Akçar and Schlüchter (2005), 
and references therein, and point out the importance of Anatolia in terms of understanding the interactions 
between paleoenvironment, climatic variations and development of human society and the necessity of a 
chronostratigraphic framework for paleoglaciation. In our study, we focus on two sites in northwestern 
(Uludağ) and southwestern (Dedegöldağ) Turkey (Fig. 1) with distinct geomorphological records of 
paleoglaciations. The aim of this work is to contribute to an improved knowledge on the timing and 
extent of paleoglaciations and paleoclimatic change in Anatolia. 

STUDY AREAS, PRESENT DAY CLIMATE AND PALEOGLACIAL RECORDS 

ULUDAĞ: 

Uludağ (29.222°E, 40.071°N) is located southeast of the Gulf of Gemlik, Sea of Marmara, and is 
approximately 20 km to the southeast from Bursa. With an altitude of c. 2500 m asl., it is a prominent and 
independent NW-SE striking mountain range in northwestern Anatolia. Precipitation data from Uludağ at 
1877 m asl., recorded by the Turkish State Meteorological Service between 1970–2001, indicate a mean 
annual (JD) precipitation of 1496 mm, with c. 36% (534 mm) measured in winter (DJF) and c. 11% (165 
mm) in summer (JJA). The mean annual temperature is 4.8°C; the summer temperature averages 13.0°C 
and the winter –3.1°C. In contrast, the city of Bursa on the northwestern slope of Uludağ at 100 m asl. 
receives 685 mm mean annual precipitation, of which 35% (237 mm) falls during winter and c. 11% (72 
mm) in summer. The temperature averages for Bursa are given in Table 1 and are, in comparison to the 
Uludağ data, approximately 10°C higher for all calculated temperature variables. In conclusion, 
considerable precipitation falls in high altitudes, with a pronounced winter precipitation of approximately 
more than 550 mm average at elevations above 2000 m asl., make Uludağ today a unique moisture and 
snow sink in northwestern Anatolia. 

Station Altitude Pa Ps Pw Ta Ts Tw
 m asl. mm mm (%) mm (%) °C °C °C
Bursa 100 685 72 (10.5) 237 (34.6) 14.4 23.4 6.2
Uludağ Zirve 1877 1496 165 (11.0) 534 (35.7) 4.8 13.0 –3.1
Antalya 54 1096 22 (2.1) 604 (55.1) 18.2 27.0 10.1
Beyşehir 1129 484 48 (9.9) 178 (36.8) 10.8 20.8 0.6

Table 1 Precipitation (P) and temperature (T) averages for the period 1970–2001. Subscripts: a = annual (jan-dec), s 
= summer (jun-jul-aug), w = winter (dec-jan-feb). Monthly data from the Turkish State Meteorological Service. 

The glacially moulded landscape on the north-facing slope of Zirve Tepe contain undifferentiated 
glacigenic sediments, composed of marble and granitic rocks, and overlay granitic bedrock (Fig. 2). Two 
cirques with their base at c. 2200 m asl., eroding marbles and dykes, mark the upper accumulation area of 
a paleoglacier flowing down valley to c. 1850 m asl. towards the modern ski resort. Moraine ridges, a 
distinctive glacial landform, are rare, although two well-developed moraine ridges were found at c. 2220 
m asl., closing the outlet of the glacial cirque (cf. Erinç, 1949, 1952; Birman, 1968). The lithological 
contact between the discordantly intruded granitic pluton and the synclinal infolded marble, which 
compose the summit region of Uludağ (cf. Ketin, 1947; Tolun, 1955; van der Kaaden, 1958, 1959; 
Brinkmann, 1976), can be seen at the lateral base of the western cirque. It is expected that granitic 
boulders lying at the surface of the undifferentiated glacigenic sediments further down valley are plucked 
off the paleoglacier base, transported englacially and deposited at a former ice-margin. The topography of 
these glacigenic sediments is hummocky and separated into three levels by steep slopes (Fig. 2), although 
no distinct moraine ridges can be traced. 
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Figure 2. Aspect of Uludağ (Zirve Tepe, 2486 m asl.) as seen from the Uludağ ski resort in 

September 2006. Distribution of undifferentiated glacigenic sediments (green solid and dotted 
line); cirques (black solid line) and mine waste heap (highlighted in violet). Photo: N. Akçar, 
2006. 

The furthest extent of ice from of the Zirve paleoglacier is marked by the distribution of glacially 
transported erratic material (marble and carbonate rocks) and, beyond, by the occurrence of granitic tors 
in highly weathered smooth granitic bedrock (Fig. 2). A further indication is the distribution of natural 
springs, man made water inlets and reservoirs concentrated between 1875–1900 m asl. which reflect the 
changes in geotechnical properties of porosity and water permeability in the basal deposit of the 
undifferentiated glacigenic sediments on bedrock. 

DEDEGÖLDAĞ: 

Situated in the western central Taurus, Dedegöldağ (Dipoyraz peak: 31.294°E, 27.657°N, 2992 m 
asl.) is an N-S striking range approximately 100 km to the northeast of Antalya. Precipitation and 
temperature averages for Beyşehir between 1970–2001 are listed in Figure 1 and are typical for central 
Anatolia. Central Anatolia is shielded from moisture coming in from the Mediterranean by the Taurus 
range. Thus between 1970–2001 the city of Beyşehir received an average of c. 30% less winter 
precipitation than Antalya at the cost. Delannoy and Maire (1983) estimate the annual precipitation of 
Dedegöldağ between 2000 and 3000 m asl. to be more than 1500 mm, applying a precipitation gradient of 
30 mm per 100 m (calculated between Antalya and Akseki) from Antalya. This estimate is within the 
range of the 30 year average deduced from precipitation data from the ‘Uludağ Zirve’ station at 1877 m 
asl. The climatic conditions in the Dedegöldağ can be characterised as wet sub-Mediterranean of high 
altitude with a pronounced winter precipitation. 

We investigated the W-E striking and glacially deeply incised Muslu valley at the eastern side of 
the Dedegöldağ. The Muslu valley itself is about 3 km long and subdivided into two flat levels by two 
escarpments, with the upper escarpment acting as the upper valley limit. Two 50–100 m high lateral 
moraine ridges frame and prolongate the valley down to c. 1400 m asl. and block the N-S striking main 
valley with undifferenciated glacigenic sediments (Fig. 3), and consequently form a water divide at c. 
1450 m asl. The hydrological catchment area of the Muslu valley drains into Lake Beyşehir. Glacially 
transported boulders deposited on the impressive lateral moraine ridges are lithologic members of the 
Precambrian basement. They consist of low grade greyish to greenish fine grained to pelitic schists and 
sandstones (Dumont and Monod, 1976; Şenel, 1984, 1997). The basement is overlain by a series of 
sedimentary carbonate rocks of middle to upper Triassic age, of different facies types and more than 1000 
m thickness, which display high alpine karst phenomena (glaciokarst above 2000–2200 m asl., inherited 
from Quaternary glaciations and nival karst between 1700–2200 m asl.). Under present-day conditions, 
nival karst forms are accentuated and snow seems to control morphological processes and the hypogean 
circulation regime (Delannoy and Maire, 1983). 
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Figure 3. Muslu valley, Dedegöldağ. Huge lateral moraine ridges (yellow) block the N-S striking 

main valley at right angels with Muslu valley. The limit of a subsequent ice-advance is given in 
orange. Photo: N. Akçar, 2005. 

Diffuse moraines (Fig. 3) were found at c. 1550 m asl. indicating a subsequent ice-advance. Further 
up valley, at approximately 1750 m asl., the second flat level shows a morphologically interesting 
surface: roundish protrusions of underlying bedrock (basement rocks), in places displaying smooth 
abraded surfaces and striae, indicating glacial erosion at the glacier base and the flow direction of the 
former glacier parallel to the valley axis. 

SAMPLING STRATEGY 

In all, 49 quartz bearing samples were collected from glacially transported boulders on lateral and 
terminal moraine ridges (40), ice-moulded surfaces (5) and glacially unaffected bedrock (4) for surface 
exposure dating with 10Be. Samples were prepared at the cosmogenic isotopes laboratory in Bern and the 
AMS measurements of 10Be/9Be ratios were performed at the ETH/PSI tandem facility in Zurich. 

Samples on lateral and terminal moraines were taken from glacially transported boulders preferably 
deposited close to the crestline. All above mentioned moraine ridges on Uludağ and Dedegöldağ were 
sampled. On Uludağ in particular, samples from granitic boulders lying on the hummocky-shaped glacial 
landscape were taken after selective morphological and glacial geological investigation of the field 
context in order to reconstruct former ice-limits. Ice-moulded surfaces were only sampled in the upper 
Muslu valley of the Dedegöldağ. Such samples do not indicate a stable ice-margin position at which a 
moraine has been formed, but the time, when this surface was exposed to cosmic radiation by a receding 
glacier margin. Two samples in each study area were taken from glacially unaffected bedrock, which 
were, for Uludağ, granitic tors beyond the undifferentiated glacigenic sediments limit and, for 
Dedegöldağ, fine grained schist above the morphologically reconstructed former glacier surface. Samples 
of this category provide additional and glacially independent evidence for the greatest extent of the ice. 

FIRST RESULTS AND INTERPRETATION 
10Be ages from glacially transported boulders on moraine ridges in the Muslu valley, Dedegöldağ, 

indicate a pronounced glacial advance phase before c. 26 ka resulting in the Last Glacial Maximum 
expansion of local valley type glaciers, which lasted until c. 19 ka. At both sites, Late Glacial ice-
advances were observed, and samples were collected. A first result from Muslu valley indicates an 
exposure age of c. 14 ka (Fig. 3). Dated bedrock from adjacent surfaces beyond the LGM glacier surface 
in Muslu valley resulted in 10Be surface exposure ages of c. 50 ka and c. 9 ka, respectively, whereas the 
latter sampling site has been affected by a toppling process resulting in a underestimate of the exposure 
age. Samples from both sites are in preparation and the results will continue to be integrated within the 
preliminary 10Be glacier chronology. 



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                                           TURQUA‐VI  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü   114  16‐18 Mayıs 2007 

The presence of glaciers during the LGM and the Late Glacial imply that climatic and topographic 
factors enable the survival of snow and ice from one year to the next. The most important climatic factor 
identified is the amount of energy available for melting ice in summer (eg. Hock, 1999; Ohmura, 2001), 
although in glaciological terms, effective precipitation (Tricart, 1969; Sugden and John, 1976) – the 
fraction of solid precipitation – forms the primary input of mass for glacier systems. These two main 
variables control accumulation and ablation of glacier mass and are modulated by the geometric factors of 
latitude, altitude, topography and glacier aspect. 

The LGM climatic conditions for the Mediterranean zone south of the Pyrenees-Alps line, derived 
from palynological investigations, were drier and much colder than today. For this time Peyron et al. 
(1998) identify a range of annual temperature anomalies between –14 and –4°C, and for the coldest 
month of –20 to –10°C. Pollen from the most southern Mediterranean sites (Padul [Spain], Ghab [Syria] 
and Zeribar [Iran]) indicate anomalies of –300 ± 300 mm relative to present-day levels and with a 
moisture availability to plants index close to the present-day value (± 20%). High lake levels during the 
LGM in the northern Mediterranean region (eg. Harrison et al., 1996, Fontugne et al., 1999; Leng et al., 
1999; Roberts et al., 1999) indicating wetter conditions then today, together with the dominance of 
Artemisia steppe vegetation (eg. van Zeist and Bottema, 1982, 1991) suggesting colder conditions and 
amplified seasonality of precipitation (summer-dry and winter-wet regime) as suggested by Prentice et al. 
(1992). Despite annual precipitation being lower to similar present-day levels, its effect is increased due 
to cooler temperatures during winter and transitional seasons. Thus the accumulation of snow and ice 
controlled by effective winter precipitation result in the development of glaciers in the high mountain 
terrain of western Anatolia during the LGM. Glacier melts in summer and reduced evapotranspiration due 
to cooler temperatures may contribute to a positive water balance and to the high lake levels observed in 
Anatolia during the LGM. 

Glacial geological investigations in the Swiss Alps show, that the inner-alpine ice-domes during the 
time of the LGM were nourished by precipitation from the western Mediterranean while this area was 
dominated by southerly atmospheric circulation (Florineth and Schlüchter, 2000) following a southward 
shift of the westerly jet in the presence of the Laurentide ice-sheet. (eg. COHMAP Members, 1988; 
Harrison et al., 1992; Kutzbach et al., 1998). The appearance of valley type glaciers in western Anatolia 
during the LGM can be linked to the westerly circulation pattern responsible for the Alpine ice-
accumulation with the Mediterranean Sea as its moisture source. 
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ÖZ 

Dendrokronoloji yani ağaçlardaki yıllık halkaların tarihlendirilmesi, son yıllarda Kuvaterner çalışmalarında 
sıkça kullanılmaya başlanılan yöntemlerden birisi olarak ilgi çekicidir. Dendroklimatoloji, dendrohidroloji, 
dendrojeomorfoloji veya dendroglasyoloji gibi dendrokronolojinin alt dalları kabul edilen konuların birçoğu, coğrafi 
süreçlerin anlaşılması bakımından değer taşımaktadır. Bu nedenle dünyadaki coğrafyacılar çeşitli konulardaki 
araştırmalarında dendrokronolojiden destek almaktadır. Coğrafyacıların konuya duydukları ilgi bilimsel toplantılara 
sunulan bildiri sayılarındaki artışlarda da gözlenmektedir. Ancak Türkiye’de dendrokronoloji çalışmalarından 
coğrafyacıların uzak kaldıkları da dikkat çekmektedir. Bu makalede dendrokronolojinin, coğrafyacıların Kuvaterner 
çalışmalarına katkıları kısaca değerlendirilmiştir. 

ABSTRACT 

Dendrochronology which is known as the use of tree rings in dating events is a popular technique that is 
being used in the Quaternary research lately. Some subfields of dendrochronology such as dendroclimatology, 
dendrohydrology, dendrogeomorphology and dendroglaciology are valuable for a better understanding of 
geographical processes. Geographers from all over the world use this technique in their researches. Their interest in 
this subject is clearly visible by the increase in the number of papers submitted in scientific meetings. However, 
geographers in Turkey are not very related with dendrochronology researches. In this paper, the contribution of 
dendrochronology to the Quaternary research of geographers has been briefly discussed. 

GİRİŞ 

Çeşitli yaşlandırma yöntemleri ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi fiziki coğrafya 
çalışmalarının vazgeçilmezleri arasındadır. Son yıllarda geleceğe dair çeşitli öngörülerde bulunmak 
amacıyla oluşturulan iklim modellemelerinde, bu yöntemler çok büyük önem taşımaktadır. Bunlar 
arasında iklimle ilgili zengin bir potansiyel kaynak olarak değerlendirilen göl sedimentleri, özellikle varv 
kronolojisi, buzullardan alınan korların izotop kayıtları, denizel organizmaların fosillerinden denizel 
koşulların ortaya konması ya da tropikal denizlerde iklimle ilgili dikkate değer bilgiler veren mercanların 
gelişim oranları (Schulz vd. 1999) gibi yöntemler arasında dendrokronoloji de bulunmaktadır. 

Fiziki coğrafya araştırmalarında kullanılan yöntemlerden birisi olan dendrokronoloji, kısaca 
ağaçlardaki yıllık halkaların tarihlenmesi olarak tanımlanmaktadır (Stokes ve Smiley 1996). 
Ağaçlardaki yıllık gelişim halkalarının kronolojik dizilimlerinin çalışılması, fiziki coğrafyanın birçok 
konusu için aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır. Özellikle Holosen’de iklimde meydana gelen salınımların 
ortaya konulmasında, dendrokronoloji dikkatle üzerinde durulan ve uygulanan yöntemler arasındadır. 
Ancak dendrokronoloji, iklim çalışmaları dışında da fiziki coğrafyanın birçok konusunda uygulama alanı 
bulan bir yöntemdir. “Ağaçların yaşlandırılması” olarak da ifade edilen dendrokronoloji ile aslında bu 
basit tanımlamanın çok ötesinde, dikkate değer bilgilere ulaşılabilmektedir (Fritts, 2001). Yıllık halkaların 
genişlikleri ölçülerek elde edilen “ana kronoloji”lerin, başlangıç ve bitiş yılları bellidir. Ancak bu 
kronolojileri çeşitli verilerle geriye doğru uzatmak mümkündür (Akkemik 2004).  

Dendrokronoloji fiziki coğrafya araştırmalarında çeşitli problemlerin açıklanmasında önemli bir 
yöntemdir ve kullanılan diğer yöntemlere de destektir. Özellikle paleocoğrafya çalışmalarında kullanılan 
ve geçmişe dair çeşitli kanıtlar sunan diğer yaşlandırma yöntemleri ya da arazi verileri gibi, dünyada 
dendrokronoloji ile ilgili çok sayıda araştırma coğrafyacılar tarafından yürütülmektedir. Coğrafyacılardan 
bir kısmı bu konuda uzmanlaşmış olmasalar bile, ortak projelerle çalışmalarına bu ve benzeri yöntemlerle 
destek aramaktadır. Aslında dendrokronoloji çalışmaları yeni değildir. Ağaçlardaki yıllık halkaların keşfi 
ve bu halkaların hikâyesi ile ilgili çalışmalar 1800’lü yıllara kadar inmektedir. Çok sayıda araştırıcı, o 
dönemlerde de kendine ağaçlar ve onların büyüme halkalarını konu edinmiştir. Daha 1500’lü yıllarda 
Leonardo Da Vinci’ye kadar indiği bilinen bu ilgiye, coğrafyacılar da kayıtsız kalmamıştır. Artık 
günümüzde akademik yapılanmalar içinde araştırmalar sadece fiziki coğrafya araştırma laboratuarlarında 
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tropikal ülkede çok çeşitli ağaç türlerinde yıllık halkaların varlığı kanıtlanmış olmakla beraber tartışmalar 
da devam etmektedir.  

Worbes, tropikal dendrokronolojinin temel taşları olarak değerlendirilen çalışmalardan bazılarını 
Ursprung 1900,  Moll ve Janssonius 1906–1926, Geiger 1915, Coster 1923, 1928, Berlage 1931 ve 
Mariaux 1967, 1970 olarak belirtir.  Coster’in periyodik odun oluşumu üzerine odaklanarak, kambiyal 
faaliyetin fotohormonlar tarafından meydana getirildiğini kanıtlamasıyla, Berlage 1931’de, Coster’in 
çalışmalarına dayanarak ilk defa yıllık halka kronolojisini (Error! Reference source not found.) 
oluşturmuştur (Worbes 2002).  

  
Şekil 3. Berlage tarafından 1931 yılında oluşturulan Cava tik ağacı yıllık halkaları ve doğu muson yağışları 
arasındaki ilişkiyi gösteren kronoloji. Yağış, Mayıs-Eylül arasındaki yağışı ifade etmektedir. Min ve max 
değerlerin tekrarlanmasının mevsimselliği, El-Niño Güney Atlantik Salınımı etkisini göstermektedir. 
Berlage El- Niño’yu yıllık halkalarda ilk fark eden araştırıcı olarak bilinmektedir (Jacoby 1989). 

Tropikal ağaçların dendrokronolojisi ile ilgili en önemli sorun, bu ağaçların büyüme periyodunu 
tetikleyen faktörlerin neler olduğudur. Bu konudaki tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. 
Amazon ya da Orinoko örneğindeki gibi, büyük akarsuların çevrelerinde meydana gelen uzun süreli 
taşkınlar kambiyum faaliyetinin kesintiye uğramasına neden olmakta, bunun sonucunda da odunda yıllık 
halka oluşmaktadır (Error! Reference source not found.). Bu konuda yapılan araştırmalar Campsiandra 
laurifolia, Acosmiun nitens, Pouteria orinocoensis ve Psidium ovatifolium gibi tropikal ağaç türlerinin 
yıllık halkalara sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Dezzeo vd. 2003; Worbes 2002).   

  
Şekil 4. Son yıllarda tropikal ağaçların dendrokronolojik analizinin hız kazanması, bu bitki topluluklarının 
yetişme ortamları konusunda önemli verilere ulaşılmasını sağlamıştır. Amazon taşkın alanlarında, taşkının 
olmadığı dönem vejetasyon dönemi olarak değerlendirilmektedir. Bu durum ağaçların yıllık halkalarına, 
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maksimum odun yoğunluğu olarak da yansımaktadır. Yukarıda vejetasyon dönemi ile 3 ağaç türünün 
ortalama yoğunluk eğrisinin karşılaştırılması görülmektedir (Worbes 2002).  

DENDROKRONOLOJİNİN COĞRAFYACILARIN KUVATERNER ÇALIŞMALARI 
AÇISINDAN ÖNEMI VE BAZI ÖRNEKLER 

Günümüzde dendrokronolojiden destek alan fiziki coğrafya çalışmaları oldukça çeşitlidir. Yukarıda 
da belirtildiği gibi bu yöntemin uygulanması yeni değildir. Ancak yöntemdeki güncel gelişmelere bağlı 
olarak uygulandığı çalışmalar çeşitlenmiş ve sayıca da önemli artışlar olmuştur. Son yıllarda coğrafya 
kongrelerine sunulan konuyla ilgili bildirilerin sayısındaki artış ilgi çekicidir. Amerikan Coğrafyacılar 
Derneği’nin (The Association of American Geographers -AAG) yıllık toplantılarına sunulan bildiriler 
arasında söz konusu yöntemle ilgili olanların sayısı, 2006’da 40 civarında olmuştu. 2007 San Francisco 
toplantısında, 5 farklı dendrokronoloji seksiyonuna ayrılan bildirilerin sayısı da, 30 kadardır. Yine Ağaç 
Halkaları Araştırma Derneğinin (Association for Tree-Ring Research-ATR) konferansları (TRACE- Tree-
Rings in Archaeology, Climatology and Ecology) giderek coğrafyacıların ilgi gösterdikleri 
konferanslardan birisi haline gelmektedir. TRACE 2007’ye coğrafyacılar, paleoiklim, Kuzey Atlantik 
Salınımı ya da jeomorfolojik etken ve süreçlerle ilgili (kumul hareketleri, permafrost, flüvyal 
jeomorfoloji, heyelan ve çığlar gibi kütle hareketleri benzeri) bildirileriyle katkı vermektedir.  

Güncel iklim özellikleri ile geçmişteki iklim koşullarının dendrokronolojik yöntemlerle 
araştırılması dendroklimatoloji,  aynı özelliklerin haritalanması amacıyla yıllık halka analizlerinin 
kullanılması da dendroklimatografi olarak tanımlanmaktadır. Ağaçların yıllık halkaları, onları eski 
iklimlere ait bilgiler için çok değerli kaynak haline getiren özelliklere sahiptir. Ağaçların yıllık halka 
genişliklerinin, yıl serileri ile devamlılık göstermesi, bu nedenle de kolayca ölçülebilmesi ve bu 
ölçümlerin iklim verileri ile uyumlandırılabilmesi; halkaların oluştukları belirli zaman içerisinde 
tarihlenip, iklim verilerinin zaman içinde kesin olarak tarihlenmelerine imkân sağlaması bu özelliklerin 
başında gelmektedir. Yıllık halka verileri, iklimde meydana gelen yıllık değişimlerin 
rekonstrüksiyonunda kullanılabilmektedir. Bu rekonstrüksiyonlar iklim verilerini zamanda geriye doğru 
uzatabilmekte ve iklim serilerinin uzunluğu sayesinde de iklim çeşitliliğine dayanan istatistikler 
geliştirilebilmektedir. Söz konusu özellikler geçmişte meydana gelmiş olan iklim salınımlarının 
anlaşılmasına ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunmaya yardımcı olmaktadır. Bu veriler gelecekte 
örneğin uzun süren kuraklıklar gibi, iklimin neden olacağı doğal afetlerin tahmininde de 
kullanılabilecektir (Fritts 2001). Bu nedenle de günümüzde konuyla ilgili çalışmalar daha ilgi çekici hale 
gelmiş bulunmaktadır. Türkiye’de yıllık halkalar ve iklim ile ilgili çalışmalar giderek artmaktadır. Son 
yıllarda yapılan Akkemik 2000, Akkemik vd. 2005, Akkemik ve Aras 2005, Köse vd. 2005 bunlardan 
birkaçıdır.  

Holosen ve Geç Glasyal ağaç halkaları kronolojileri, geçmişteki çevresel koşulların ortaya 
konulmasında çeşitli bilgiler sağlayan eşsiz bir arşiv olarak değerlendirilmektedir. Halka genişliklerindeki 
değişimler eski iklimde ortaya çıkan anomalilerle ilişkili olabileceği için yıllık büyüme halkaları 
kullanılarak tarihlenen odun, radyokarbon kalibrasyonu için de ideal bir kaynaktır. Orta Avrupa’da 
Kuvaterner depoları içinde bulunan kısmen fosilize olmuş meşe taksonlarına ve sarıçama ait odun 
örnekleri kullanılarak oluşturulan kesintisiz kronolojiler, günümüzden yaklaşık 12.000 yıl kadar gerilere 
gitmektedir ve bu kronolojiler Holosen ve Genç Dryas’ın son yüzyılını kapsamaktadır (Friedrich vd. 
2001). Yeni çalışmalarla bu kronolojinin Genç Dryas’ın 820 yılını kapsadığı da ifade edilmektedir 
(Friedrich vd. 2004). Hatta 79. enlem civarında permafrost içinde bulunan ve bugün yayılış alanını 
tamamen kaybederek günümüz florası içinden çekilen Grönland melezi (Larix groenlandii) fosil odunları 
üzerinde yıllık halka ve oksijen izotop ölçümleri yapılmıştır. Her iki yöntem birleştirilerek Arktik 
alandaki Pliosen karasal sıcaklıklarının rekonstrüksüyonu elde edilmeye çalışılmıştır (Ballantyne vd. 
2006). 

Klimatoloji ile ilgili konularda dendrokronoloji yönteminin kullanılması yalnızca geçmişteki iklim 
özelliklerinin ortaya konulması ile sınırlı değildir. Bu konuda güncel toplulukların yayılışlarının 
sınırlandırılmasında iklimin rolünü ele alan çalışmalar da vardır (Fischer vd. 2007). Yağış rejimlerinin 
belirlenmesinde, yine tropikal alanlarda Güney Atlantik Salınımı (ENSO) ve El-Ninõ ile bağlantılı olarak 
Asya muson sistemi arasındaki bağlantıların ortaya konulmasında da aynı yönteme başvurulan çalışmalar 
vardır. Endonezya adalarından Cava’da, tik ağaçlarının (Tectona grandis) dendrokronolojileri çalışılarak 
oluşturulan seriler, birkaç yüzyıllık zaman dilimini kapsamaktadır. Yapılan incelemeler, bu kronolojilerle 
ENSO ve Asya musonları arasında belirgin sinyallerin olduğunu ortaya çıkarmıştır (Sakulich vd. 2006). 
Yine yağış rejimi ile ilgili dendrokronoloji uygulamalarına ait örnekler de vardır. Örneğin Afrika’daki 
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tropikal alanlardan kuzeybatı Zimbabwe’de Pterocarpus angolensis kullanılarak oluşturulan kronolojiler 
yaklaşık 200 yıllık bir dilimi kapsamaktadır. Bu kronolojilerin aletsel ölçümlerle ilişkilendirilmesi, 
özellikle 1901–1948 arasındaki yaz yağışlarındaki farklılıkları açıklamaktadır (Therrell vd. 2006). 

Yeryüzünün şekillenmesinde rolü olan belli başlı etken ve süreçlerin, ağaçların yıllık halkalarının 
kullanılarak tarihlendirilmesine dendrojeomorfoloji adı verilmektedir (Schweingruber 1989). Yıllık 
halkalarda meydana gelen değişikliklerin tarihlenmesi birçok morfolojik özelliğin meydana gelme tarihi 
ile ilgili dikkate değer bilgiler sunmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu konuda önemli 
ilerlemeler kaydedildiğini göstermektedir. Örneğin dendroglasyoloji çalışmaları, son bin yıllık uzun 
süreli iklim değişimleri araştırmalarına, özellikle de Küçük Buzul Çağı ve Sıcak Ortaçağ olmak üzere 
önemli katkı yapmıştır (Solomina 2002 ve Error! Reference source not found.). 

  
Şekil 5. Son bin yıllık küresel sıcaklık değişimlerinin az veri ile oluşturulan basitleştirilmiş şekli. Yakın 
yıllarda gerçekleştirilen daha detaylı araştırmalar, bu dönemdeki sıcaklık değişimlerinin daha kantitatif 
yorumlanmasına olanak tanımaktadır (Houghton vd. 1990’dan değiştirilerek Luckman 2000). 

Akarsular, göller ve denizlerin geçmişteki durumlarının ortaya konulması, glasiyelerin yayılış 
alanlarındaki değişimler, yamaç olgusu, birikim süreçleri ve yine jeofiziksel katastrofik olayların 
anlaşılması gibi konuları kapsayan dendrojeomorfolojide esas, ağaçları etkileyen jeomorfolojik 
aşamaların tarihlendirilmesidir. Dendrokronolojinin bir alt dalı olarak gelişen dendrojeomorfolojide ilk 
çalışmalar, yerel ve daha özel çevresel unsurların tarihlendirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle 
bölgesel hatta küresel kalıplarla ilgilenen dendroklimatolojiden daha az ilgi çekici olmuştur. Ancak 
yanılma payının çok az olması nedeniyle, iklimle ilgili rekonstrüksüyonlarda olduğu gibi 
dendrojeomorfolojik olay kronolojileri de, paleoortamla ilgili çeşitli sorunların çözümünde önemli 
ipuçları sağlamıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde binyıl ölçeğinde güncel kronolojilerin oluşturulması, 
dendrojeomorfolojinin değerini belirgin şekilde arttırmıştır. Jeomorfolojik olayların tarihlendirilmesinde 
bu kronolojiler kullanılmış ve yıllık halkalarla elde edilen paleoortam rekonstrüksüyonlarının gücü, hem 
mekânsal anlamda hem de zaman açısından etkileyici biçimde yükselmiştir. Villalba vd. 1990, Strunk, 
1997, Wiles vd. 1999 ve Luckman 2000 benzeri çalışmalar çoğalarak devam etmektedir ve bu yükseliş 
sürecek gibi görünmektedir. Bu nedenle dendrojeomorfolojinin geleceği ağaç halkalarının analizinin 
gelişimi, özellikle de dendroklimatolojinin gelişimi ile yakından ilgili görünmektedir (Solomina 2002). 

Dendrojeomorfoloji araştırmaları 1960’lı yıllardan itibaren hız kazanmaya başlamıştır. Ancak gene 
de, uzun süre jeomorfolojik araştırmalar için son derece önemli olan ve giderek daha da gelişen 
dendrokronolojik uygulamalar çok ilgi çekici olmamıştır. Yıllık veya yüzyıllık zaman dilimlerinde 
morfolojik süreçlerin mekâna ve zamana bağlı etkilerinin araştırılmasında ideal göstergeler olarak kabul 
edilen ağaçların, yaşlandırmalarda göz ardı edilmesi oldukça ilgi çekici bir durumdur. Jeomorfolojik 
araştırmalarda yıllık halka analizlerinden destek alan uygulamalarda aslında iki dendrojeomorfolojik 
yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlardan birincisi Strunk 1997; Yoshida vd. 1997; Carter vd. 1999; 
Holzhauser 2001; Wood ve Smith 2004 örneklerinde olduğu gibi, jeomorfolojik olay sırasında zarar 
gören ya da bir şekilde bu olaydan etkilenen ağaçların, bu olaylara nasıl tepki verdiklerinin 
belirlenmesidir. İkinci yaklaşım ise Gonzalez 2001; Meyer 2001 örneklerinde olduğu gibi bitki örtüsü 
süksesyonunun minimum yaşlandırılmasıdır. Benson vd. 2001’de olduğu gibi bazı çalışmalarda ise bu iki 
yaklaşımın da dikkate alındığı görülmektedir. Hem geleneksel hem de yeni tekniklere dayanan ağaçların 
yıllık halka özelliklerinin araştırılması, çoğu zaman çalışmaların belkemiğini oluşturmaktadır. Ağaçların 
yıllık halkaları dışında, gövdede görülen yaralanmalar ya da kök özellikleri de önemli olmaktadır. Odun 
anatomisinde sağlanan ilerlemeler ağaçlarda meydana gelen yaralanmaların yapısının anlaşılmasında 
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faydalı olmuştur. Bazı çalı türlerinin ve tropikal ağaçların dendrokronolojisinin çalışılması da, 
dendrokronolojinin uygulama alanını genişletmiştir. İlksel bitki örtüsünün gelişim sürecini izleyen 
dendrojeomorfologlar, bu bulguları yıllık halkalardan elde ettikleri yaşların doğrulanmasında 
kullanmışlardır. Solomina, 1980’li yıllarda dendrojeomorfolojinin daha standart yöntemler ve daha iyi 
istatistikî analizler geliştirmesi gerektiğini ifade eden Shroder ve Butler’ın (Shroder ve Butler 1987) bu 
düşüncelerinin, bugün de geçerliliğini koruduğunu belirtmektedir. Son yıllarda uzaktan algılama 
yöntemleri ile coğrafi bilgi sistemlerinin kullanıldığı çalışmalara da rastlanılmaktadır. Kuşkusuz GPS 
kullanımı da bu konuda önem taşıyan unsurlardan birisidir (Solomina 2002). 

Ağaçların büyüme halkalarının oluşturduğu malzeme ile C14 yaşlandırmasının doğrulanması 
çevresel bilimlerin tümüne, ancak özellikle de jeomorfolojiye yıllık halkaların temel bir katkısı olarak 
görülmektedir. Son yıllarda geleneksel C14 yaşlandırmasından, kalibre edilmiş yani doğrulanmış 
yaşlandırmalara geçiş, Geç Glasyalin önemli bir kısmı ile Holoseni tamamlamıştır. Oldukça uzun 
sayılabilecek yıllık halka kronolojileri kullanılarak kalibrasyon eğrisinin uzatılması, yanılma payı yüksek 
olan yaşlandırma yöntemlerinin kullanılmasıyla ilgili bu kronolojik sorunu çözmede dönüm noktası 
olmuştur. Gerçekten de dendrokronoloji diğer yaşlandırma yöntemlerine benzemeksizin, güncel iklim 
çalışmalarında olduğu gibi jeomorfolojik olayların tarihlendirilmesini sağlamaktadır. Yanılma payı son 
derece az olan bu yöntem sayesinde, bölgesel ya da küresel ölçekte birçok olay yaşlandırılabilmektedir. 
Bu durum büyük bir meydan okuma ve dendrokronolojinin de “mutluluğu” olarak nitelendirilmektedir. 
Ancak bu uygulamalar ağaçların yayılışları ile sınırlanmaktadır. Bundan dolayı da C14, tefra kronolojisi 
gibi bazı yöntemler ile dendrokronolojinin uyuşması hala gerekli görülmektedir. Bu durum zamanda 
kronolojik dizilimlerin oluşturulmasını ve farklı yöntemlerle bulunmuş olan sonuçların kontrol edilmesini 
sağlamaktadır. Bu konuda dendrokronoloji ile likenometrinin bir arada kullanılması örnek verilebilir 
(Solomina 2002). Likenometri özellikle üzerinde ağacın olmadığı depolar ya da yer şekilleri üzerinde yaş 
konusunda tahmin yapmaya imkân vermektedir. Geniş bir bölgede glasiye ilerlemesi, depremler gibi bazı 
olayların mekânsal dağılışının izlerinin bulunmasında, likenometrik yaşlandırma avantaj olmaktadır. 
Çoğunlukla kaya yüzeylerinde ve diğer uygun alanlarda yetişen liken formunda simbiyotik fungilerin 
kullanıldığı bir yöntem olan likenometride daha çok, yavaş büyüyen ve bir kabuğa benzeyen Rhizocarpon 
cinsine ait sarı-yeşil likenler kullanılmaktadır. Arktik alanlarda 5000 yıldan daha fazla yaşa sahip 
likenlerin olduğu bilinmektedir ve belirtilen ortamlarda yayılış gösteren bu likenlerin gelişimi yılda 0.02–
2 mm kadardır. Özellikle Arktik ve Alpin yetişme ortamlarında kullanılan likenometrik yaşlandırmalarda, 
bulunulan alandaki likenin gelişimi çeşitli şekillerde ölçülür ve minumum yaş elde edilir (Armstrong 
2004). Kuzey ve Güney Amerika’da glasiye ilerlemeleri ile ilgili bazı çalışmalar dendrokronoloji ve 
likenometrinin birlikte kullanıldığı iyi örnekler olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmalardan birisinde iki 
farklı yaklaşımla 2800 kadar liken ölçümü yapılmıştır (Winchester ve Harrison 2000). 

Buzullardan çıkan akarsuların glasiye önünde yer alan göllerde çökelttikleri depolara “varv” adı 
verilmektedir. “Varv” terimi ilk olarak 1919 yılında bir Amerikalı araştırıcı Sayles tarafından, 
Connecticut vadisinin laküstrin sedimentlerindeki mevsimsel sedimantasyon kalıpları için kullanılmıştır. 
Daha sonra 1921’de Gerard De Geer İsveç’e ait varv kronolojisini oluşturmuştur. Bunlar devri (ritmik) 
tabakalaşma gösteren çökellerdir. Devri tabakalaşmanın nedenlerinin başında, sıcaklık ve buharlaşma 
miktarındaki ritmik oynamalar ile mevsimlerin iklim özelliklerine göre taşıma gücünde ve çökelme 
ortamında meydana gelen değişikler gelir. Varvlar ile de çevresel değişim dinamikleri ve zaman 
konusunda önemli bulgulara ulaşılabilmektedir (Erinç, 1982; Lotter ve Lemcke 1999). Günümüzde de 
varv kronolojisi ile ilgili çalışmalar devam etmekte ve elde edilen veriler C14 AMS gibi (AMS, Accelerator 
Mass Spectrometry yani hızlandırılmış parçacık spektrometrisi. Yıllık halkalardaki radyokarbon miktarını bulmak için de AMS 
kullanılmaktadır (Biondi 1999).) yaşlandırmalarla da sınanmaktadır. Yaşlandırmalarda varvlar ile ağaçlardan 
elde edilen yıllık halka kronolojileri de karşılaştırılmaktadır (Ridge vd. 1999; Luckman 2000; Tiljander 
vd. 2003; Zillén vd. 2003). Örneğin Luckman Kanada Kayalık dağlarında beyaz kabuklu çam (Pinus 
albicaulis) kronolojileri ile varv kronolojilerini karşılaştırmıştır (Error! Reference source not found.). 

Yukarıda da belirtildiği gibi dendrojeomorfolojinin bir alt disiplini olarak gelişen dendroglasyoloji, Yukarıda da belirtildiği gibi dendrojeomorfolojinin bir alt disiplini olarak gelişen dendroglasyoloji, 
1987’de Innes tarafından “glasiyelerin salınımlarının ortaya konulabilmesinde yıllık halkaların 
kullanılması” olarak tanımlanmıştı. Hem fosil ağaçlarla hem de yaşayan ağaçlarla morenlerin 
yaşlandırılması ve ağaçların üst sınırındaki değişiklikler bu alt disiplin içinde ele alınmıştır. Glasiye 
salınımları ile ilgili yeni bakış açısında dikkat çeken iki nokta da yıllık halkalarla ilişkilidir: 1- Uzun 
kronolojiler kullanarak Holosen morenlerinin çok doğru bir şekilde yaşlandırılması, 2- Dendroklimatik 
rekonstrüksüyonlarda uzun dönem iklim sinyallerinin belirsizliğinin eksikliği (yani iklim değişikliğine 
işaret eden değişikliklerin belirgin şekilde izlenemeyişi). Önemli kısmı dendroklimatoloji çalışmalarından 
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gelen ve yanılma payı oldukça az olan uygulamalarla paleorekonstrüksüyonun gelişimi, uzun vadeli 
“sıcak” ve “soğuk” küresel olaylar olarak nitelenen “Sıcak Ortaçağ Periyodu” ve “Küçük Buzul Çağı” 
kavramlarının revizyonu ile sonuçlanmıştır. Bu örnekteki değişim bile, jeomorfologların önemli 
sorunlarından birisidir. Son bin yıla ait küresel uzun dönem iklim eğilimlerinin olmayışı, dünyanın çeşitli 
alanlarında dağlardaki buzulların, geçen bin yılın başına göre 16–19. yüzyıllarda daha geniş ve kalın 
olması gerçeği ile tezattır (Grove 1988’e atfen Solomina 2002). Dolayısıyla yukarıda da belirtilen bazı 
çalışmalarda “Küçük Buzul Çağı” teriminin küresel ölçekte kendine has özellikleri olan ve günümüz 
yüzyılından önceki yüzyılları içine alan daha soğuk bir iklim periyodunu tanımlamakta kullanıldığı 
belirtilerek, bir küresel iklim olayının bu şekilde tanımlanmasının doğru olmayacağı ifade edilmektedir. 
Luckman’a göre bu terim ancak, son bin yılda dünyanın birçok yerinde bulunabilen ve açık 
morfostratigrafik glasyal izler yaratan, uzun bir glasyal dönemi tanımlamak için kullanılabilir. Yıllık 
halkalar, varvlar ve buzul karotları gibi devam eden paleoçevresel çalışmalara dayanarak oluşturulan 
paleoiklim varsayımları glasyal tarihe ışık tutmaktadır (Luckman 2000). Ancak bu bakış açısı da 
tartışmalıdır. İklim salınımlarına glasiyelerin tepkilerinin (çeşitli faktörler tarafından kontrol edilen kütle 
dengesi, bağımsız glasyal parametrelere dayanan zaman tepkisi gibi) çok karmaşık olduğu da 
bilinmektedir. Morenlerin bulunduğu alanlarda yaşlandırmada kullanılabilecek ağaç malzemenin bulunup 
bulunmaması bu konudaki çalışmalar için en can alıcı nokta olmaktadır (Error! Reference source not 
ound.). Özellikle karasal alanlarda glasiyelere yakın yerlerde ağaç bulunması sorun olmakla beraber, 
örneğin Altay ya da Pamir dağları gibi alanlarda da bu uygulamalar devam etmektedir. Altay dağlarındaki 
bazı geç Holosen morenleri üzerinde dağınık olarak yayılış gösteren melez (Larix) toplulukları içinde 
bulunan ve 600–800 yaşında olan ağaçlardan alınan örneklerle oluşturulan kronolojiler sahadaki 
buzulların tarihi açısından önem taşımaktadır (Solomina 2002). 
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Şekil 6. Kayalık Dağları’nda (Kanada) varv kronolojileri ile bazı alanlardan alınan beyaz kabuklu çam 
(Pinus albicaulis) örneklerinin yıllık halkaları ile oluşturulan kronolojilerin karşılaştırılması (Luckman 
2000). 

Yıllık büyüme halkalarındaki değişimler, Kuvaterner’de meydana gelen depremler, kütle 
hareketleri, glasyasyon ve taşkınlar gibi olayların doğru olarak saptanmasında kullanılabilmektedir. 
Özellikle canlı ağaçlar yüzeylerin minimum yaşları ya da olayların kesin tarihlerini belirleyebilmektedir. 
Canlı ağaçlar ile yarı fosilize olmuş ağaçlar arasında eşleştirme ile eksik (Koşulların elverişsiz olduğu yıllarda 
oluşmayan, ancak normal durumlarda olması gereken halkalara “eksik halka” adı verilmektedir (Akkemik 2004). halkalar 
tanımlanabilmekte ve yıllık halka kronolojileri zamanda oldukça gerilere kadar uzatılmaktadır. Bu 
yöntemler herhangi bir jeomorfolojik süreçten etkilenmiş olan, ölmüş ya da canlı ağaçtaki yıllık 
halkaların doğru tarihlenmesini sağlamaktadır. Ağaç büyümesinin tarihlendirilmesinde koşulların 
olumsuz olması ya da iyi olması, ağacın yaralanması veya kökün çimlenmesi gibi çok belirgin olaylar, bir 
olayın meydana geldiği mevsimin ya da yılın belirlenmesinde kullanılabilir. Kontrol kronolojileri halka 
genişliği kalıpları ile karşılaştırıldığında, jeomorfolojik olaylarla ilişkili olan tanık ağaçlardaki gelişim 
anomalilerini ortaya çıkarabilmektedir (Wiles vd. 1996). 
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Şekil 7. Kayalık Dağları’nda (Kanada) Küçük Buzul Çağı glasyal süreçlerinin yaşlandırılması. Çizgiler 
çapraz tarihleme ile elde edilen yıllık halka uzunluğunu ifade etmektedir. Bunlar her bir glasiye önünden 
alınan ağaç kalıntılarından oluşturulmuştur. Bu ağaçlar stratigrafik bölümlerde ya da glasiyenin önünde, 
glasiyenin taşıdığı enkaz odunu olarak bulunmaktadır. Bulunan her bir ağaç kalıntısının en dış halkası, 
glasiye ilerlemesini sınırlandıran tarih olarak kullanılmıştır. Şekilde 1 ile gösterilen açık renkli çizgiler, 
morenler içinde durumunu koruyan ağaç malzemeden elde edilen kronolojiyi, 2 ile gösterilen koyu renkli 
kalın çizgi ise,  enkaz halinde taşınan ağaç kütüklerinden elde edilen kronolojiyi ifade etmektedir 
(Luckman 2000).  

Volkanik faaliyetler ve bunların tarihlendirilmesinde dendrokronoloji yöntemi kullanılan araştırma 
tekniklerinden birisidir (Yadav 1992). Bilindiği gibi volkanların erüpsiyon tarihlerinin bilinmesi, 
gelecekte volkanik kökenli doğal afetler için öngörülerde bulunma açısından büyük önem taşır. Bunun 
yanında volkanik çığ depoları, piroklastik akışlar, lav akışları, laharlar ve tefra döküntüleri, gelecekte 
püskürmeler nedeniyle etkilenecek alanların tahmin edilmesine katkı sağlar. Prehistorik volkan 
depolarının yaşları, çoğunlukla radyokarbon tarihlendirmesi ile belirlenmektedir. Nispeten genç depoların 
yaşlarında olduğu gibi, radyokarbon tarihlerindeki belirsizlik büyük olabilir. Belirsizlik, takvim yılı ile 
C14 arasındaki kalibrasyonda daha da artmaktadır. Özellikle volkanik faaliyetlerde belirli yıl/yıllar için 
radyokarbon yaşlandırmasını kullanmak imkânsızdır. Bu nedenle özellikle güncel volkanik depoların 
yaşlandırılmasında çok daha doğru sonuçlar veren, depoların bulunduğu alandaki ağaçların yıllık 
halkaları arasında var olan anormal gelişme kalıplarının tanımlanmasıdır. Tefra ya da laharlardan zarar 
görmüş ancak tamamen ölmemiş ağaçlar, bu etkilere maruz kaldıkları dönemin başlangıcından itibaren 
dar yıllık halkalara sahip olabilir. Bir ağaçta yıllık halka genişliğindeki değişimin izlenmesi yani 
“eşleştirme” (Eşleştirme (cross-dating), Farklı dönemlere ait iki veya daha fazla yıllık halka kronolojisinin ortak olarak 
kapladıkları dönemlerin, özellikle karakteristik yılları kullanarak belirlenmesine verilen isimdir (Akkemik 2004: 231).), eksik 
halkaların olmasından dolayı oluşan yaşlandırma hatalarını yok etmek için kullanılmalıdır. Depoların 
minumum yaşı da depolar üzerinde yeni gelişen ağaçların yaşlarından çıkartılabilmektedir. Bu minumum 
yaşlar tahminidir, çünkü ağaçların yeni depolar üzerinde topluluk oluşturacak zaman dilimleri yok 
sayılmaktadır. Ağacın türü, iklim ve volkanik depoların türüne bağlı olarak, ağaç oluşumu 1–20 yıl 
arasında bir zamanı kapsar. Bazı durumlarda gömülen ölü ağaçların halkaları, canlı ağaçların halkaları ile 
eşleştirilir. Bu bakımdan ağaçların ölümüne neden olan volkanik depolar tam olarak yaşlandırılabilir. 
Örneğin Kaskad sıradağlarındaki bazı volkanların püskürme aralıklarının belirlenmesine katkı gibi 
(Brantley vd. 1986). Bu konudaki diğer bir örnek de Rusya’daki Kamçatka volkanının faaliyeti ile ağaç 
gelişimi arasındaki ilişkinin saptanmasıdır. Konifer bir ağaç türü olan melez (Larix cajanderi) üzerinde 
yapılan yıllık halka çalışmaları ile 1801–1980 arasındaki kronoloji oluşturulmuş ve bu arada meydana 
gelen Kamçatka erüpsiyonlarının ağaçların büyümeleri üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Özellikle 
patlamadan sonraki yıla ait olan yıllık halkaların dar olması bu çalışmada ilgi çekici olmuştur. 
Kamçatka’nın nispeten daha hafif erüpsiyonları, sadece aktif olduğu yıldaki dar halkalar ile 
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belirginleşmektedir. Güçlü erüpsiyonlar sonrasında ağaçların normal büyümeye geçmeleri ise 2–3 yıl 
almaktadır (Yadav 1992). 

Volkanik faaliyetlerle yüzeye çıkan lav, piroklastik maddeler ya da volkanik küller, volkanik 
faaliyetin meydana geldiği alandaki bitki örtüsünün çeşitli şekillerde zarar görmesine yol açar. Volkanik 
malzeme bulunulan alandaki bitki örtüsünün örneğin lavlarla kömürleşmesine yol açabileceği gibi, 
volkanik küller yoluyla bulunduğu alanda gömülmesine de neden olabilir. Kuzey Amerika’da St. Helens 
volkanının 1980 öncesi patlamasına ait piroklastik madde akışı ve vadilerde bulunan lahar depoları, yarı 
fosilize olmuş ağaçları da içlerinde barındırmaktadır. St. Helens’in bu faaliyetlerinin tarihlenmesi için söz 
konusu fosilize ağaçların yıllık büyüme halkaları kullanılmış ve önemli bilgilere erişilmiştir (Yamaguchi 
ve Hoblitt 1995). MS 1480 ya da muhtemelen 1479 sonuna denk gelen döneme rastladığı düşünülen ve 
Kalama periyodu olarak da adlandırılan faaliyet sırasında dasitik zirve domu da oluşmuştur (Mullineaux 
1996). Kalama periyodu ile volkanın şeklinde ve boyutunda büyük değişikliklere yol açmayan Goat 
Rocks periyodunun tarihlenmesinde, Douglas göknarının (Pseudotsuga menziesii) yıllık halkalarının 
incelenmesi önemli katkılar sağlamıştır (Yamaguchi 1983, Yamaguchi ve Hoblitt 1995). St. Helens 
volkanik malzemesi içinde yarı fosilize olan Douglas göknarının yıllık halkalarına dayanarak oluşturulan 
kronolojiler, Kalama periyodunun MS 1479’dan 1700’lü yılların ortalarına kadar uzandığını göstermiş ve 
bu erüpsiyon süreci içinde de üç dönem (1479–1510 Erken Kalama, 1448–1566 Orta Kalama ve 1489–
1750 Geç Kalama) ayırt edilmesini sağlamıştır. Ayırt edilen bu dönemler volkan rölyefinin oluşumunun 
anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Kronolojiler St. Helens’in Kalama erüpsiyon süreci ile Goat 
Rocks patlama aşaması (1800–1857) arasında, küçük bir zaman dilimi (yaklaşık 50 yıl kadar) olduğunu 
da ortaya koymaktadır (Yamaguchi ve Hoblitt 1995). 

Volkanik faaliyetler ile dendrokronolojik çalışmaların ilişkilendirildiği diğer bir konu da, büyük 
ölçekli volkanik faaliyetler sonucunda atmosferin alt tabakalarına karışan partiküller ve çeşitli volkanik 
gazların özellikle sıcaklık koşullarında yarattığı değişikliklerdir. Volkanik faaliyetin meydana geldiği 
alandan nispeten uzak olan ve tefra ya da lavlardan etkilenmeyip yaşamını devam ettirebilen ağaçların 
yıllık halka kronolojileri bu değişiklikleri yansıtan önemli kanıtlar olmaktadır. Ağaçlar meydana gelen bu 
ani değişimleri radyal gelişimlerinde saklı tutmakta, bazen yıllık halka oluşamamakta ya da bu süreç uzun 
süreli yıllık halka daralması şeklinde izlenmektedir. Bazı durumlarda ise yıllık halkaların genişliği, 
normal gelişimden çok daha büyük olabilmektedir. Kuzey Amerika kıtasının güneyinde Trans-Meksika 
yeni volkanik kuşağının batısında yer alan ve en aktif volkanlardan birisi olan Volcán de Fuego de 
Colima, yoğun bir vejetasyonla kaplıdır. MS 1500 yılından itibaren meydana gelen erüpsiyonların en 
şiddetlileri arasında kabul edilen 1913 patlamasında, dikey yönde oluşan erüpsiyon sütunlarını takiben 
piroklastik malzeme güney,  güneydoğu ve güneybatıdaki belli başlı vadileri izleyerek kraterden 15 km 
uzaklığa kadar yayılmıştır. Patlama sırasında zirvedeki krater yüksekliğinden yaklaşık 100 metre 
kaybetmiş, küller de Mexico şehri kuzeyine kadar ulaşmıştır. Volcán de Fuego de Colima’da yapılan 
dendrokronolojik çalışmalarla 1913 yılı erüpsiyonunun vejetasyon üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
Sahadaki vejetasyonun hâkim elemanı olan Meksika dağ çamının (Pinus hartwegii) yıllık halkalarının 
analizi yapıldığında, 1913 yılına ait yıllık halkalarının % 63’ünde, % 20’lik ya da daha fazla bir azalma 
ortaya çıkarken, 22 ağacın yıllık halka örneklerinde 1913 halkası oluşmamıştır (Bu örneklerin tarihlenmesi, 
çalışmayı hazırlayan Biondi dışında, Tuscon Arizona’daki ağaç halkaları laboratuarında da doğrulanmıştır.) (Error! 
Reference source not found.). Volkanik kül ve tefra döküntülerinin çeşitli yollarla fotosentez faaliyetini 
azalttığı da bilinmektedir. Volkanik döküntü nedeniyle fotosentez yapan dokularda oluşan mekanik zarar; 
atmosferin alt tabakaları ile ağacın tepe çatısında biriken volkanik partiküllerin fotosentez faaliyetini 
azaltması; partiküllerin stomaları tıkaması nedeniyle, bitkilerin üst dokuları (epidermis) ile atmosfer 
arasındaki gaz değişiminin engellenmesi bunlar arasında sayılabilir. Gerçekten de yapılan yıllık halka 
analizleri Haziran 1913 patlamasının negatif etkisini ortaya koymaktadır. Volcán de Fuego de Colima’nın 
1913 yılındaki bu patlaması, ağaçların yıllık gelişimlerinin ani gerilemesi ile sonuçlanmış ve bu durum 
1914 yılına da sarkmıştır ( Biondi vd. 2003).  
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Şekil 8. Volcán de Fuego de Colima’nın 1913’deki muazzam faaliyetinin etkisiyle Meksika dağ çamının 
(Pinus hartwegii) yıllık halkalarında 1913 yılına ait yıllık halkanın oluşmadığı, 1914 yılına ait olan 
halkanın ise yaklaşık %52 oranında daralmış olduğu görülmektedir (Biondi vd. 2003). 

Dendrokronoloji deprem çalışmalarında da kullanılmaktadır. Deprem ihtimalinin bilinmesi, 
gelecekte deprem kökenli doğal afetlerle ilgili öngörülerde bulunma açısından büyük değer taşır. 
Depremin neden olduğu olayların açıklanmasında ve tarihlenmesinde, diğer araştırma yöntemleri ile 
beraber yıllık halka analizleri de kullanılmaktadır. Bilindiği gibi depremler için aletsel dönem kabaca 
1900 yılından itibaren başlatılmaktadır (Hoşgören, 2007). Özellikle aletsel dönem öncesi depremlerin 
araştırılmasında da dendrokronoloji bir araçtır. Örneğin 1812 yılında San Andreas fayı boyunca 
yerkabuğunda meydana gelen kırılma, ağaçların köklerinin kesilmesi, tepelerinin kırılması ve yalancı 
halkalarla bağlantılıdır. Yine Kazakistan’da Tien Şan Dağlarında Alma-Ata şehrini etkileyen depremlerin 
araştırılmasında ladin (Picea schrenkiana subsp. tianshanica) dendrokronolojisinin ya da Kaskad dalma 
zonundaki depremlerin araştırılmasında Sitka ladini (Picea sitchensis) dendrokronolojisinin kullanılması 
konuyla ilgili bazı örneklerdir (Benson vd. 2001, Winchester vd. 2001). Kuzey Amerika’nın kuzeybatı 
kesiminde Pasifik kıyıları boyunca yayılış gösteren konifer ağaçlardan birisi de Sitka ladinidir. Pasifik 
kıyılarının doğal yaşlı ormanlarında, 500–750 yaşında Sitka ladinleri bulmak mümkündür. Gelgit 
alanlarına sokulan ve drenajın bozuk ve tuz oranın yüksek olduğu kesimlerde de yaşama imkânı bulan 
Sitka ladinleri üzerinde yapılan dendrokronolojik çalışmalar, gelgit alanlarında yayılış gösteren 
ormanların MS 1700’de meydana gelen bir dalma zonu depremi ile yaşıt olduğunu ortaya koymuştur. MS 
1700’de meydana gelen bu deprem, Kaskad dalma zonu merkezinde plaka sınırındaki en son olaydır. 
Depremin eşlik ettiği dalma nedeniyle alçak alanları kaplayan ormanlar, binlerce ağacın öldüğü gelgit 
düzlüklerine dönüşmüştür. Bu alanlarda yayılış gösteren Sitka ladinlerinin önemli bir kısmı da ortadan 
kalkmıştır. Depremden sonraki yüzyıllarda gelgit depoları, yeni Sitka ladini toplulukları tarafından işgal 
edilmiştir (Bu alanda canlı ağaçlardan alınan yıllık halka örneklerinin incelenmesi, ormanların genellikle 1700 Kaskad 
depreminden yaklaşık 1 yüzyıl sonra, yani 1800 başlarında oluştuğunu da göstermektedir (Benson vd. 2001).  ). Bu alandaki 
en yaşlı ağaçların yıllık büyüme halkaları, 1700 depremi ile başlayan geniş bir deprem 
tekrarlama/yinelenme aralığına sahip olmuştur. Büyük olasılıkla 9 şiddetindeki bu deprem çok geniş 
alanlara yayılan çökme ve sarsıntı ile bir tsunamiye yol açmıştır. İlk tarihlemeler depremi 1680–1720 
arasında bir zaman dilimine koymuştur. Yıllık halka genişlikleri üzerinde yapılan çalışmalar ise, Ağustos 
1699 ile Mayıs 1700 arasında bir tarihe işaret ettiği gibi, hem depremle ölen ağaçların hem de yaşayan 
ağaçların halkalarının sayılması, 1700 depreminin orman alanlarını nasıl gelgit düzlüklerine çevirerek, 
ekolojik süreci etkilediğini de göstermektedir (Benson vd. 2001 ve Error! Reference source not 
found.).  

Aletsel dönem içinde meydana gelen deprem çalışmaları için de, dendrokronoloji kullanılan Aletsel dönem içinde meydana gelen deprem çalışmaları için de, dendrokronoloji kullanılan 
yöntemler arasındadır. Bu konudaki örneklerden birisi, Kaliforniya kuzeydoğusunda 2 km boyunca 
yaklaşık 4,5 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çöküntü alanları meydana getiren 1978 
depremidir. Bu deformasyonlar sahada yayılış gösteren ağaçları da etkilemiştir. Yapılan dendrokronolojik 
çalışmalar 1979 yılından başlayarak birkaç yıl, ağaçların büyüme halkalarının genişliklerinin daraldığını 
ortaya çıkarmıştır (Sheppard ve White 1995). 

Kaya glasiyeleri iklim bakımından periglasyal alanları karakterize eder. Günümüzde periglasyal 
sahalar dışında da kaya glasiyeleri vardır, ancak bunlar hareket halinde değildir. Yani fosilleşmişlerdir 
(Erinç 1982). İsviçre’de Alplerde kaya glasiyelerinin yoğun olduğu Turtmanntal vadisinde, eski 
permafrost alanının rekonstrüksüyonu ve güncel permafrost alanının yayılışının araştırılmasında, gösterge 
olarak bitkiler kullanılmıştır. Vejetasyon üzerinde iklimin ve topografik koşulların etkisinin çok kuvvetli 
olduğundan hareketle, permafrostun varlığı veya yokluğu ile yayılışı hakkındaki bilgi için vejetasyon 
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özellikleri üzerinde durulmuş, vejetasyon yapısı haritalanarak bitki-permafrost ilişkileri arasındaki 
uygunluk araştırılmıştır. Aktif olmayan yani hareketsiz kaya glasiyeleri üzerindeki bazı çalı türlerinin ve 
bazı ağaç türlerinin yaşları üzerine de odaklanarak, dendrokronolojik yöntemlerle relikt kaya 
glasiyelerinin araştırılması da sağlanmıştır (Roer vd. 2001). Yine Kanada’da Kayalık dağları üzerinde 
Kolombiya buzul alanındaki kaya glasiye dillerinden birisi olan Hilda kaya glasiyesinin güncel 
hareketinin kanıtlanmasında, molozlara gömülmüş ya da kurumuş ladin (Picea engelmannii) ve göknar 
(Abies lasiocarpa) ağaçlarına dendrokronoloji yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen ağaç kronolojileri yerel 
ve bölgesel kronolojiler geliştirilerek eşleştirilmiş ve sonuçta ağaçların kuruma dönemleri belirlenmiştir. 
Buradaki sonuçlar kaya galasiyelerinin, 1790’lı yılların sonundan itibaren yılda ortalama 1,6 cm hareket 
ettiğini göstermektedir (Bachrach vd. 2004). 

Şekil 9. 1964 Alaska depremi gibi, 1700 Kaskad depremi de orman alanlarında büyük değişikliklere yol 
açmıştır. Bu deprem orman alanlarını gelgit düzlüklerine dönüştürerek, çok sayıda ağacın ölmesine ve 
tabana gömülmesine yol açmıştır. O dönemin orman tabanı yer yer tsunami depoları ile yer yer de 
sıvılaşma geçirmiş kumlu malzeme ile 1 metre derine gömülmüştür. Kütükler halinde en çok gömülen ağaç 
türü Sitka ladinidir. Bu ladin kütükleri dalgalar ve akıntılarla zamanla yüzeye çıkmıştır. Bunlar arasında, 
bugün o sahada yayılış gösteren ladin örneklerinden daha büyük örnekler de yer almaktadır ve bunlardan 
bazıları günümüz gelgit alanlarından km’lerce içerilerde bulunmuştur (Benson vd. 2001).  

İtalyan Alplerinde de enkaz akışlarının tarihlenmesinde dağ çamlarına (Pinus montana) 
dendrokronoloji yöntemi uygulanmıştır. Enkaz akışı dendrojeomorfolojik teknikler kullanılarak 
yaşlandırılmıştır. Fan kanalları boyunca zarar gören yaklaşık 200 kadar ağaçtan artım kalemleri ve gövde 
kesitleri alınarak incelenmiştir. Yıllık halkalardaki daralmaların ilk ortaya çıktığı tarih ve odundaki izlerin 
tarihleri belirlenerek, enkaz akışı sürecinin ve Vale della Casina fanının gelişiminin daha iyi 
anlaşılmasına katkı yapılmıştır (Santilli ve Pelfini 2002 ve Error! Reference source not found.).  

Diğer bir örnek de, Japanyo’da Rishiri adasında alüvyal enkaz akışının çalışılmasında sahalin Diğer bir örnek de, Japanyo’da Rishiri adasında alüvyal enkaz akışının çalışılmasında sahalin 
göknarının (Abies sachalinensis) kullanılmasıdır. Rishiri adası, derin hendek erozyonunun ve aktif 
alüvyal fanların görüldüğü bir Kuvaterner stratovolkanıdır. Burada çeşitli yıllarda meydana gelen büyük 
enkaz akışı felaketleri de yaşanmıştır. Sahalin göknarı enkaz akışı sonundaki değişikliklere kendini 
kolayca adapte edebilen bir tür olarak belirtilmektedir. Burada alüvyal fanın başında, enkaz altında ölmüş 
Abies sachalinensis ve Alnus maximowiczii gövdeleri bulunmuş ve sahanın jeomorfolojik tarihçesi için 
dendrokronolojiden destek alınmıştır.  Adı geçen alanda birbirini izleyen enkaz akışının verdiği zararın 
sınırları Error! Reference source not found.’da gösterilmiştir. Söz konusu alanlarda enkaz akışının 
neden olduğu gömülü ağaçların dendrokronolojik analizi ve orman topluluklarının mekânsal dağılışı son 
dönemdeki jeomorfolojik etkilerin belirlenmesine yardımcı olmuştur (Yoshida vd. 1997). 

Doğal afetler içinde kabul edilen kaya düşmeleri de aynı bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Doğal afetler içinde kabul edilen kaya düşmeleri de aynı bakış açısıyla değerlendirilmektedir. 
Farklı ağaçlardan alaınan örneklerin sonuçları karşılaştırılarak, pratikteki yararlar için yayılmanın 
mekânsal verilerine ulaşılabilmektedir (Stoffel 2006). 
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kısımlar daha koyu renkli olduğundan kırmızı odun oluşumu gibi isimler de verilmektedir (Akkemik 2004)), yara izleri ve 
anormal büyüme farklılıkları (azalma ya da artma şeklinde) yansımaktadır. Yıllık halka çalışmalarına 
dayanarak çığ kronolojileri de oluşturulabilmektedir (Bezzi vd. 2001; Dube vd. 2004) 

Dendrokronoloji yöntemi termokarst süreçlerinin tarihlenmesinde de kullanılmaktadır. Bu süreçten 
etkilenen ağaçların söz konusu sürece reaksiyon göstermiş odunlarının çalışılması, termokarst alanlardaki 
erimiş unsurların mekânsal ve zaman boyutunu ortaya koymaktadır. Permafrost alanlar ve bunların 
gelişimi küresel iklim değişiklikleri ile de doğrudan ilişkili olarak kabul edilmektedir. Permafrost sahaları 
örneğin Batı Sibirya’da yaklaşık 0,7 milyon km2 alan kaplamaktadır ve bu sahalarda ortaya çıkan 
termokarst rölyefinin anlaşılmasında yıllık halkalar önemli bilgiler sunmaktadır. Bu veriler kullanılarak 
söz konusu alanlarda meydana gelen depresyonların yayılış aşamaları tarihlenebilmektedir (Burn 1990, 
Agafonov vd. 2004 ve Error! Reference source not found.).( Boreal kuşaktaki termokarst alanlarda birçok ağaç 
termokarst göllerine, turbalara ya da boglara gömülmüştür. Termokarst süreçlerinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile ilgili canlı 
ağaçlar yanında gömülen bu ağaç malzemede kullanılmaktadır.  Yukarıdaki örnekte farklı lokasyonlardan Sibirya çamı (Pinus 
sibirica) örnekleri alınmıştır. Bunlardan bazıları depresyonun yakınındaki donmuş yamaçtan (buradaki ağaçların çok büyük 
kısmı depresyona doğru eğilmiştir), bir kısmı da depresyonun içinden (buradaki ağaçların bir kısmı hemen hemen ölmüş ya da 
kısmen gömülmüştür) alınmış, bazı örnekler de karşılaştırma materyali olarak bu etkilerden daha uzak bir alandan seçilmiştir 
(Agafonov vd. 2004).) 

 
Şekil 12. Kuzey enlemlerinde ortaya çıkan termokarst süreçlerinin anlaşılmasında yıllık halkaların 
kullanılmasına şematik örnek. Batı Sibirya’da bir termokarst depresyonunun gelişim aşamalarının Sibirya 
çamı (Pinus sibirica) yıllık halkalarıyla tarihlenmesi (parantez içindeki yıllar termokarst sınırında ağaçların 
bulunduğu zamanı ifade etmektir) ve çalışılan alandaki ağaçlardan bazıları (Agafonov vd. 2004). 

Seviye değişikliklerini ortaya koymayı amaçlayan araştırmalar da dendrokronolojiden destek 
almaktadır. İklimdeki değişimler deniz seviyesinde de değişikliklere neden olmuş ve birçok alandaki kıyı 
çizgisi yeniden belirlenmiştir. Bu değişimlerin ortaya konmasında kıyı taraçaları gibi kanıtlar yanında, 
bulunulan alandaki vejetasyondan özellikle de ağaçların yıllık halka genişliklerinden faydalanıldığı dikkat 
çekmektedir. Bégin ve diğerlerinin Hudson körfezi civarında (Bégin vd. 1993), Cramer’in Baltık 
kıyılarında (Cramer 1985) ve Motyka’nın Alaska’da (Motyka 2003) yaptığı çalışmalar bu konuya örnek 
verilebilir. Alaska güneydoğusunda Küçük Buzul Çağı’ndaki seviye değişimlerini ve buna bağlı olarak 
kıyı çizgisindeki değişiklikleri ortaya koymayı amaçlayan Motyka, bu sahada özellikle 600 yıllık Sitka 
ladini (Picea sitchensis) ağaçlarının bulunması nedeniyle, bölgesel deniz seviyesi değişimini gösteren 
önemli bulgular ortaya koymuştur. 

Yine flüvyal süreçlerin ortaya konulmasında dendrokronolojinin kullanıldığını görmek 
mümkündür. Bazen akarsu yatakları ya da taşkın ovalarında, akarsuların aşındırma ve biriktirme 
faaliyetlerinin yaşlandırılmasına olanak sağlayan ağaçlar bulunabilmektedir. Örneğin Malik (2006), 
Polonya’da Mala Panew nehri üzerinde yaptığı çalışmasında, dendrokronolojiyi kullanarak akarsuyun 100 
yıllık yanal aşındırmaya bağlı yatak değiştirmesini ortaya koymayı amaçlamıştır. Akarsuyun vadi 
tabanındaki rölyef şekillerinin dendrokronolojik olarak tarihlendirilmesinin, flüvyal rölyef özelliklerinin 
karşılaştırılmasından daha kesin sonuçlar vereceği tahmininden yola çıkılarak,  akarsu yatağının ve taşkın 
düzlüğünün gelişiminin yıl yıl izlendiği belirtilmektedir. Haritalar ve hava fotoğrafları sadece akarsu 
yatağının sonraki değişikliklerini ortaya koymakta kullanılabilirken, dendrokronoloji ile her bağımsız 
taşkın devresi ve ortaya çıkardığı rölyef şekilleri anlaşılabilmektedir  (Malik 2006 ve Error! Reference 
ource not found.-Error! Reference source not found.) 
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Şekil 13. Polonya’da Mala Panew akarsu yatağında, orta kanal adalarının gelişim aşamaları. 
Akarsuyun yanal aşındırmasına dayalı yatağın yer değiştirmesinin bir sonucu olarak ada, dışbükey yamaçla 
birleşmektedir (Malik 2006). 

 

 
Şekil 14. Polonya’da Mala Panew akarsuyunun eski yatağının şematik ifadesi ve ağaçların yaşları 
(Malik 2006). 

Dendrokronolojik çalışmalar akım ve seviye değişiklikleri ile ilgili olarak su kaynaklarının 
yönetimi açısından da önem taşımaktadır. Bilindiği gibi bu çalışmalar fiziki coğrafyanın birçok 
konusunda olduğu gibi pratik sonuçları açısından da değerlidir. Dendrokronoloji kaynak yönetimi 
açısından birçok potansiyel uygulamaya sahiptir. Dendrohidroloji ve dendrohidrografya, su kaynakları 
yönetimi yönünden çok fazla kullanılmamış ve göz ardı edilmiştir. Örneğin Kuzey Amerikanın batısında 
su kaynaklarının planlaması öncelikli olarak 20. yüzyıla ait iklim ve yağış verileri ile yapılmıştır. Ancak 
ne yazık ki en uzun kayıtlar bile, mümkün olan doğal hidrolojik çeşitliliğin kısıtlı bir kesimini ifade 
etmektedir. Nüfus artışı, küresel iklim değişikliğindeki belirsizlikler özellikle kurak ve yarı kurak 
bölgelerde su kaynakları yönetimini de zorlaştırmaktadır. Kuzey Amerika Colorado’daki su kaynakları 
yöneticileri daha uzun süreli su kayıtlarına ihtiyaç duydukça, ağaç halkalarının hidroklimatik değişkenlere 
göre rekonstrüksiyonu, su yönetimi planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Colorado’da 
yapılan çalışmada bir su kaynağı planının, akış rekonstrüksiyonlarına göre düzenlenmesi örneği verilmiş 
ve ayrıca Colorada su bölümü hatlarının akışları 20. yüzyıl kuraklıkları ile sahanın geçmiş 3 asırlık 
kuraklıkları dendrokronoloji ile analiz edilmiştir  (Woodhouse 2001 ve 2007) 

Göl seviyesindeki değişimlere de Baykal gölü ile ilgili olan bir çalışma verilebilir. Güney 
Sibirya’da orman–step sınırından elde edilen sarıçam ağaç halkaları kronolojisi, Baykal gölünün 1720–
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1999 arasındaki su seviyesi salınımlarını ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır. Sıcak dönemdeki yağış 
miktarları, Selenga nehri yıllık akımı ve Baykal gölündeki su seviyesi, Güney Sibirya’nın büyük bir 
kesiminin nemliliğini ortaya koymak amacıyla kullanılabileceğinden hareketle, sarıçam ağaç halkaları 
kronolojisi elde edilmiştir. Baykal göl seviyesi ile sarıçam yıllık halka genişliklerinin, çok kuvvetli bir 
şekilde uyum gösterdiği belirtilmektedir ( Magda vd. 2001). Göllerle ilgili diğer bir örnek de Kaliforniya 
Fallen Leaf gölüdür (Strachan vd. 2006). 

Aletsel taşkın kayıtları, uzun süreli iklim ve jeomorfolojik değişimlerden etkilenmiş olan taşkın 
riskini belirlenmede kullanılamamaktadır. Bu nedenle daha eski dönemlerde meydana gelen taşkınlarla 
ilgili olarakdendrokronolojik çalışmalar gerekmektedir. Buna, Kanada batısında meşe kronolojilerinin 
çalışılması örnek verilebilir. İlkbaharda ve yaz başında uzun süre devam eden taşkınlar meşe türlerinde 
ilkbahar odunu trahelerinin (Trahe: su iletimine hizmet eden, uç uca eklenen ve yatay ara zarları erimiş ölü hücrelerin 
meydana getirdiği uzunluk yönünde dizilmiş olan borucuklara verilen isim (Yaltırık ve Efe 2000).) küçülmesine yol 
açmıştır. Burada akarsu boylarında gelişen meşelerin ağaç halkaları, büyük taşkınlara işaret eden yıllık 
kayıtlara sahiptir. Çalışma alanı olan Red ve Assiniboine nehirleri boyunca, yaşayan ağaç türlerinden, 
tarihi binalardan ve alüvyal depolardaki yaklaşık 400 meşeden (Quercus macrocarpa) örnek alınmış ve 
1460–1999 arasına ait bir bölgesel ağaç halkası kronolojisi elde edilmiştir. Anatomik ağaç halkası 
sinyalleri (yani sellere işaret eden halkalar) 1997, 1979, 1950, 1852, 1826, 1761 ve 1747 yıllarında Red 
nehri vadisinde büyük ölçekli ilkbahar taşkınlarına ve 1741, 1727, 1726 ve 1538 yılları ise üst havza 
taşkınlarına kanıt oluşturmaktadır. Assiniboine nehri alüvyonlarından alınan yarı fosilize olmuş meşe 
kütükleri de 1883, 1848, 1826, 1788, 1700 ve 1597’ye ait taşkın işaretleri taşımaktadır. 1648–1747 yılları 
arasındaki taşkınlar için Red nehri çevresindeki örneklerde ortaya çıkan yıllık halkalardaki eksiklikler, 
aynı zamanda bu çevredeki limnolojik kayıtların işaret ettiği gibi, Red nehri havzasının da yaklaşık 1 
yüzyıl süren kurak bir dönemden geçtiğini göstermektedir (George ve Nielsen 2001). Yine Kuzey 
Amerika’da Yellowstone’da yakın geçmişte meydana gelen büyük ölçekli taşkınlar ve bunların vadi 
tabanına etkisi konusunda yapılan çalışmada, yıllık halka analizleri önemli katkı sağlamıştır. 
Dendrokronoloji hem taşkın olaylarını hem de vadi tabanındaki vejetasyonun taşkınlar tarafından nasıl 
kontrol edildiğinin araştırılması için kullanılmıştır. Taşkın çakıl depolarına ait minumum bir yaş 
bulabilmek amacıyla, farklı taşkın depoları üzerinde yer alan ağaçlardan alınan artım kalemleri ile farklı 
yaşlardaki taşkınlara ait, taşkın yüzeylerinin haritalanması sağlanmıştır (Meyer 2001 ve Error! 
Reference source not found.). 

Yukarıda da belirtildiği gibi alüvyal kronoloji, taşkınların tarihlenmesi, göl seviyelerindeki Yukarıda da belirtildiği gibi alüvyal kronoloji, taşkınların tarihlenmesi, göl seviyelerindeki 
değişiklikler gibi çok çeşitli konuları kapsayan dendrohidroloji, yıllık halka kronolojilerini kullanarak 
birçok sorunu çözebilmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmaların mekânsal dağılışının çok 
eşit olmadığı dikkati çekmektedir. Çalışmaların önemli bir kısmı Kuzey Amerika’yı ilgilendirmektedir. 
Dendrohidrolojik çalışmaların küresel ölçekte yayılması ekosistem modellemesine, hidrolojik ve 
jeomorfolojik süreçler için gerçekçi bir zaman ölçeği yaratarak katkıda bulunması dolayısıyla önem 
taşımaktadır (Solomina 2002) 

Dendrokronoloji yöntemiyle glasiyelerin hareketleri ile bağlantılı olarak ağaç sınırındaki 
değişimler ve ultramafik anakayaçlar üzerindeki topraklarda yayılış gösteren bitki topluluklarının 
özellikleri de dendrokronoloji yöntemi ile araştırılmaktadır. Bilindiği gibi bu topraklar nikel ve krom gibi 
ağır metaller bakımından zengin iken, kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi bazı temel bitki besin maddeleri 
bakımından fakirdir (Avcı 2005). Bu topraklar üzerinde yayılış gösteren ağaçlarda yapılan 
dendrokronolojik çalışmalarla ekstrem yaşam koşullarında nadir türlerin gelişim hikayeleri ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır. Güney yarımkürenin kozalaklı ağaçlarından olan arokaryalar (Araucaria 
laubenfelsii) üzerinde yürütülen bu çalışmalarda yaklaşık 500 yaşı geçen ağaçlardaki metal yoğunlukları 
analiz edilerek, hem iklim değişimi hem de ağaçların metal alımı konusundaki yetenekleri ortaya 
konulmaktadır (Lenczewski vd. 2006; Rigg vd. 2006). 

Boglar da, 19. yüzyıl başından bu yana geçmişteki iklimlerle ilgili verilerin elde edilmesinde 
kullanılmıştı. Özellikle polen analizi çalışmaları ortaya çıkana kadar bog stratigrafisi kuzeybatı 
Avrupa’da post glasyal iklim değişimleri için esas kaynak olmuştu. Turba stratigrafisindeki değişimler, 
farklı iklim periyodlarının bir sonucu olarak görülmekteydi. Anerobik koşullar nedeniyle göl depoları, 
morenler ya da boglarda odun kalıntıları iyi korunmaktadır. Aslında yine 19. yüzyıl başlarından itibaren 
İsveç boglarından elde edilen ağaç kalıntıları ile iklim arasındaki ilişki bilinmekteydi. Sık sık karşılaşılan 
ve odun içeren tabakalar o dönemde “tekrarlama yüzeyleri” olarak adlandırılmaktaydı ve bu anerobik 
koşullarda odun kalıntılarının iyi korunduğu düşüncesini de güçlendirmekteydi (Gunnarson 1999). Yine 
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İskandinavya’da küçük göllerde ya da Rusya kuzeyinde bulunan yarı fosilize olmuş çam ağaçlarına ait 
kalıntıların dendrokronolojik analizlerinde 1900’lü yılların başında oldukça gelişme sağlanmıştı. İsveç’te 
Stockholm güneybatısında bulunan ve radyokarbon yaşı 3200–3400 arasında olan sarıçam (Pinus 
sylvestris) kalıntılarının çok önemli bir kısmında (%86), 204 yıllık  (1686–1483 [±23]) kronoloji elde 
edilmiştir. Bu kronolojiden hareketle söz konusu alandaki vejetasyon evreleri de ortaya konulmaya 
çalışılmıştır (Gunnarson 1999). İskandinavya’da, Holosen’deki nemlilik koşullarının değişimi ile ilgili 
bazı çalışmalarda ise, dendrokronoloji ve turba stratigrafisi esas alınmaktadır (Gunnarson vd. 2003). 

 
Şekil 15. Yellowstone kuzeydoğusunda büyük taşkınlardan etkilenen alanlar. Şekilde bazı yeni 
taşkınlarla leve malzemeleri, eski taşkın alanlarına da yayılmıştır. Ancak birincil aşındırma ve depolanma 
etkileri haritalanan sınırlar içindedir (Meyer 2001). 

Kumul hareketlerinin izlenmesi de dendrokronoloji ile araştırılan diğer bir konudur. Ağacın yıllık 
halkaları ve morfolojik özelliklerinde meydana gelen değişikliklerin (reaksiyon odunu oluşumu ya da 
eksantrik gövde oluşumu gibi) araştırılması ile kumul hareketleri konusunda bilgi edinmek mümkün 
olmaktadır (Koprowski vd. 2007). 

Ağaçlar sadece iklim gibi doğal ortam koşullarını kaydeden “canlı aletler” değil, aynı zamanda 
radyoaktivitenin de içinde bulunduğu antropojen kaynaklı değişiklikleri de yansıtan unsurlardır. Örneğin 
Ukrayna’da Çernobil faciasının meydana geldiği alanın yakın çevresinde yapılan çalışmalar, ağaçların 
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yıllık halka gelişimlerinde belirgin değişiklikler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sahada yayılış gösteren 
sarıçam (Pinus sylvestris), ladin (Picea excelsa), huş (Betula pendula) ve kızılağaç (Alnus glutinosa)’da 
yıllık halka gelişim süreçlerinin izlenmesi, facianın gerçekleştiği yıl ile devamındaki yıllarda ağaçların 
geliştirdikleri yıllık halkaların genişliklerinin belirgin oranda azaldığını ortaya koymuştur (Kozlov vd. 
2001). Bu durum, facianın meydana geldiği yıl ile faciayı izleyen birkaç yılda ağaçların maruz kaldıkları 
radyasyon miktarına bağlı olarak asimilasyon sürecinin bozulmasının bir sonucudur. Türkiye’de özellikle 
termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin bitkilere etkileri konusunda birçok araştırma 
dendrokronolojiden destek almıştır. Aytuğ ve Güven 1996; Karaöz ve Tolunay 1997; Tolunay ve 
Makineci 2001, Avcı 2004 bunlardan bazılarıdır.  

SONUÇ: 

Çeşitli çalışma konularına uygulanabilirliği nedeniyle dendrokronoloji fiziki coğrafyacılar arasında 
giderek ilgi çekmektedir. Özellikle önemli coğrafya organizasyonlarına sunulan bildirilerdeki artış ya da 
dendrokronoloji ile ilgili toplantılara coğrafyacıların gösterdikleri ilginin artması, konuyla ilgili 
çalışmaların sayısının da giderek artacağını göstermektedir. Kuvaterner süreçleri ile ilgili, Türkiye’deki 
fiziki coğrafyacıların ve yer bilimcilerin iklimle ilgili çalışmalar dışında da dendrokronolojiden destek 
alarak yapacakları çok sayıda araştırma konusu olduğunu özellikle belirtmek gerekir. 
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ÖZ 

Paleolimnoloji, gölsel çökel kayıtlarından yola çıkarak, eski göl ortamlarında geçmişte olmuş 
iklimsel, tektonik, su seviyesi oynamaları ve sedimantasyon hızı gibi değişikliklerin belirlenmesi 
bilimidir. Bu bağlamda kapalı havzalarda yer alan ve göreli olarak kalınca gölsel çökeller ile karakterize 
edilen derin göl ortamları, iklimsel ve paleoortamsal değişikliklerin saptanmasına yönelik çalışmalarda 
oldukça önemli bir yer tutar. Karasal olarak uzun bir geçmişi simgelemesi ve gölsel çökellerin yıllık 
laminalanma (varv) göstermesi nedeniyle Van Gölü paleolimnolojik çalışmalar için çok iyi bir örnek 
teşkil etmektedir. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü aynı zamanda ısı 
değişimlerinin görüldüğü en büyük dördüncü göldür. Önceki çalışmalara göre, gölün mevcut su seviyesi 
deniz seviyesinden 1648 m yüksekte olup, yüzeyde kapladığı alan 3522 km2, hacmi yaklaşık 576 km3 ve 
maksimum derinliği 451 m dir. Göl suyu yüksek alkalin özelikte olup, pH’ı 9.8, tuzluluk binde 22 
oranında ve kalsiyum oranı düşüktür. 

Bu çalışma Van Gölü KB-GD hattı boyunca alınan 5 adet kısa sondaj üzerinde paleolimnolojik 
verilerden yola çıkılarak gölün farklı kısımlarındaki sedimantasyon oranlarını hesaplamayı amaçlamıştır. 
Bu bağlamda Pb210 yöntemi kullanılmıştır. 210Pb, kurşun elementinin radyoaktif bir formudur, 238U 
izotopunun radyoaktif bozunma serisindeki son elementlerden biridir ve yarılanma ömrü 22.3 yıla karşılık 
gelmektedir. 210Pb yöntemi güncel sedimanların göllerde, okyanuslarda ve diğer su kütlelerindeki birikim 
oranının tayini için kullanılır. Bu yöntem için İsviçre Zürih’te bulunan İsviçre Federal Su Bilim ve 
Teknoloji Enstitüsü, Sedimantoloji Bölümünün Laboratuarlarından faydalanılmıştır. Sondajların ilk 10 
cm için yapılan bu analizde örneklemeler 0,5 cm’lik aralıklarla yapılmıştır. Her sondaj için 20 adet 
numune elde edilmiş ve bu 20 örnek üzerinde 210 Pb değerini elde etmek için Gama Detektöründe analiz 
edilmiştir. 

 210Pb yöntemi ile Holosen yaşlı çökellerin (güncel çökelim) sedimantasyon oranı hakkında bilgi 
edinilebilmiştir. Elde edilen verilerden sedimantasyon hızının gölün farklı noktalarında farklı oranlara 
sahip olduğu gözlenmiştir. Göle malzeme getiriminin özellikle akarsuların göle açılan kısımlarında daha 
yoğun olduğu, buna kıyasla derin kesimlerde yavaş bir depolanmanın oluştuğu söylenebilmektedir. 210Pb 
analizi sonuçlarına göre sedimantasyon hızı 0,05cm/y ile 0,13cm/yıl arasında değişmektedir. Bu veriler 
yıl bazında ele alındığında ilk 10 cm’de elde edilen yaşlar (günümüzden önce) 200 ile 77 yılları arasında 
değiştiği söylenebilir. 

  



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                                           TURQUA‐VI  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü   137  16‐18 Mayıs 2007 
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ÖZ 

Morfolojik evrimini genç tektonizma etkisinde sürdüren alanlarda depolanan karasal çökellerin, 
yatay ve düşeydeki konumları ile sedimantolojik özellikleri, bölgenin zaman içerisindeki evrimi üzerine 
önemli bilgiler taşırlar. Bu çalışmada farklı seviyelerde bulunan alüvyal depolar OSL (Optically 
Stimulated Luminescence) yöntemi ile yaşlandırılarak tektonik şekillendirmenin etkileri ve miktarı 
araştırılmıştır. 

İnceleme alanı, Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin geniş bir makaslama zonu şeklinde gözlemlenen 
orta içbükey kesimi içerisinde ve KAF’dan ayrılan en önemli yan kol olan Sungurlu Fayı’nın üzerindedir. 
Bölgedeki fay geometrisi sağ yönlü sıçrama ile birlikte gelişmiş ters ve normal faylarla ifade edilebilir ve 
bu geometri kontrolünde Amasya (Geldingen) çek-ayır ovası gelişmiştir.  

Amasya ovası, bölge drenajının toplandığı merkezdir ve ova içerisinde birleşen Yeşilırmak, 
Çekerek, Çorum ve Deliçay akarsularının taşıdığı malzemeler 400 metre kalınlığı aşan Kuvaterner 
dolguyu oluşturmuştur. Amasya Ovasının doğu ve batı sınırlarında, Yeşilırmak ve Çekerek Çayı üzerinde 
izlenen kalın alüvyal depolar, ovanın düzenli çökmesini takiben farklı kotlarda fosilleşmiş seviyeler 
(teraslar) halinde korunmuştur. Yeşilırmak terasları akarsuyun gömülü menderes özelliği gösterdiği dar 
bir boğazın iki yakasında 3 farklı seviyede (en çok 50 m.) bulunmaktadır. Çekerek terası ise sadece bir 
seviyede ve akarsuyun güncel taşkın ovasından 20 metre yukarıda izlenmektedir.  

Bu ön çalışma kapsamında terasların farklı seviyelerden alınan 9 numune yaşlandırılmıştır. Elde 
edilen yaş aralığı (106-20 binyıl) terasların oluşumunun tamamen son buzul çağı içerisinde, dolayısıyla da 
büyük oranda tektonizma kontrolünde geliştiğini göstermektedir. Teras seviyeleri ile yaşları arasındaki 
korelasyon ovanın batı kesiminin daha aktif olarak çöktüğünü ve 35-25 binyıl aralığında şiddetli bir 
aşınma dönemini işaret etmektedir.  
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ÖZ 

Karadeniz’in güneydoğusunda, Trabzon sahil kesiminin (Pelitli-Söğütlü arası) yaklaşık 15 km’lik bir 
bölümünde yüzeyleme veren Kuvaterner yaşlı denizel taraçaların oluşumunda bölgesel ölçekli yükselme-çökme, 
buzularası deniz seviyesi değişimleri ve yersel fay hareketleri etkili olmuştur. Yükseklikleri 4 m ile 300 m arasında 
değişen 6 farklı denizel taraça fotojeolojik, jeolojik ve sismik verilere göre, GD Karadeniz Sahili boyunca aktif fay 
hareketlerini ve güncel yükselmeyi kanıtlamaktadır. Bu taraçalardan rakımları, 4-14 m (T-1), 22-34 m (T-2) , 60-80 
m (T-3)  arasında olanlardan toplanan mollusk kavkıları ESR (Electron Spin Resonance) metodu ile 
yaşlandırılmıştır. ESR sonuçları T-1, T-2 ve T-3’ün yaşlarını sırasıyla 124.8±26.0, 292.5±49.8 ve 410±28.3 bin yıl 
göstermektedir. Pleyistosen yaşlı denizel taraçaların ana yükselme oranları 0.62-1.44 mm/yıl arasındadır. Bu ana 
yükselme oranlarına göre M=6 büyüklüğündeki bir depremin tekrarlanma süresi birkaç bin yıl olarak tahmin 
edilmektedir. 

ABSTRACT 

The formation of the Quaternary marine terraces along a 15-km-long section of the Trabzon coast (Pelitli-
Söğütlü) of southeastern Black Sea is the result of the interaction between regional scale uplift and subsidence, 
interglacial sea level changes, and local fault movement. According to photogeological, geological and seismic data, 
the six different marine terraces, at elevations ranging from 4 m to 300 m, testify recent uplift and active fault 
movement along the southeastern Black Sea Coast. The mollusca shells collected from these terraces at elevations 
ranging between 4-14 m (T-1), 22-34 m (T-2), 60-80 m (T-3) were dated by ESR method. The ESR results showed 
that the ages of T-1, T-2 and, T-3 are 124.8±26.0 ka, 292.5±49.8 ka and 410±28.3 ka, respectively. Mean uplift rates 
of the Pleistocene marine terraces are ranging from 0.6 2mm/year to 1.4 mm/year. According to these mean uplift 
rates, the recurrent of the maximum earthquake (M=6) is predicted to be a few thousands years. 

GİRİŞ 

Denizel taraça çalışmaları bir bölgenin aktif tektoniğinin aydınlatılmasında çok önemli katkılar 
sağlamaktadır. Denizel taraçaların (özellikle son Kuvaterner dönenimde oluşanların) bugünkü konumu, 
eski kıyı çizgilerinin yüksekliğini ve deniz seviyelerinin fiziksel kayıtlarını göstermektedir. Denizel 
taraçaların düzensiz düşey dağılımı hem büyük ölçekli jeodinamik güçlere bağlı bölgesel bir yükselmeyi 
hem de sismojenik olarak aktif olan faylarla ilişkili olabilecek yerel bir sübsidansı ve/veya yükselmeyi 
yansıtabilmektedir. Dolayısıyla farklı seviyelerde bulunan taraçalardaki yükselme oranlarının 
hesaplanması o bölgenin tektonik yükselme miktarını ortaya çıkarmada yardımcı olmaktadır. Bu nedenle,  
6 farklı rakımda bulunan taraçaların yüzeyleme verdiği Trabzon sahili, Kuvaterner’den beri bu bölgede 
meydana gelen yükselme dikkate alındığında böyle bir çalışma için çok iyi bir fırsat sağlamaktadır. Bu 
amaçla inceleme alanında ortalama bir yükselme oranı çıkarabilmek için, taraçaların günümüzdeki 
yükseklikleri, yaşları, oluşumu sırasındaki deniz seviyesinin durumu, Karadeniz Havzası’nın yıllık 
sübsidans miktarı ve Karadeniz’de 7150 yıl önce meydana gelen ani sel olayında (Ryan vd., 1997;Görür 
vd., 2001) eski deniz seviyesinin de bilinmesi gerekmektedir. Meredith ve Egan (2002)’a göre, Doğu 
Karadeniz Havzası’ndaki sübsidans miktarı Tersiyerin başından bu yana 12 km’dir. Nikishin vd., (2003)’ 
ne göre tektonik sübsidans oranı Üst Kretase- Eosen zaman aralığında 0.07-0.08 mm/yıl, Oligosen-
Miyosen’de 0.02-0.03 mm/yıl, Pliyosen-Kuvaterner’de ise 0.085 mm/yıl’dır. Nesmeyanov (1995)’e göre 
Karadeniz’in kuzey sahilleri boyunca meydana gelen toplam yükselme oranı Kuvaterner zamanında 0.5 
mm/yıl, Üst Pleyistosen ve Holosen de ise 1.6 mm/yıl’dır. 7150 yıl önce meydana gelen sel olayında 
Ryan vd., (1997)’e göre eski deniz seviyesi, günümüz deniz seviyesinden 100 m’den daha aşağıdadır. 
Ballard vd., (2000) ‘e göre, bu rakam 155 m’dir. Görür vd., (2001)’e göre ise bu zamanda eski deniz 
seviyesi, günümüz deniz seviyesinden 18 m daha aşağıda bir seviyedir. D.Dimitrov ve P.Dimitrov (2006) 
ise bu rakamın 90-120 m arasında olduğunu ileri sürmektedir.  

Bu çalışma, özellikle 6 farklı seviyede yüzeyleme veren taraçaların yaşlarını da kullanarak 
inceleme alanının aktif tektoniğini uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, GPS, jeolojik, jeofiziksel verilerle 
belirlemek ve Karadeniz sahilleri boyunca yapılan eski çalışmalarla ortak ve farklı yönlerini ortaya 
koymayı amaçlamaktadır.  
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TRABZON İLİ VE ÇEVRESİNİN GENEL JEOLOJİSİ 

Trabzon ilini içine alan, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölümü, ‘Doğu Pontidler’ olarak 
isimlendirilen tektonik birime karşılık gelir ve bu tektonik birim farklı kayaç toplulukları, fasiyesleri ve 
tektonik özelliklerine göre Kuzey, Güney ve Eksen Zonu şeklinde üç zona ayrılır (Bektaş v.d., 1995; 
Eyüboğlu v.d., 2006).  Kuzey Zon, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı bimodal özellikli volkanikler ve 
granitik intrüzyonlar ile, Güney Zon Paleozoyik yaşlı granitik intrüzyonlar, metamorfik masifler (Tokat, 
Ağvanis, Pulur Masifleri) ve Mesozoyik-Senozoyik yaşlı sedimanter kayaçlar ile, Eksen Zonu ise Kop ve 
Erzincan yöresinde yüzeyleme veren mafik-ultramafik kayaçlar ve matamorfik kayaç kalıntıları ile 
karakteristiktir (Şekil 1). 

Kuzey Zon içinde yer alan Trabzon ilinin taban kayaçları, genellikle güney kesimlerinde (Maçka, 
Tonya, Araklı) yüzeyleme veren Liyaş yaşlı volkano-tortul kayaçlardan oluşmaktadır. Güney Zon’da 
genellikle tüf ve tüfitlerle ardalanmalı sedimanter ağırlıklı istif ile temsil edilen bu birim, Kuzey Zon’da 
spilitleşmiş bazaltik-andezitik kayaçlarla karakteristiktir. Formasyon Dogger-Malm-Alt Kretase yaşlı sığ 
platform kireçtaşlarından oluşan Berdiga Kireçtaşı ile örtülür. Güney Zon’da sürekli olarak izlenen ve 
Berdiga Formasyonu olarak isimlendirilen bu birim, Kuzey Zon’da genellikle parçalanmış bloklu bir 
yapıya sahiptir. Bu parçalı yapı, Üst Kretase dönemindeki yoğun volkanizma nedeniyle karbonat 
platformunun parçalanmasından kaynaklanmaktadır (Eyüboğlu, 2000). Kuzey Zon’da Üst Kretase 
dönemi başlıca iki volkanik dönem ile karakteristiktir (Eyüboğlu 2005). Çatak ve Kızılkaya 
Formasyonları’nı kapsayan ilk dönem (Turoniyen-Koniasiyen) toleyitik karakterli bazaltik-andezitik 
volkanizma ile başlayıp toleyitik-kalkalkali karakterli yoğun bir dasitik volkanizmaya geçer. Yoğun 
volkanizmanın durakladığı dönemlerde kırmızı kireçtaşı ara seviyeleri çökelimi yaygındır. İkinci dönem 
ise (Kampaniyen-Mestriştiyen) kalkalkalen karakterli ve genellikle bazaltik kayaçları içeren Çağlayan 
Formasyonu ile başlayıp, alkalen karakterli asitik volkanik kayaçlardan oluşan Çayırbağ Formasyonu ile 
son bulur. Bu birimler, Mestriştiyen-Paleosen yaşlı kumlu kireçtaşı, kırmızı renkli biyomikrit ve marn 
ardalanmasından oluşan Bakırköy Formasyonu tarafından uyumlu olarak örtülür. Senozoyik, özellikle 
Eosen döneminde Güney Zon’da sedimanter ağırlıklı bir istif ile temsil edilirken, Kuzey Zon’da bu 
dönem yoğun volkanik faaliyet ile karakteristiktir. Aydın (2003), tarafından bölgenin Kuzey Zonu’nda 
Neojen (Miyo-Pliyosen) yaşı verilerek adlandırılan ‘‘Karadağ Formasyonu’’ alttaki birimleri keserek 
yayılmış en genç volkanizma ürünüdür. Bu volkanikler, ilk kez Özsayar (1971) tarafından Ponsiyen 
Killeri olarak isimlendirilen birim ve kumlu, killi silttaşlarından oluşan Miyosen yaşlı Kaymaklı 
Formasyonu tarafından üzerlenir (Yılmaz vd., 1998). Bu birim, özellikle sahile yakın kesimlerde yaygın 
olarak yüzeyleme veren ve başlıca bazaltik ve andezitik aglomera, tüf, kiltaşı-kumtaşı-marn ardalanması, 
iri taneli kumtaşı, gevşek çimentolu konglomera ve breşlerden oluşan Pliyosen yaşlı Beşirli Formasyonu 
tarafından örtülür. Kuvaterner döneminde oluşmuş alüvyon ve taraçalar bölgenin en genç birimlerini 
oluşturmakta ve Eosen yaşlı Kabaköy Formasyonu ile Pliyosen yaşlı Beşirli Formasyonu üzerine 
uyumsuz olarak gelmektedirler. 
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Şekil 1. Doğu Pontidlerin ana yapısal özellikleri ve inceleme alanının bu birlik içindeki yeri. 1: Paleozoyik 
metamorfik temel, 2: Paleozoyik granitler, 3: Serpantinitler, 4: Mesozoyik ve Senozoyik kayaçlar, 5: 
Platform karbonatlar, 6: Mesozoyik tortul kayaçlar, 7: Kretase ve Eosen yay volkanitleri, 8: Üst Kretase ve 
Eosen yay granitleri, 9: Dom, 10: Kıvrım eksenleri, 11: Doğrultu atımlı faylar, 12: Bindirme 13: Normal 
fay, 14: İnceleme alanı, KAF=Kuzey Anadolu Fayı, KDAF=Kuzeydoğu Anadolu Fayı (Eyüboğlu, 2006). 

METODLAR 

Bu çalışmada 6 farklı seviyedeki denizel taraçaların yükseklikleri hesaplanmış, en düşük seviyeden 
yukarıya doğru sırasıyla T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 ve T-6 olarak adlandırılmıştır (Tablo 1, Şekil 2).  

Bölgenin tektonik deformasyonunu dolayısıyla yükselme oranını ortaya çıkarmak için inceleme 
alanında yer alan taraçalardaki mollusk kavkılarından ESR (Electron Spin Resonance) metotuyla 
yaşlandırma yapılmıştır.   

ESR yaş tayini uygulamaları; fay zonlarını kullanarak eski depremlerin oluş zamanını, kıyı hatları 
boyunca mercan ve mollusk fosillerini kullanarak neotektonik aktivitelerin zamanlarını, kuvarsca zengin 
kayaç ve tortulları kullanarak geçmişte olmuş volkanik patlamaların oluşum zamanları gibi jeolojideki 
önemli olayları belirlemede kullanılmaktadır. ESR metotu, dışarıdan verilen radyasyon ışınlamasıyla 
oluşturulan piklerin şiddetlerinin ölçümünü kullanarak örneklerin oluşumlarından günümüze kadar geçen 
sürede soğurdukları toplam radyasyon dozunu ölçerek örnekleri tarihlendirebilen bir dozimetrik metottur. 
Bu yüzden ESR yaş tayininde genel olarak iki ana parametrenin belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar;  

1- Toplam jeolojik doz, ED   (ESR sinyal şiddetinin ölçülmesinden elde edilen doz değeri) 
2- Yıllık doz değeri, D′  ( Kozmik ışınlardan ve numunenin kendi içerisindeki ve çevresindeki uzun yarı 
ömürlü radyo izotoplardan (238U,232Th,40K) çıkan radyasyonun yıllık değeri) 

Toplam jeolojik doz değeri eklemeli doz yöntemiyle belirlenir. Bunun için tarihlenecek örnek 
günümüzdeki yaşından başlanarak, yapay radyasyon dozu ile laboratuar ortamında yaşlandırılır ve 
oluşumundan günümüze değin yutmuş olduğu doğal ışınım dozu DE bulunur. DE’nin bulunabilmesi için 
örnek eşit miktarlara bölünerek değişik yapay gama radyasyon dozlarına tutulur. Artan radyasyon dozuyla 
tarihlemede kullanılan ESR sinyal şiddeti arasındaki değişimi karakterize eden doz-cevap eğrisi 
oluşturulur. Bu eğride sinyal şiddeti ile yapay ışınlama dozu arasındaki matematiksel formülasyon çeşitli 
bilgisayar programlarıyla belirlenir (FIT-SIM programı). ESR sinyal şiddetinin yapay radyasyon dozuna 
göre çizilen grafiğinde doğrunun veya eğrinin yatay ekseni kestiği değer jeolojik yıllar boyunca 
tarihlenecek örnekte biriken doğal radyasyonun toplam doz miktarı DE’yi verir. Sonuç olarak ESR yaşı, 
numunenin aldığı toplam dozun ( ED ), yıllık doza ( D′ ) oranıyla elde edilmektedir. Elde edilen ESR 
yaşları ile her bir taraçanın yükselme oranını hesaplamak için, taraçanın günümüzdeki yüksekliğinden 
taraçanın oluşumu sırasındaki deniz seviyesi çıkarılır ve ESR yaşına bölünür (Schellmann ve Radtke, 
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2004). Böylelikle ortalama bir yükselme oranı bulunabilir. Fakat Trabzon ve çevresinde meydana gelen 
diğer jeolojik olaylar da (Karadeniz’in sübsidans oranı, eski deniz seviyesi yüksekliği) hesaplamaya 
katılmalıdır. Sonuç olarak güvenilir ortalama bir yükselme oranı elde edilmektedir. 

Taraçalardan elde edilen ESR yaşları aşağıdaki bilgiler ışığında buzularası dönemlerdeki deniz 
seviyesi değişiklikleri ve Oksijen Isotop Evreleri (OIS veya MIS) ile korele edilmiştir ve oluşumları 
sırasındaki deniz seviyesi değişimleri ortaya konulmuştur (Lajoie, 1986; Shackleton, 1987). 

Taraça Konum Yükseklik  Kalınlık  
T-1 Yıldızlı,Yalı M., Havaalanı, KTÜ sahil tesisleri, Faroz, Değirmendere 4-14 m 1-14 m 

T-2 
Yıldızlı, Değirmendere, Havalanı, Emniyet sarayı, Asri Mezarlık, 
İnönü M, Fatih 22-34 m 3-12 m 

T-3 Üniversite kuzeyi, Yenicuma, Ayasofya, Fatih, İnönü M., Gazipaşa M. 60-80 m 1-8 m 
T-4 Bahçecik M. kuzeyi, Üniversite güneyi, Erdoğdu, Yenicuma güneyi 100-123 m 3-8 m 
T-5 Bostancı, Tıp Fakültesi güneyi, AKL, Eski cephanelik 135-200 m 10 m 
T-6  Bektaş M. doğusu, Boztepe, Bostancı güneyi, Bahçecik M. ve Cezaevi 260-300 m 12 m 

Tablo 1.  İnceleme alanında yer alan taraçaların konum, yükseklik ve kalınlıkları. 

Shackleton (1987) deniz seviyesinin detaylı kayıtlarını bentik ve planktonik izotopik kayıtlarıyla 
karşılaştırmış, farklı izotopik evreler sırasında, deniz seviyesinin durumu hakkında bazı sonuçlar 
çıkarmıştır. Buzularası dönemini temsil eden İsotopik Evreler (MIS (Marine Isotopic Stages)) 7, 13, 15, 
17 ve 19 sırasında deniz, günümüz deniz seviyesine ulaşmamış olmalıdır. İsotopik Evreler 1, 9, 11 (MIS) 
ve alt evre 5e (MISS (Marine Isotopic Substage)  sırasında, deniz seviyelerinin hepsi aynıdır. Bu 
dönemlerde deniz seviyelerinin bir diğerinden oldukça farklı seviyelere ulaştığını gösteren herhangi bir 
delil yoktur (Zazo,1999). Deniz seviyesinin topografik yüksekliği, son buzularası (Last Interglacial veya 
Eemian) özellikle MISS 5e (125 bin yıl) ve şu ana kadar hesaplanamayan günümüz ana deniz seviyesi ile 
ilişkilidir. Chappell ve Shackleton (1986), deniz seviyesi yüksekliğinin bu dönemlerde günümüz ana 
deniz seviyesinden +6 m yüksekte olduğunu hesaplamışlardır. Schellmann ve Radtke (2004), benzer 
şekilde Barbados’ta yaptıkları çalışmada denizel taraçaları, ESR yöntemiyle yaşlandırmış ve son 
buzularası dönemde (MISS 5e-2, 128-132 bin yıl) deniz seviyesinin günümüz ana deniz seviyesinden +6 
m yüksekte olduğunu hesaplamışlardır. Hearty ve Kindler (1995) , Johnson ve Libbey (1997), dünya 
genelinde bu dönemde oluşan taraçaları son buzularası (Last Interglacial Maximum, MIS 5e) dönemiyle 
korele etmişlerdir. Muhs (2002), tektonik olarak dengede olan sahillerde, bu dönemde oluşan taraçaların 
yaşını 128-116 bin yıl olarak göstermiştir. Dünya genelinde yaşları 303-309 bin yıl olan taraçalar MIS 9 
ile, 362-423 bin yıl olanlar da MIS 11 ile korele edilmektedir. (Imbrie ve diğ., 1984). Schellmann ve 
Radtke (2004), Barbados’ta benzer durumdaki taraçaların yaşını MIS 9  (289-334 bin yıl) ve MIS 11 
(maksimum 410 bin yıl) ile ilişkilendirmişlerdir.  

Yapılan çalışmalar ve derlemeler, MIS 5e, MIS 9 ve MIS 11 sırasında deniz seviyesinin günümüz 
deniz seviyesinden 3± 3 m ve MIS 7 sırasında da -1± 1 m yüksekte olduğunu göstermektedir (Hearty ve 
Kindler; 1995; Zazo, 1999; Schellmann ve Radtke, 2004; Pedoja, 2006). Sonuç olarak MIS 7 (180-240 
bin yıl; Imbrie ve dig. (1984), 206-227 bin yıl; Schellmann ve Radtke, 2004) zamanına denk gelen denizel 
taraçalar daha az ifade edilmiş ve bazı zamanlar yok sayılmıştır (Zazo, 1999). Bu zamanda oluşan 
taraçaların yüksekliği, eski östatik deniz seviyesindeki değişikliklerinden daha yüksek olduğu için, bu 
değişiklikler yorumlamada fazla kullanılmamaktadır. 

TARAÇALARIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Önceki çalışmalarda (Yılmaz ve diğ.,1998; Yılmaz ve diğ., 2005)  topoğrafik yüksekliklerine göre 
altı farklı seviyede haritalanan denizel taraçalar inceleme alanında, Trabzon merkez ve çevresinde, 
Yıldızlı,Yalı M., Havaalanı, KTÜ sahil tesisleri, Faroz, Değirmendere, Emniyet Sarayı, Asri Mezarlık, 
Fatih, Üniversite Yenicuma, Ayasofya, İnönü M. Bahçecik M. kuzeyi, Erdoğdu, Yenicuma, Bostancı, Tıp 
Fakültesi güneyi, AKL, Eski Cephanelik, Bektaş M. doğusu, Boztepe, Atapark, Bahçecik M. ve Cezaevi 
civarlarında yüzlek vermektedirler (Şekil 2). İnceleme alanının şehir merkezi olması, taraçaların 
bölgedeki drenaj ağlarından etkilenmesi gibi nedenlerden dolayı taraça çökellerinin yanal ve düşey 
dağılımları tam olarak ortaya konulamamıştır. Bu yüzden taraçalar haritalanırken hava fotoğrafları sıkça 
kullanılmıştır. Çalışmalar sonucunda Trabzon sahilinde 6 farklı seviyede yüzeyleme veren denizel 
taraçalar tespit edilmiştir (Tablo1. , Şekil 2. ve Şekil 3.). 
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T-1 taraçası inceleme alanında Yıldızlı, Yalı M., Havaalanı, KTÜ sahil tesisleri, Faroz ve 
Değirmendere’de yüzeyleme vermektedir. Günümüz sahil çizgisinden 4-14 m arası yüksekliklerde ve 1-
14 m arasında değişen kalınlıklarda görülmektedir. En iyi görüldüğü yerler Yıldızlı ve KTÜ sahil tesisleri 
olan bu taraçalar kil, silt boyutundan blok, çakıl ve iri kayaç parçalarına kadar değişik boyut ve çaptaki 
sedimanter ve volkanik kayaç parçaları ile bol miktarda mollusk kavkıları içerir. Blok ve çakıllar 
genellikle 0,4-40 cm çapında, tane ve matriks destekli, yassı-elipsoidal, köşeli-diskoidal, yarı yuvarlak, 
yuvarlak-prizmoidal, yarı köşeli-elipsoidal şekillidir. Kum boyutu malzemeler ince, orta ve iri taneli, renk 
olarak da açık-koyu kahverengimsi ve gri renklidir. Yer yer çakıl ara seviyeli, killi, siltli ve fosil 
içeriklidir. T-1 taraçasını oluşturan malzelemeler genellikle 6-10°’lik eğime sahiptir. Bu da inceleme 
alanında bulunan kırık sistemlerinin bir sonucu olarak düşünülmektedir. Birim Eosen-Neojen yaşlı 
Kabaköy Formasyonu ile Pliyosen yaşlı Beşirli Formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelmektedir (Şekil 
2, Şekil 3 ve Şekil 4). 

T-2, Yıldızlı, Değirmendere, Havaalanı, Emniyet Sarayı, Asri Mezarlık, İnönü M, Fatih, 
Kemerkaya M. güneyi ve Avni Aker Stadyumu civarında yüzeyleme vermekte, 22-34 m arası 
rakımlarında ve 3-12 m arasında değişen kalınlıkta görülmektedir. En iyi görüldüğü yerler Yıldızlı ve 
civarıdır. T-1 taraçasını oluşturan malzemelerin konumu dikkate alındığında, T-2 taraçasını oluşturan 
malzemeler yatay bir istif sunmaktadır. Malzemeler genellikle silt, kum, blok ve çakıl boyutunda olmakta 
ve bol fosil içermektedirler. Blok, çakıl ve iri kayaç parçaları  0,2-45 cm çapında çoğunlukla volkanik 
kökenli, tane ve matriks destekli, yuvarlak- prizmoidal, yassı-elipsoidal, yarı yuvarlak-diskoidal ve köşeli 
diskoidal şekillidir. Kum boyutu malzemeler, siltli, fosilli ve çakıl ara seviyeli, açık-koyu gri ve 
kahverengimsi renk tonlarındadır. Kum boyutu taneler ince, orta ve iri tanelidir. T-2 taraçası Pliyosen 
yaşlı Beşirli Formasyonu üzerine uyumsuzlukla gelmektedir (Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4). 

T-3, Üniversite kuzeyi, Yenicuma, Ayasofya, Fatih, İnönü M., Atapark, Gazipaşa M, Erdoğdu 
kuzeyi, Çömlekçi M. güneyi ve Değirmendere civarında yüzeyleme vermekte, 60-80 m arası 
yüksekliğinde ve 1-8 m arasından değişen kalınlıklarda görülmektedir. En iyi görüldüğü yerler, Fatih ve 
Ayasofya civarıdır. Taraçayı oluşturan malzemeler, değişik çap ve boyuttaki silt, kum, çakıl, blok ve iri 
kayaç parçalarından oluşmaktadır. Kum boyutu malzemeler, fosilsiz, siltli, bazalt ve andezitik çakıl ara 
seviyeli, hafif laminalı, ince-orta-iri taneli, gri ve kahverenginin tonları şeklindedir. İri kayaç parçası, blok 
ve çakıllar, bazalt ve andezitik kayaç parçaları ile kireçtaşlarından oluşmakta, 0,2-50 cm çapında,  tane 
destekli, yuvarlak-diskoidal, yarı yuvarlak-prizmoidal, yassı-elipsoidal, yarı yuvarlak- yarı prizmoidal, 
köşeli-küresel şekillidirler (Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4). 

T-4, Bahçecik M. kuzeyi, Beşirli, Üniversite güneyi, Yenicuma güneyi ve Erdoğdu’da yüzeyleme 
vermekte ve 100-123 m arası yüksekliklerde yer almaktadır. En iyi yüzeyleme verdiği yerler Beşirli ve 
civarıdır. Değişik çap ve boyuttaki malzemelerin oluşturduğu birimin kalınlığı 3-8 m arasında değişir. 
Genellikle kum boyutu malzemenin hakim olduğu birimde, blok ve çakılların boyutu 0,2-30 cm 
arasındadır. Kum boyutu malzemeler, fosilsiz, siltli, bazalt ve andezitik çakıl ara seviyeli, hafif laminalı, 
gri- kahverengimsi tonlarda, ince-orta-iri tanelidir. Blok ve çakıllar, çoğunlukla bazalt, andezit gibi 
volkanik kökenli kayaçlardan oluşmuş, yassı-elipsoidal, yarı yuvarlak-yarı elipsoidal, köşeli-yarı küresel, 
yuvarlak-diskoidal şekillidir. Birim fosil içermemektedir. (Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4). 

T-5, Bostancı, Tıp Fakültesi güneyi, AKL, Eski cephanelik ve Bahçecik’in kuzeyinde yüzeyleme 
vermekte, 135-200 m arası yüksekliklerde yer almaktadır.. Değişik boyut ve çaptaki silt, kum, blok ve 
çakılın oluşturduğu birimin kalınlığı 10 m ‘dir. Blok ve çakıllar bazalt, andezit ve kireçtaşı kökenli, 0,2-
40 cm boyutunda, tane ve matriks destekli, yuvarlak-prizmoidal, yarı yuvarlak- prizmoidal, köşeli-yarı 
diskoidal, yuvarlak-küresel, yassı elipsoidal şekillidir. Kum boyutu malzemeler, açık-koyu gri, 
kahverengimsi renk tonlarında, silt ve çakıl ara seviyeli, ince-orta ve iri tanelidir. Birim fosil 
içermemektedir. (Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4). 

T-6, Bektaş M. doğusu, Boztepe, Bostancı güneyi, Bahçecik M. ve Cezaevi civarında yüzeyleme 
vermekte 260-300 m arası yüksekliklerde yer almaktadır. Birimin en iyi yüzeylendiği yer Bahçecik ve 
civarıdır. Kil, kum boyutundan blok ve çakıla kadar değişik boyutlarda malzeme içeren birimin kalınlığı 
12 m’dir. Blok ve çakıllar, 0,2-30 cm boyutunda, genellikle tane destekli, volkanik ve sedimanter kökenli, 
yassı elipsoidal, yuvarlak, yarı yuvarlak- prizmoidal, yarı köşeli-diskoidal, yuvarlak-prizmoidal şekillidir. 
Kum boyutu malzemeler ince-orta ve iri taneli., killi, siltli ve çakıl ara seviyeli, gri-kahverengimsi renk 
tonlarındadır. Birim fosil içermemektedir (Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4). 
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Şekil 2. İnceleme Alanının Jeolojik Haritası 
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Şekil 3. İnceleme alanında farklı yüksekliklerde yüzeyleme veren taraçalardan bir görünüm a) T-1, b) ve c) T-
2, d) T-3, e) T-4, f) T-5, g) T-6 taraçası. h) ilk üç seviyeden alınan mollusk kavkı örnekleri. b) T-2 taraçasının 
Pliyosen yaşlı Beşirli Formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla gelmesi. d) T-3 taraçasının Pliyosen yaşlı 
Beşirli Formasyonu üzerine uyumsuzlukla gelmesi 

 



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                                           TURQUA‐VI  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü   145  16‐18 Mayıs 2007 

 
Şekil 4. İnceleme alanındaki taraçalardan alınan ölçülü kolon kesitler, 1) toprak seviye, 2) kumlu seviye, 3) 
çakıl ve siltli kum, 4) Mollusk kavkıları, 5) Kavkı parçaları, 6) çapraz tabakalanma, 7) değişik çap ve 
boyuttaki blok ve çakıllı seviyeler. 

TARAÇALARIN YAŞLARI 

İnceleme alanında Eosen-Neojen yaşlı volkanik kayaçlar ve Pliyosen yaşlı Beşirli Formasyonu 
üzerine uyumsuz olarak gelen taraçalar, daha önceki çalışmalarda stratigrafik konumları dikkate alınarak 
Pliyo-Kuvaterner yaşlı oldukları düşünülmüştür (Yılmaz vd., 1998; Yılmaz vd., 2005). Bu çalışmada T-1, 
T-2 ve T-3 taraçalarından toplanan mollusk kavkılarından ESR yöntemi ile yaşlandırma yapılmış (Tablo-
2), ESR sonuçlarına göre elde edilen veriler, oksijen izotop evreleri ile korele edilmiş ve eski deniz 
seviyesi değişiklikleri ortaya konulmuştur. ESR sonuçları T-1, T-2 ve T-3’ün yaşlarını sırasıyla 
124.8±26.0, 292.5±49.8 ve 410±28.3 bin yıl olarak göstermektedir. Buna göre; T-1 taraçasının yaşı Üst 
Pleyistosen, T-2 ve T-3 taraçalarının yaşı Orta Pleyistosen’dir (Şekil 7). T-1 taraçası Oksijen isotop alt 
evre (MISS) 5e , T-2 taraçası Oksijen İsotop evresi MIS-9 ve T-3 taraçası MIS-11’e denk gelmektedir 
(Şekil 7) (Lajoie, 1986;Zazo, 1999; Hearty ve Kaufman, 2000; Kukla ve diğ., 2002). T-1, T-2 ve T-3 
taraçaları sıra ile son buzularası dönem (Last Interglacial, Eemian), 3. Buzularası (3rd Interglacial) dönem 
ve 4. Buzularası döneme (4th Interglacial) denk gelmektedir (Schellmann ve Radtke, 2004). 

İnceleme alanındaki T-4, T-5 ve T-6 taraçalarında yapılan detaylı arazi çalışması sonucu ESR 
yöntemi ile yaşları belirlenebilecek herhangi bir fosil faunasına rastlanılmamıştır. Bu denizel taraçalar, 
daha önceki stratigrafik konumlarına ve bu çalışmada elde edilen bulgulara bakılarak Pliyosen’in üst 
kesimlerine denk gelmekte ve yaşları Üst Pliyosen-Alt Pleyistosen olarak düşünülmektedir.  

Örnek yeri Örnek No Lab No Enlem Boylam 
Yükseklik 

(m) 
ESR yaş (bin 

yıl) 
Fatih X-35 K-5310 39°41' 30.20" 40° 59' 53.67" 67±9 410±28,3 
Yıldızlı X-2a K-5311 39° 37' 15.65"  41° 0' 30.65" 30±3 292.5±49.8 
KTÜ Sahil Tes. X-42 K-5312 39°46' 39.48" 41° 0' 3.81" 9±4 124.8±26.0 

Tablo 2.  Analiz edilen örneklerin inceleme alanındaki konum ve yaşları 

7

14
m 1 32 4 5 6 7

0
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Şekil 5. (A) Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki aktif faylar, (B)Aktif kıvrımların merkezinde yer alan aktif 
gizli Trabzon fayı (Kaynak TPAO) 

 

YÜKSELME ORANI VE BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ 

Avrupa’dan başlayıp Karadeniz kıyıları boyunca Türkiye’yi aşan ve İran’daki Elbruz Dağları ile 
Hint platformuna ulaşan Alp-Himalaya dağ oluşumunun bir parçası olan Doğu Pontidler ve Kafkaslar’da, 
Miyosen’den sonra Arap plakasının kuzeye doğru hareketiyle çarpışma tipi tektonik rejim gelişmiştir. 
Güncel jeolojik, jeofizik ve GPS çalışmaları Gürcistan’daki aktif ters fay ve kıvrım sisteminin 
Karadeniz’e doğru devam ettiğini ve aktif basınç deformasyonunun Kafkaslar’dan Karadeniz’e doğru 
azaldığını göstermektedir. Karadeniz’in şelf bölgesini derin basen kısmından ayıran basınç 
deformasyonuna ait aktif ters faylar, Trabzon sahilinden yaklaşık 5-20 km uzaklıkta, sahile paralel 
uzanmaktadır (Şekil 5). Karadeniz’in güneye doğru oblik yitiminden kaynaklanan aktif deformasyon, şelf 
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bölgesindeki itki fayları ve karadaki doğrultu atımlı faylar tarafından farklı oranlarda paylaşılmıştır. Bu 
nedenle KAF’ın yıllık sağ yanal hareketi GPS verilerine göre 24 mm/yıl, Kafkaslar’da 3-5 mm/yıl ve 
DAF ‘ta 9 mm/yıl iken (McClusky vd., 2000),  Doğu Pontidler’in kuzeye doğru itilmesi yılda birkaç 
mm’dir.  

Bu kapsamda jeolojik, jeofiziksel ve hava fotoğraflarından elde edilen veriler, Doğu Pontid 
Tektonik Birliği’nde başlıca KD-GB, D-B ve KB-GD olmak üzere üç ana kırık sisteminin varlığını ortaya 
koymaktadır (Bektaş ve Çapkınoğlu, 1997; Eyüboğlu v.d., 2006). Denizel taraçaları içinde bulunduran 
alan üzerinde haritalanan kırık sistemleri de Doğu Pontid kırık sistemine uygunluk göstermektedir (Şekil 
2). Bunlardan D-B doğrultulu kırıklar ters fay niteliğindedir. Trabzon Fay Zonu (Boztepe Fayı, Erdoğdu 
Fayı, Fatih Fayı, Yenimahalle Fayı, Faroz Fayı) olarak bu çalışmada adlandırılan KD-GB ve KB-GD 
doğrultulu kırıklar denizel taraçaları gün yüzüne çıkarmaktadır.  

Tarih Odak Merkezi Yer Şiddet Referans 

16-28.09.1890 41,0° N   39,7° E Trabzon V T.D.İ.K 

11.1891 41,0° N   37,9° E Trabzon VI T.D.İ.K 

07.1902 41,0° N   39,7° E Trabzon VI T.D.İ.K 

07.03.1937 41,0° N   39,7° E Trabzon VI T.D.İ.K 

11.1937 41,0° N   39,7° E Trabzon VI T.D.İ.K 

08.12.1948 40,4° N   38,2° E Trabzon V ISS 

Tablo 3. Trabzon ili ve çevresindeki tarihsel depremler (Engin ve diğ., 1967) 

 

 
Şekil 6. Türkiye’de meydana gelmiş olan depremlerin episentır dağılımları (milattan önce 2100’den 
günümüz 2004’e kadar. Kaynak: Tübitak).  

Tarihsel ve güncel depremlerin episantır dağılımları Doğu Karadeniz’de, KB-GD, D-B ve KD-GB 
doğrultulu aktif fay sistemlerinin üzerinde toplanmaktadır. (Şekil 6). Mikro ve orta büyüklükteki 
depremlerin üzerlerinde toplandığı bu üç farklı doğrultudaki aktif fay sistemleri, inceleme alanındaki fay 
sistemleriyle uyumluluk göstermektedir. Fayların hareket miktarları kesin bilinmemekle birlikte GPS ve 
arazi verileri sonucu yılda birkaç mm’dir (Tari ve diğ., 2000).  

Episantır dağılımları göz önüne alınarak çizilen fayların en büyük delillerinden birisi Trabzon–
Rize-Hopa açıklarında petrol aramalarına yönelik yapılan ve günümüzdeki jeolojik ve jeofizik 
çalışmaların sonucunda ortaya çıkarılan aktif faylardır (Şekil 5b). Sahilden güneye devam etmekte olan 



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                                           TURQUA‐VI  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü   148  16‐18 Mayıs 2007 

ve sahile paralellik gösteren Trabzon Fay Zonu’nu oluşturan faylar, Pliyosen-Pleyistosen yaşlı aktif 
kıvrımın merkezinde bulunup gizli faylar (blind fault) olarak görülmektedir. 

Denizdeki bu aktif fayların yanı sıra KD-GB doğrultusunda uzanan bir kıvrım-itki kuşağının varlığı 
da ortaya çıkarılmıştır. Doğu Karadeniz Kıvrım Kuşağı olarak adlandırılan bu kıvrım-itki kuşağı üzerinde 
bulunan çalışma alanı, dünyadaki diğer benzerlerine paralellik gösterip, deprem riski taşımaktadır (Bektaş 
ve Eyüboğlu, 2003).  

Güncel olarak aktif olan bu fayların hareket miktarlarını daha güvenilir bir şekilde hesaplamak için 
giriş ve metotlar kısmında da belirtildiği gibi taraçaların yaşları, oluşumu sırasındaki deniz seviyesinin 
durumu, günümüzdeki yükseklikleri, Karadeniz Havzası’nın yıllık sübsidans miktarı ve Karadeniz’de 
7150 yıl önce meydana gelen ani sel olayında (Ryan vd., 1997;Görür ve diğ., 2001) eski deniz seviyesinin 
de bilinmesi gerekmektedir. Yukarıdaki bilgilerin ışığında T-1, T-2 ve T-3 taraçalarının ESR yaş 
sonuçları, eski deniz seviyesinin durumu ve yıllık sübsidans miktarı göz önüne alınarak yükselme oranları 
sırası ile 1.343-1.4 mm/yıl, 0.687-0.703 mm/yıl ve 0.622-0.014 mm/yıl’dır ( Şekil 7). 

 
Şekil 7.  T-1, T-2 ve T-3 taraçalarının yükselme oranları ve eski deniz seviyesi ile olan ilişkileri (Lajoie, 
1986; Hearty ve Kaufman, 2000’den değiştirilerek  

SONUÇLAR 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre yukarıdaki bilgilerin ışığında, Trabzon’un aktif tektoniği 
jeolojik, jeofiziksel, GPS ve güncel kayıtlara göre ispatlanmıştır. İnceleme alanında haritalanan fayların, 
Doğu Pontid kırık sistemine ve bölgede meydana gelen depremlerin episentır dağılımlarına paralellik 
gösterdiği saptanmıştır. Çalışma alanında 6 ayrı seviyede bulunan denizel taraçaların yaş ve yükselim 
miktarları arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.  ESR (Electron Spin Resonance) sonuçlarına göre T-1, 
T-2 ve T-3’ün yaşları sırasıyla 124.8±26.0, 292.5±49.8 ve 410±28,3 bin yıl olarak bulunmuştur. Buna 
göre T-1, Üst Pleyistosen zamanında, T-2 ve T-3 de Orta Pleyistosen zamanında oluşmuştur. T-4, T-5 ve 
T6 taraçaların yaşları, inceleme alanındaki stratigrafik konumlarına ve diğer taraçların yaş ilişkilerine 
dayandırılarak Üst Pliyosen-Alt Pleyistosen olarak düşünülmektedir. T-1, T-2 ve T-3’ün ortalama 
yükselme oranları sırasıyla 1.343±0.057, 0.687±0.016 ve 0.622±0.014 mm/yıl’dır. Buna göre Kuvaterner 
zamanında Üst Pleyistosen’de meydana gelen yükselme ve fay hareketleri, Orta Pleyistosen’de meydana 
gelen yükselme ve fay hareketlerinden daha fazladır.  

Taraçalar dışında bölgenin aktif tektoniğini gösteren en önemli veriler, aktif kıvrımlar ve faylardır. 
Bu aktif faylar KAF ve DAF sistemlerine paralellik sunmaktadır (Şekil6). Bu aktif fay sistemleri Doğu 
Karadeniz Kıvrım Kuşağı içinde yer alan aktif kıvrımların içinde yer almakta ve gizli faylar (blind fault) 
olarak adlandırılmaktadır (Şekil 5b). Bölgede meydana gelen mikro ölçekli depremlerin episentır 
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dağılımları bu aktif fayların varlığını doğrulamaktadır. İnceleme alanında da haritalanan fayların, bu aktif 
faylara paralellik gösterdiği saptanmıştır. 

Petrol aramalarına yönelik yapılan sismik çalışmalarda (Rangin ve diğ., 2002), Karadeniz’deki 
normal fay sistemlerinin inversiyona uğrayarak aktif ters faylara dönüştüğünü gösterilmiştir. Bu aktif ters 
faylar (blind fault), Doğu Karadeniz’de Trabzon Fay Zonu’nu oluşturmakta ve yukarıda da belirtildiği 
gibi aktif kıvrımların içinde yer almaktadır. 

Trabzon ve çevresinde bulunan, tarihsel (Tablo 3) ve güncel kayıtlara (Tübitak ve Kandilli verileri) 
göre de aktif olan bu fayların hareket miktarları 0.5-1.4 mm / yıl arasındadır. KAF’ın yıllık hareket 
miktarı dikkate alnıdığında M=6 şiddetindeki bir depremin KAF üzerinde tekrarlanma süresi 50-100 
yıllık bir zaman dilimini alırken, bu büyüklükteki bir depremin Karadeniz’de olma olasılığı birkaç bin yıl 
olarak tahmin edilmektedir. Bu kapsamda Karadeniz sahil kesiminde büyük depremlerin gözükmemesi, 
buradaki fayların hareket miktarlarının çok az olmasından kaynaklanmaktadır. Bu da levha içine doğru 
gidildikçe hareket miktarının azalmasından ileri gelmektedir. 

Kuzey Anadolu Fay sisteminin üretebileceği en büyük depremi dikkate alan ve bugün 
kullandığımız deterministik deprem risk haritaları, Doğu Karadeniz sahil kesiminin gerçek deprem 
potansiyelini yansıtmaz. Buna karşın hem KAF’ın hem de Doğu Karadeniz’in deprem riskini dikkate alan 
probabilistik haritalar daha gerçekçidir. Deterministik deprem risk haritalarında Doğu Karadeniz sahil 
kesimi 3. ve 4. risk bölgesinde yer alırken, probabilistik deprem risk haritalarında aynı bölgeler KAF’dan 
sonra gelen 2. deprem risk kuşağında yer almaktadır (Şekil 8). 

 
Şekil 8. Doğu Karadeniz sahilinin ve Kafkaslar’ın (A) probabilistik ve (B) deterministik deprem risk 
haritaları (USGS) 
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ABSTRACT 

Van Lake, in eastern Turkey, covers today a 3742 km2 surface area, at 1648m elevation above sea 
level. The surrounding mountains commonly reach more than 3000m in height. Because of its 
geographical situation, the Van lake basin records the interactions and displacements of air masses 
originating from the Eastern Mediterranean, Anatolia, Black Sea, Caucasus, Iran, and the Middle East. 

At various altitudes around the lake, lake-related deposits (bottom beds, sub-lacustrine deltas, 
coastal lagunes and sand bars etc.) deliver data from which both past lake depths and altitudes, and 
transgression / regression cycles can be reconstructed. Several layers at various exposures around the lake 
allow to set up the chronological frame of the lake level variations (C14, U-Th, OSL, tephrochronology), 
of the contemporaneous eruptions from the local volcanoes (tephrostratigraphy), and of tectonic events 
occurring either during or after deposition. Biological content of some deposits (pollen, bones) will also 
contribute to the definition of the environment around the lake at time of deposition of these sediments.  

Evidencing and interpreting the cycling of lake level variations, its chronology and the associated 
environmental data is the purpose of the Van University (Turkey) - CNRS (France) programme, which 
also receives Tübitak’s support.  

One of the research direction of this programme is to relate lake level changes to water budget 
variations, and to interpret them in terms of climate changes, tectonic impact, etc. The poster presented at 
TURQUA will present the first steps realized in this direction.  

The poster exposes today’s water budget of the lake as composed by calculations of water input 
and output in the basin. Water input to the lake represents the total, in the whole catchment area, of 
precipitation and of surface (runoff) and underground (karst; volcanic areas ?) discharges. Water output to 
the lake depends mainly on evaporation, well recorded in the mineralogical content of bottom clays, and 
in a smaller part, on losses in karstic areas. The lake level is consequently very sensitive to climatic 
variations, and a good indicator of humid / dry phases during Upper Pleistocene. These variations are 
being evidenced using stratigraphy, facies analyses and altitude measurements of the deposit successions. 

Taking use of a) a DEM, b) the calculated water balance corresponding to today’s lake level, c) the 
hypsometric relation with level , volume and surface of the lake, and d) the statistic analyses of recent 
level changes when related to short-term variations in regional climatic characters, the poster will also 
expose further steps envisaged for identifying the topographic constraints on the records of Pleistocene 
lake level variations, which might have influenced some elements of the budget (temporary outflows, 
volcanic dams, tectonic uplift, river diversions).  
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ÖZ 

Yurdumuzun Doğu Anadolu Bölgesi’nde deniz seviyesinden 1648 m yüksekte yer alan Van Gölü, 
3742 km2 lik yüzey alanına sahiptir. 

Kapalı bir havza içinde bulunan göl, yükseltisi 3000 m’yi aşan dağlar ile sınırlanmıştır. Coğrafik 
konum itibariyle Van Gölü havzası Doğu Akdeniz, Anadolu ve İran ile Kafkas ve Orta Doğu arasındaki 
hava kütlelerinin etkileşim ve değişim kuşağında bulunmaktadır. 

Göl çevresinde farklı yükseltilerde bulunan gölsel depoları (taban setleri, gölsel deltalar, kıyısal 
lagünler, kum setleri gibi) eski göl derinliği, yükseltisi ve transgresyon –regrasyon dönemlerini açıklayıcı 
nitelikte veriler içermektedirler. Farklı özelliklere sahip çeşitli tabakalar göl seviye değişiminin 
kronolojisini oluşturmada yardımcı olma niteliğindedir ve depolanma süresince meydana gelen volkanik 
ve tektonik olayların da rolü büyüktür. Bazı depoların biyolojik içerikleri depolanma zamanında göl 
çevresindeki ortamın tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Göl seviye değişimlerine ait döngülerin incelenmesi ve sonuçların yayınlanması Van 
Y.Y.Üniversitesi, CNRS ve TUBİTAK tarafından desteklenen projenin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu 
bölüm, göl seviye değişimi, su bütçesi değişimi, iklimsel değişimler, tektonik etkiler vb. konularla 
ilişkilidir. Bu poster bu amaçla yürütülen çalışmalara ait ilk sonuçları sunmaktadır. 

Gölün su girdisi tüm havzaya ait yağış, yüzey akışı, yeraltı sularına ait toplam su miktarı 
oluşturmaktadır. Gölden su kaybı esas olarak buharlaşmayla meydana gelmektedir. Göl seviyesi iklimsel 
değişikliklere oldukça duyarlıdır ve üst pleistosendeki nemli/kurak fazlar için iyi bir göstergedir. Bu 
değişimler stratigrafi ve fasiyes analizleri ile tortul depoların yükseklik ölçümleri yapılarak 
kanıtlanmaktadır. 

Sonuçta a) bir sayısal yükselti modeli, b) bu günkü seviye ile bağlantılı olarak su bütçesinin 
hesaplanması, c) seviye, hacim ve yüzölçümü arasındaki hipsometrik ilişkinin kurulması, d) kısa dönemli 
oluşan bölgesel iklimsel değişimlere bağlı son dönemdeki seviye değişimlerinin istatistiksel analizi 
yapılmıştır. Bu poster aynı zamanda programın ileri aşamalarında Pleistosende meydana gelen göl seviye 
değişimlerini açıklayacağı öngörülen topografik bulgulara yönelik yapılacak çalışmaları anlatmaktadır. 
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ÖZ 

Hazar Gölü’nün (Sivrice, Elazığ) aktif tektonik unsurlarını, gölsel çökellerin stratigrafik özelliklerini ve sualtı 
arkeolojik kalıntılarını keşfetmek amacıyla Eylül, 2006 tarihinde gölde sub-bottom-profiler sistemi ile sismik 
yansıma kayıtları ve batimetri ölçümleri alınmıştır. Sismik kayıtlarda göl tabanını kesen aktif faylar ve arkeolojik 
kalıntı olarak yorumlanacak nitelikte jeofizik anomaliler gözlemlenmiştir. Sismik kesitlerin sayıca az olması 
nedeniyle fay kollarının sistematik bir haritası çizilememiş olmakla beraber, kesitlerde göl doğrultusu boyunca 
birbirine paralel uzanan birden fazla fay kolu gözlemlenmemiştir. Bu durum Aksoy v.d. (2007) tarafından öne 
sürülen modeli tam olarak desteklememektedir. Öte yandan gölün ortasından geçen sismik kesitlerde güney kıyıya 
yakın gözlemlenen aktif fay kolu nedeniyle Hempton ve Dunne (1984) tarafından öne sürülen çek-ayır sistemi 
yerine bir fay büklümü modeli de (fault-bend) ihtimal dahilindedir. 

ABSTRACT 

A sub-bottom-profiling survey was carried out in Lake Hazar (Sivrice, Elazığ) to discover the active faults, 
stratigraphic properties of the lake deposits and underwater archeological objects by means of seismic reflection and 
bathymetric records in September, 2006. Geophysical anomalies of active faults and underwater archeological 
objects were observed in the seismic sections. Although a fault line map was not developed due to small number of 
seismic sections, observations from the seismic sections indicate that there are no more than one fault line extending 
along the main direction of the lake. This observation does not fully support the model propesed by Aksoy et al. 
(2007). On the other hand, a fault-bend model is also a possibility because of observation of an active fault closer to 
the southern shore in the seismic sections instead of a pull-apart model proposed by Hempton and Dunne (1984). 

GİRİŞ 

Hazar Gölü (Sivrice, Elazığ), Doğu Anadolu Fay Kuşağında yeralan tektonik kökenli bir göldür. 
Gölün uzunluğu yaklaşık 22 km, genişliği ise 5-6 km civarında olup fay kuşağı boyunca KD-GB 
doğrultusunda uzanmaktadır. Göl çevresindeki en önemli yerleşim birimleri gölün güneybatısında 
bulunan Sivrice ilçesi ve kuzeydoğusunda bulunan Gezin beldesidir. Göl tabanını ve güncel çökelleri 
kesen fay kollarının keşfedilmesi ve gölün güneybatı kesiminde yeralan batık arkeolojik kalıntıların 
belirlenmesi amacıyla Eylül-2006 tarihinde Hazar Gölü’nde sismik yansıma çalışması gerçekleştirilmiştir. 

SİSMİK SİSTEM 

Aktif fay kollarının deniz/göl tabanında ve taban altında yer alan güncel çökellerde oluşturduğu 
deformasyonu görüntülemenin yanısıra sualtı arkeojeofizik aramalar açısından da en kullanışlı 
yöntemlerden biri yüksek çözünürlüklü sismik yansıma yöntemidir. Bu çalışmada İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Merkezi (Eastern Mediterranean Centre for 
Oceanography and Limnology) (İTÜ-EMCOL) olanakları ile oluşturulan sığ sismik yansıma sistemi 
kullanılmıştır (Şekil 1). Gölde yapılan bu çalışmada, sismik sistem olarak SES2000 Compact sub-bottom-
profiler sistemi (Innomar, 2006), konum belirlemede PowerMax SBUS-DGPS sistemi, kayıt ve kontrol 
ünitesi olarak taşınabilir bir bilgisayar ve güç ünitesi olarak 2 kW’lik bir jeneratör kullanılarak sismik 
yansıma verileri toplanmıştır. Kullanılan sismik sistemin teknik özellikleri gereği göl tabanından itibaren 
jeolojinin elverişli olduğu yerlerde 25-30 m penetrasyon derinliğinde oldukça yüksek çözünürlükte sismik 
kayıtlar alınmıştır. 
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Şekil 1. Sismik sistem: sinyal ünitesi, SBUS-DGPS ünitesi, kontrol/kayıt sistemi ve transducer unitesi. 

SİSMİK ETKİNLİK 

Doğu Anadolu Fay Kuşağı’nın morfolojik izleri Hazar Gölü çevresinde oldukça belirgindir. Hazar 
gölü, sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Kuşağının Palu-Hazar Gölü segmenti ile Hazar Gölü-Sincik 
segmenti arasında KD-GB doğrultulu bir çöküntü alanında bulunmaktadır. Hazar Gölü’nün güney kıyısı 
boyunca Hazarbaba Dağı eteklerini keserek devam eden fay kolları morfolojide basamaklı bir görüntü 
oluşturmaktadır (Şekil 2). Hazar gölü yöresinde Sivrice, Elazığ merkezli meydana gelen son üç deprem 
(ML=4.1 ve 4.3, 11.2.2007 ve ML=5.9, 21.02.2007) yöredeki aktif tektonizmanın en son göstergeleridir 
(Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem 
İzleme Merkezi). Bu depremlerden ML=5.9 büyüklüklü ve 21.02.2007 tarihli depremin (Sivrice depremi) 
ana şok dış merkezi Sivrice ilçesinin 10 km kadar güneyinde bulunmaktadır. Bu depremin elde edilen 
odak mekanizmaları çözümleri (USGS, Harvard, INGV, Deprem Araştırma Dairesi) sol yanal atım 
bileşenli normal faylanmayı göstermektedir. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
çözümü doğrultu atımlı, ETHZ çözümü ise bindirme bileşenli doğrultu atımlı bir fayı göstermektedir 
(Tepeuğur, E., Yaman, M., 2007). Göl tabanını ve güncel çökelleri kesen olası fay kollarının belirlenmesi 
gerek gölün oluşumu açısından gerekse yöredeki fayların faaliyetlerini araştırmak açısından önemlidir. 

 
Şekil 2. Hazar Gölü’nün güney kıyısı boyunca Hazarbaba Dağı eteklerini keserek devam eden fay kolları 
morfolojide basamaklı bir görüntü oluşturmaktadır. 
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BATİMETRİ 

Sismik ölçümler ile eş zamanlı olarak batimetrik ölçümler de alınmış ve bu ölçümler Royal 
Observatory of Belgium Sismoloji Bölümü tarafından alınan batimetrik ölçümlerle birleştirilerek gölün 
genel bir batimetri haritası hazırlanmıştır (Şekil 3). Bu haritaya göre kuzeydoğuda derinliği yaklaşık 220 
metre olan derin bir çukurluk yer almaktadır. Bu çukurluğun kuzey ve güney yamaçları oldukça dik 
eğimlidir. Güneybatıya doğru gidildikçe ortalama derinliği 70-80 m olan daha sığ sulara geçilmektedir. 
Genel olarak batimetri gölün güney kıyılarında dik eğimli yamaçlar ile derinleşmesine karşılık, kuzey ve 
batı kıyılarında ise nispeten yumuşak bir eğime sahiptir. 

 
Şekil 3. Hazar Gölü batimetri haritası. Batimetri ölçümleri beyaz çizgiyle gösterilen hatlarda alınmıştır. 
Derinlikler metre cinsindendir. 

AKTİF FAYLAR 

Sismik hatlar, beklenen fay kollarını kesecek şekilde yaklaşık olarak gölün doğrultusuna dik ve K-
G doğrultulu atılmıştır (Sekil 4). Gölün derin çukurluğundan geçen sismik kesitte göl tabanını ve güncel 
çökelleri kesen aktif bir fay kolu belirlenmiştir (Şekil 5). Bu fay kolu muhtemel doğrultusu itibariyle 
karada Gezin beldesi istikametinden göle giren fay kolunun uzantısında bulunmaktadır. Göl tabanı ve 
genç çökellerde görülen deformasyon sıkışmalı olup dar bir alanda gözlenmektedir. Gölün orta kesiminde 
yer alan birbirine yakın iki sismik kesitte, kesitlerin güney tarafında aktif bir fay gözlenmektedir (Sekil 6). 
Bu fayın doğrultusu, karada Hazarbaba Dağı eteklerinde göl kıyılarına paralel ilerleyen fay kolları ile 
yaklaşık olarak aynı doğrultuda olup (Sekil 2) aktif tektonizmanın gölün dibinde de etkin bir şekilde 
devam ettiğini göstermektedir. Sismik hatların sayıca az olması nedeniyle fay kollarının sistematik bir 
haritası yapılamamış olmakla beraber, gözlemlerimiz bu fay kollarının karada gözlenen fay kollarına 
yaklaşık olarak paralel uzandıklarına işaret etmektedir.  

Gölün oluşumu üzerine öne sürülen başlıca iki tektonik model bulunmaktadır (Hempton ve Dunne, 
1984; Aksoy vd., 2007). Bunlardan Hempton ve Dunne (1984) Hazar Gölü havzasının bir çek-ayır (pull-
apart) sistemle açıldığını ileri sürmektedir. Buna göre sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay kuşağının Palu-
Hazar Gölü segmenti ile Hazar Gölü-Sincik segmenti, Hazar Gölü’nün yerleştiği çöküntü alanında sol 
sıçramalı (left step over) bir çek-ayır havza olarak oluşmuştur. Buna karşılık Aksoy v.d. (2007) Hazar 
Gölü havzasının, ana fay kolunun gölün kuzey doğusunda Kartaldere mevkiinde iki alt kola ayrıldığını ve 
bu iki alt kolun göl boyunca güneybatıya doğru devam ettiğini, bu kollar ve Hazarbaba dağı eteklerini 
takip eden sol yanal ve normal atımlı fay kolları ile birlikte bir negatif çiçek yapısı (negative flower 
structure) oluşturarak gölün yerleştiği çöküntü alanının oluştuğunu öne sürmüşlerdir. 

Hazar Gölü’nde gerçekleştirdiğimiz keşif amaçlı sismik yansıma çalışmasından elde edilen sismik 
kesitlerde yapılan ilk değerlendirmeler göl tabanı ve güncel çökelleri kesen aktif faylanmayı 
göstermektedir. Bu faylanma gölün kuzey doğusunda, en derin çukurlukta ve gölün orta kesiminde, güney 
kıyısına yakın mevkilerde gözlenmektedir. Sismik hatların sayıca az olması nedeniyle fay kollarının 
sistematik bir haritası çizilememiş olmakla beraber, sismik kesitlerde göl tabanında boydan boya birbirine 
paralel uzanan birden fazla fay kolu görülmemektedir (Sekil 6). Bu durum Aksoy v.d. (2007) tarafından 
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öne sürülen modeli tam olarak desteklememektedir. Öte yandan gölün ortasından geçen sismik kesitlerde 
güney kıyıya yakın gözlemlenen aktif fay kolu nedeniyle (Sekil 6) Hempton ve Dunne (1984) tarafından 
öne sürülen çek-ayır sistemi yerine bir fay büklümü modeli de (fault-bend) ihtimal dahilindedir. 

 
Şekil 4. Aktif fayları aramak amacıyla atılan sismik hatlar. 

 
Şekil 5. Gölün derin çukurluğunu kesen sismik kesitte, kesitin orta kesiminde belirlenen aktif fay. 

 
Şekil 6. Gölün orta kesiminden geçen sismik kesitte belirlenen aktif fay. 
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SUALTI ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI 

Gölün güneybatısında kıyıya yakın bir yerde bulunan Kilise Adasının batı ucunda 1980’li yıllardan 
itibaren su seviyesi üzerine çıkmış arkeolojik kalıntıların su altındaki devamlarını aramak amacıyla Kilise 
adası ile göl kıyısı arasında bir dizi kısa sismik hat atılmıştır. Sismik çalışmalar Kilise Adası civarında 
batık bulunan başka arkeolojik kalıntıların delillerini göstermektedir. Bu sismik hatlarda Kilise Adasının 
güney kıyısında tamamen su altında bulunan yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 6 metre görünür 
genişliğinde duvar veya sur olarak yorumlanacak genişlikte ani yükseltiler belirlenmiştir (Şekil 7). Yine 
başka bir sismik kesitte göl tabanında yaklaşık 8 metre görünür genişliğinde, bir miktarı göl tabanına 
gömülü vaziyette yaklaşık 0.6 metre kalınlığında muhtemel bir taban döşemesi belirlenmiştir (Şekil 8). 

 
Şekil 7. Duvar veya sur olarak yorumlanacak genişlikte sualtı arkeolojik kalıntı anomalisi. 

 
Şekil 8. Muhtemelen bir taban döşemesi olarak yorumlanabilecek sualtı arkeolojik kalıntı anomalisi. 
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ÖZ 

Marmara Denizi 210 km uzunluğunda ve 75 km genişliğinde olup, kuzey ve güneydeki şelf alanları 
arasında derinliği yaklaşık 1250 m’ye varan üç çukurluk alan bulundurmaktadır. Bu deniz, aynı zamanda 
Kuzey Anadolu Fay (KAF) zonun en aktif kuzey kolunun Doğu-Batı yönünde kat ettiği aktif tektonik bir 
deniz alanıdır. Tarih ve tarih öncesi dönemlerde çok sayıda depreme maruz kalmıştır. Marmara 
Denizi’nin derin çukurlukları türbidit çökellerinin yoğunluğu nedeniyle hızlı bir sedimantasyon hızına 
sahiptir. Bu türbiditlerin çoğunluğunun sismik etkinliğe bağlı, sismotürbidit olarak çökeldiği 
düşünülmektedir. Bu tür türbiditlerin diğerlerinden ayıklanması için gerekli kiriterler henüz 
oluşurulamamıştır. Çökel istiflerindeki sismotürbidit birimleri depremlerin çökel kayıtlarını 
oluşturmaktadır. Bu tür tübiditlerin özelliklerinin saptanarak tanımlanması  ve yaşlandırılması deprem 
riski değerlendirmeleri açısında önemlidir.  

Bu çalışmada Orta Çukurluktan MTA Sismik-1 Gemisi ile alınmış C-4 ve C-6 karotlarında bulunan 
türbidit seviylerinin sedimentolojik, jeokimyasal ve fiziksel özellikleri İTÜ-EMCOL laboratuarlarında 
analiz edilmiştir. Analizler; XRF karot tarayıcı (ITRAX Core Scanner) ile elementer analizleri ve sayısal 
X-ışınları radyografi, çok sensörlü karot loglayıcısı (MSCL: GEOTEK Multi Sencor Core Logger) ile  
porotize, yoğunluk, manyetik susceptibilite, lazer-difraksiyon tane boyu dağılımı, sürme slayd (smear 
slide) ile mineralojik analizleri ve kum boyutunda malzemede mikrofosil ve mineral analizlerini ve 
tayinlerini kapsamaktadır. Türbiditlerin yaş tayinleri AMS 14C yöntemiyle yapılacaktır.  

Sırası ile 1241 m ve 1204 m su derinliklerinden alınan ve uzunlukları 358 ve 372 cm olan C-4 ve 
C-6 kartoları incelenmiştir. Bu karotların her biri ikişer türbidit birimi içermektedir. Bu türbidit birimleri 
altta erozyonal bir yüzeyi üzerleyen kırıntılı bir kum tabakası ile üstte homojen bir çamur tabakasından 
oluşmaktadır. Kumlu kısımlar C-4 karotunda 137,6-142,5 cm ve 207-211,5 cm; C-6 karotunda 61-65 cm 
ve 88-90 cm arasında izlenmektedir. X-ışınları radyografi görüntüsünde alttaki kumlu tabakaların bir kaç 
laminadan oluştuğu görülmektedir. Bu yapıları ile bu türbiditler yansımış (reflected) veya yoğuşmuş 
(amalgamated) türbidit özelliği sunmaktadır. XRF karot tarayıcı analizlerine göre kumlu türbidit birimleri 
Ca bakımından zenginleşmiştir. Ca zenginleşmesi bu seviyelerdeki karbonat kavkı malzemesinin 
bolluğundan dolayıdır. Çoğunluğu bentik foraminifer olan bu fosillerin sığ bölgelerden taşınıp 
taşınmadığı araştırılmaktadır. XRF karot tarayıcı analizlerinden çıkan diğer önemli bir sonuç, Mn’ın 
türbidit biriminin hemen altında Mn zenginleşmedir. Bu çok belirgin olarak. Mn zenginleşmesi deprem ve 
onu izleyen türbidit çökelimi sırasında redoks değişimine işaret etmektedir. Türbidit seviyelerinin alt 
kumlu kısmında kırıntı girdisini gösteren  Ti, Si ve K elementlerinde de artmalar görülmüştürr. Bu 
çalışmada sismotürbiditlerin sedimentolojik, fiziksel ve jeokimyasal özellikleri ve yaşları saptanarak, 
sismotürbidlerin tanınması için kriterler tartışılacak ve 14C yaşları dikkate alınarak tarihsel depremlerle 
ilişkileri açıklanacaktır.   

Anahtar kelimeler: Marmara Denizi, sismotürbidit, sedimentoloji, jeokimya, fiziksel özellikler 
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ABSTRACT 

The Sea of  Marmara is a 210 km long and 75 km wide basin with a maximuum depth of about 
1250 m. It consists of a narrow shelf in the north, a wider shelf in the south and three deep basins in 
between. It is  tectonically very active with the most active northern branch of the North Anatolian Fault 
(NAF) zone cross-cutting its floor in an east- west direction. It has therefore been the location of many 
large magnitude earthquakes during its geological history. The deep basinal sedimentary column of  the 
Sea of Marmara contains a high proportion of  turbidity units and is characterized by high (> 1m/kyr) 
sedimentation rates.  Most of the turbidite units were deposited as a result of seismic activity and are 
therefore seismoturbidities. The criteria to distinguish seismoturbidities from turbidities of other origins 
have not yet been established. To establish such   criteria for accurate identification of seimoturbidites as 
stratigraphic records of past earthquakes is important for submarine paleoseismological research and for 
earthquake risk assessment. 

In this study, the sedimentological, physical and geochemical properties of turbidite units were 
analyzed in cores C-4 and C-6 that were taken by  R/V MTA Sismik-1 from water depths of 1241 m and 
1204 m, respectively. The cores were analyzed in ITU-EMCOL laboratories, using XRF core scanner for 
elemental analysis; MSCL (Multi Sencor Core Logger) for physical properties including magnetic 
susceptibility, porosity, density and grain size; laser diffraction particle size analysis; and smear slide 
studies for mineralogical content and microfossil analyses. Dating of the turbidities will be made by the 
AMS 14C method.  

Cores C-4 and C-6 are 358 cm and 372 cm long, respectively, each including two turbidite units. 
These units are found between 137,5 and 142,5 cm , and 207 and 211,5 cm in core C-4 and  between 61-
65 cm and 88-90 cm in core C-6.  In general, these turbidites consist of  a basal sand unit with an 
erosional base and an overlying homogenous mud unit. The digital X-ray radiography images shows that 
the basal sand units consist of more than two sand laminae that are characteristic of reflected (or 
amalgamated) turbidites.  

The XRF Core Scanner analysis indicates enrichment of Ca in the sandy basal part of the turbidites. 
This enrichment is because of the presence of high proportion of carbonate shells that consits mainly of 
benthic forams. Enrichment of Mn just below the sandy basal parts suggests a change in the redox 
conditions during or just after the seismic event. Other sedimentological, physical and geochemical 
properties of the seismoturbidities and  their relation with historical earthquakes will be discussed, based 
on their 14C ages.  

Key words: Sea of Marmara, sismoturbidite, sedimentology, geochemistry, physical properties 
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ÖZ 

Çalışma sahası, Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde, Doğu Karadeniz Dağlarının 
kuzey aklanında yer alan Fırtına Deresi havzasını (1177 km²) kapsamaktadır. Fırtına Deresi havzası doğu 
pontidlerdeki genç tektonik aktivitenin kontrolünde gelişen, deniz kıyısından itibaren hemen 3900 
metrelere çıkan yükseltisi ile oldukça arızalı bir topografyaya sahiptir. Çalışma sahası; jeomorfolojik 
görünümü bakımından, kökensel olarak glasiyal, periglasiyal, flüvyal gibi farklı topoğrafya şekillerini 
çoğu kez polisiklik ve polijenik karakterde, bir arada barındıran bir akarsu havzasıdır. Bu özelliği ile 
havzanın özellikle Kuvaternerdeki jeomorfolojik gelişimi farklı etken ve süreçlerin kontrolünde  
gerçekleşmiştir. 

Bu çalışmada; Fırtına Deresi Havzasının jeomorfolojik özelliklerine ait, havza analizi yöntemleri 
ile üretilen verilere dayandırılan bir gelişim modeli hazırlanması amaçlanmıştır.   Bu amaçla; Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Teknolojileri kullanılmak sureti ile Fırtına Deresi Havzasının topografik ve hidrografik 
sayısal veri tabanı oluşturulmuştur. Hazırlanan veri tabanı kullanılarak, CBS ortamında mekansal 
analizler yapılmış ve havzaya ait morfometrik ve hidrometrik sayısal verilere ulaşılmıştır.  

Bu veriler ışığında çalışma sahasında jeomorfolojik gelişimi denetleyen östatik ama daha çok 
tektonik aktivitenin, ayrıca glasiyal, periglasiyal ve flüvyal etken ve süreçlerin izleri; kıyı taraçaları ve 
akarsu taraçalarının korelasyonunda, havzaya ait profil serilerinde, hipsometrik integral değeri ve 
eğrisinde, akarsuların enine ve boyuna profillerinde, drenaj ağı ve türünde, çatallanma oranlarında, 
periglasiyal sahalardaki polijenik ve polisiklik vadi formlarında tespit edilebilmiştir. 
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ÖZ 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri, günümüzde birçok bilim dalı 
tarafından belirlenen hedefler ve amaçlar doğrultusunda  farklı çalışmalar için kullanılmaktadır. CBS ve UA’nın 
taşımakta olduğu potansiyel doğrultusunda, bu çalışmada da kesin ve güvenilir sonuçlara ulaşmak aynı zamanda da 
doğru analizler elde etmek hedeflenmiştir. Sel ve Taşkın gibi, coğrafi faktörlere bağlı olarak meydana gelen doğal 
afetler için de  önemli uygulamalar ve kullanım potansiyeline sahip olan CBS ve UA, sayısal ve sözel veri tabanı 
oluşturulmasında, çalışma alanındaki özelliklerin zaman içerisindeki gelişimini izlemede; coğrafi çalışmalarda 
katkısı olacak veri kaynaklarının bir arada kullanılabilmesi açısından büyük bir kullanım potansiyeline sahiptir.  

CBS ve UA’nın, sel ve taşkınlarla ilgili kullanım potansiyelini ortaya koymak amacıyla Karadeniz  
Bölgesinin doğu ve orta kısmını içine alan Beşikdüzü-Solaklı havzası seçilmiştir. Çalışmada veri kaynaklarını 
1/100000 ölçekli topografya haritası, Landsat 1975 MSS, 1987 TM, 2000 ETM uydu görüntüleri oluşturmaktadır. 
Data yapısının oluşturulmasında ve analizinde Arc GIS 9.1yazılımı; farklı bant kombinasyonları kullanılarak bitki 
örtüsünün ve yerleşim alanlarının gelişimin belirlenmesinde Erdas 8.5 uzaktan algılama yazılımı kullanılmıştır. 
Çalışma amacına uygun biçimde oluşturulan veri tabanı doğrultusunda yapılan analizler, CBS ve UA’nın sel ve 
taşkınlarla ilgili çalışmalarda belirli risk faktörlerini belirlenmesinde ve bu faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan 
sonuçlar doğrultusunda önlem alınmasında etkili bir unsur olduğu  anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sel ve Taşkın, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Beşikdüzü-Solaklı Havzası. 

Usage of Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) in Determining 
the Causes, Results and Solutions of Flash Floods  and Torrents; “Example of the Black Sea 

Catchment Area between Beşikdüzü-Solaklı“ 
ABSTRACT 

Geographical Information Systems (GIS) and Remote sensing (RS) Technologies, have been used in our days 
by numerous branches of science for various activities in line with the targets and objectives set forth by them. The 
aim of this work is to achieve absolute and reliable results and at the same obtain correct analysis in line with the 
potentials of GIS and RS. GIS and RS which contain significant application and usage potential for the natural 
disasters like flash floods and torrents which take place due to geographical factors, have a major usage potential for 
creating a numerical and verbal database, monitoring the developments of the features of the work area by time; and 
using the data sources which contribute to the geographical works altogether. 

Beşikdüzü-Solaklı catchment area which includes the eastern and central parts of the Black Sea region was 
chosen to unveil the usage potential of GIS and RS in relation with the flash floods and torrents. The data sources 
for the work are based on a topographic map of 1/100,000 scale, and Landsat 1975 MSS, 1987 TM, 2000 ETM 
sattelite imagine. Arc Gis 9.1 software was used for creating and analysis of the data structure; and Erdas 8.5 
Remote Sensing software was used for determining the development of the vegetation cover and the residential 
areas. Analysis conducted according to the data base created in line with the work objective have shown that GIS 
and RS are effective factors for determining the specific risk factors related to flash floods and torrents and for 
taking measures in line with the results achieved in accordance with these factors.  

Keywords: Flash floods and torrent, Geographical Information Systems, Remote Sensing, Beşikdüzü-Solaklı 
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GİRİŞ 

Dünyadaki doğa olaylarının izlenmesi, karşılaşılabilecek sorunları çözme-karar verme sürecinde 
yardımcı bilgilerin üretilmesi ve yönetilmesinde uzaktan algılama disiplininin kullanılması, elde edilen 
bilgilerin takibi ve kontrolü için son derece önemlidir (Tunay v.d, 2004). Ülkelerin doğal kaynaklarının 
mevcut varlıklarının ve potansiyellerinin belirlenmesi, zamansal değişimlerinin izlenmesi, 
güncelleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, yersel çalışma destekli, amaca uygun uzaktan 
algılama verilerinin kullanılması doğru, hızlı ve düşük maliyetli veri/bilgi elde edilmesi açısından çok 
büyük önem taşımaktadır (Musaoğlu, 1999). UA verilerinin ve diğer sayısal verilerin; değerlendirilme, 
yorumlama ve organizasyon çalışmalarında tüm verilerin düzenlenmesi, doğruluklarının ve 
güvenilirliklerinin sorgulanabilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) gereksinim vardır. CBS 
coğrafi verilerin tüm formlarının güvenli biçimde saklanması, güncellenmesi, değerlendirilmesi, analizi, 
görüntülenmesi v.b. konularda araştırmacıya avantajlar sunmaktadır (Arslan, 1993; Kaya, 2000; Atfen 
Kurter v.d., 2000). 

Beşikdüzü-Solaklı arasındaki Karadeniz aklanı, sahip olduğu coğrafi özellikler itibariyle sık sık 
büyük boyutta, zarar verici etkilere sahip, sel ve taşkın olaylarına maruz kalmaktadır. Sel ve taşkınlar, 
depremler ve fırtınalar gibi birer doğal afettir. Sel ve taşkınlar, meydana gelme nedenleri ve oluşum 
mekanizmaları açısından birbirlerinden farklıdırlar. Drenaj, eğim, klimatolojik şartlar (iklim verileri 
meteoroloji genel müdürlüğünden bazı sorunlar nedeniyle elde edilememiştir), toprak özellikleri ve arazi 
kullanımı, bitki örtüsü gibi coğrafi faktörler; sel ve taşkınların meydana gelmesinde ve şiddeti üzerinde 
önemli belirleyici rol oynamaktadırlar. Özellikle eğim derecesi yüksek sahalarda sel olayları etkili 
olurken, eğim derecesinin azaldığı alanlarda ise taşkın olayları etkili olmaktadır. Araştırma alanında 
meydana gelen seller; Yüksek enerjiye sahip, taşıma gücü yüksek, bir kanala bağlı olarak, kontrolsüz 
şekilde hareket ederek, kısa sürede şiddetli bir biçimde etkili olurlar. Geçmiş dönemlerde meydana gelen 
sel ve taşkın olaylarına bakarsak sel ve taşkınların bu alanda ne kader etkili olduğunu görmek mümkün 
olacaktır. Yakın dönemde meydana gelen sel ve taşkınların  bazıları Tablo (1)’de verilmiştir. 
 

 
TARİH 

 
LOKASYON 

 
ETKİLERİ 

 
1990 

 

 
Trabzon, Rize 

 
47 ölü, sel ve taşkın zararları 

 
1998 

 

 
Trabzon,Sürmene, Köprübaşı, 

Beşköy 

44 kişi kayıp, Beşköyde 151 
konut ve işyeri ağır hasarlı 

 
12 Ekim 2004 

 
Sürmene, Trabzon 

Sel ve taşkın, kamu binaları 
ve konutlar 2 m’lik su altında 

kaldı 

Tablo 1. Çalışma sahasında geçmiş dönemlerde meydana gelen sel ve taşkınlardan bazıları (Turoğlu, 2005) 

ÇALIŞMA ALANI 

Çalışma alanı olarak Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan ve Trabzon ili çevresindeki Solaklı-
Beşikdüzü arasındaki Karadeniz aklanı seçilmiştir (Şekil 1). Çalışma alanı yaklaşık 509696-608036 Y 
koordinatlarıyla 4538935-4473235 X koordinatları (UTM, ED 50, Zon 37N) arasımda yer alır. Doğu- batı 
uzunluğu 97 km olup kuzey-güney uzunluğu ise 54 km’dir. Çalışma alanının yükseltisi 0 ile 3050 m 
değerleri arasında değişmektedir (Şekil 2). 
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Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu.  

MATERYAL VE METOD 

CBS ve UA’nın taşımakta olduğu potansiyel doğrultusunda, bu çalışmada kesin ve güvenilir 
sonuçlara ulaşmak aynı zamanda da doğru analizler elde etmek hedeflenmiştir. CBS ve UA’nın, sel ve 
taşkınlarla ilgili kullanım potansiyelini ortaya koymak amacıyla Karadeniz  Bölgesinin doğu ve orta 
kısmını içine alan Beşikdüzü-Solaklı havzası seçilmiştir. Çalışmada veri kaynaklarını 1/100 000 ölçekli 
topografya haritası, Landsat 1975 MSS, 1987 TM, 2000 ETM uydu görüntüleri oluşturmaktadır. Data 
yapısının oluşturulmasında ve analizinde ArcGıs 9.1 yazılımı; farklı bant kombinasyonları kullanılarak 
bitki örtüsünün ve yerleşim alanlarının gelişiminin belirlenmesinde Erdas 8.5 uzaktan algılama yazılımı 
kullanılmıştır. Temel altlık haritalar olarak faydalanılacak olan topografik, jeoloji haritalarının ve uydu 
görüntülerini geometrik düzeltmeleri (UTM , ED50, Z37) ERDAS imagine 8.5 yazılımıyla yapılmıştır.  

Çalışma alanının jeomorfolojik özelliklerinin sel ve taşkınların meydana gelmesindeki etkisi 
düşünülerek Sayısal Yükselti Modeli (SYM), eğim, bakı, ve drenaj haritaları oluşturulmuştur. Ayrıca 
Çalışma alanı içerisindeki bitki örtüsü değişikliklerini belirlemek ve aklan içindeki yerleşim alanlarının 
zamansal değişimini ortaya koymak amacıyla Landsat 1975 Mss 3.,2.,1., bantları, 1987 Tm 3., 2., 1., ve 
4., 3., 2., görünebilir ve yakın kızılötesi bant kombinasyonları ile 2000 Etm uydu görüntüsünü, 
görünebilir ve kızıl ötesi bant kombinasyonları kullanılmıştır. 

ÇALIŞMA SAHASINDAKI SEL VE TAŞKINLARIN SEBEPLERI VE GENEL ÖZELLIKLERI 

Sel, genellikle, bir kanala az ya da çok bağlı olarak, eğim yönünde, yüksek enerjili ve kontrolsüz 
akışa sahip, çökel malzemesi tür ve boyut özellikleri çeşitlilik gösteren, tahrip gücü yüksek, su kütlesi 
hareketidir (Turoğlu, 2005). 

Taşkın, su fazlasına bağlı olarak, kıyılardan başlayarak düz ve çukur alanları kaplayan ve 
havzadaki diğer alanları da etkileyen geçici göllenme, su basmasıdır (Turoğlu, 2005). 

Beşikdüzü-Solaklı arasında yer alan aklanda hemen hemen her yıl önemli ölçüde can ve mal 
kaybına neden olan sel ve taşkınlar meydana gelmektedir. Sel ve taşkınların meydana gelmesi sahanın 
coğrafi özellikleriyle birebir ilişkilidir. Bunu ortaya koyabilmek düşüncesiyle çalışma sahasındaki sel ve 
taşkınların oluşmasında etkili olan eğim, bakı, yağış, bitki örtüsü, toprak ve arazi kullanımı özelikleri 
incelenmiştir. Bunlar sırasıyla aşağıda ele alınmıştır. 
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Şekil 2. Çalışma alanının sayısal yükselti modeli. 

Eğim 
Beşikdüzü-Solaklı arasındaki aklanın eğim özellikleri Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi 

kullanılarak oluşturulmuş sayısal veri tabanına dayandırılarak ortaya çıkarılmıştır. Eğim oranlarının 
sınıflamasında 5 eğim grubu belirlenmiş, hesaplamalar yapılmış ve bu veriler grafiklendirilmiştir (Tablo 
2). Eğim değerleri belirlenirken arazi üzerindeki pozitif ve negatif etkilerini ortaya koymak ve bu etkilerin 
sel ve taşkın gibi doğal afetlere neden olan olaylar üzerindeki gücünü ortaya çıkarmak hedef olarak 
belirlenmiştir. Eğim değerlerinin sel ve taşkınlar üzerindeki etkisi düşünüldüğünde bu özellikle çalışma 
açısından oldukça verimli olacaktır. Araştırma sahasının eğim değerleri incelendiğinde sel afetini teşvik 
edici olduğu görülmektedir. Bu alanların dağılış özellikleri incelendiğinde havza içinde havzanın 
jeomorfolojik özelliklerine bağlı olarak  herhangi bir seviyede ve farklı büyüklükte meydana 
gelebilmektedirler. 

 
Eğim Değerleri ( 0 ) 

 

 
Morfolojik Tanım 

 
Kapladığı Alan 

Km2 

 
 

0-6 
 

Düz ve Çukur alanlar 
 

72,4916 
 

6-16 
 

Düz ve Düze Yakın          Alanlar 
 

139,7150 
 

16-25 
 

Az Eğimli Sahalar 
 

162,6215 
 

25-54 
 

Fazla Eğimli Sahalar 
 

79,4048 
 

54-88 
 

Çok Fazla Eğimli Sahalar 
 

21,268 

Tablo 2. Beşikdüzü-Solaklı arasındaki Çalışma Sahasının Eğim  Sınıflaması. 

Eğim Analizinde ;  Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş veri tabanına 
dayanılarak hazırlanmıştır. ArcGIS 9.1 yazılımı içerisindeki “Spatial Analysis” modülü kullanılmıştır. Bu 
modülün kullanılmasıyla ortaya çıkan analiz sonucu çalışma sahasının 72,4916 Km2  bölümü 0-60  eğim 
derecesine sahiptir. Taşkınların 0-60 eğim değerlerine sahip alanlarda meydana geldiği düşünüldüğünde, 
bu alanların taşkınların oluşabilmesi için yüksek bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Sahanın 
162,6215 Km2 alanı ise 16-25 0 eğim oranlarına sahiptir. Bu alanlar az eğimli sahalardır. Çok fazla eğime 
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sahip kesimler ise 21,268 Km2 alan kaplamaktadırlar; bu sahaların eğim değerleri 54–880   arasında 
değişmektedir. Özellikle bu eğim değerleri arasında yer alan kısımlar yüzeysel akışın, erozif faliyetlerin 
ve kütle hareketlerinin oluşması açısından en riskli olan eğim değerleridir. Eğim değerlerinin bir hayli 
fazla olduğu çalışma alanında arazi kullanım kabiliyeti de sınırlı olmaktadır. İnsanlar düz alanların son 
derece sınırlı olduğu bu alanda, kıyı alanlarına ve akarsu ağızlarına yerleşmiş ya da tarım alanlarını bu 
kesimlere kurmuşlardır. Bu durum sel ve taşkınların afete dönüşmesi için uygun bir zemin 
hazırlamaktadır. Çalışma sahasının eğim haritasını incelediğimizde bu özellikler daha iyi görülmektedir 
(Şekil 3). 

 
Şekil 3. Çalışma sahasının eğim haritası. 

Bakı 
Eğim özelliklerinin belirlenmesinde olduğu gibi, çalışma alanın bakı özellikleri de  Coğrafi Bilgi 

Sistemleri teknolojisinden faydalanılarak oluşturulmuş sayısal veri tabanı esas alınarak ortaya 
çıkarılmıştır.  Dört ana yön ve Dört ara yön ile düz alanlar hedeflenerek Beşikdüzü-Solaklı arasındaki 
aklanın bakı sınıflaması 9 grupta yapılmıştır (Şekil 4). Şekil 4 incelendiğinde Kuzeye bakan yamaçların 
(Kuzey, Kuzeydoğu, ve Kuzeybatı) toplam alanının 165,9559 Km2 olduğu görülmektedir. Bu durum 
özellikle yağış, nem, rüzgar, güneşlenme şiddeti ve süresi gibi doğal ortam ve insan yaşamı için öneme 
sahiptir. Şekil 4’de görüldüğü gibi bakı özellikleri itibariyle Kuzeye bakan yamaçların çalışma alanının 
büyük bir kısmını kapladığı görülmektedir. Bu yamaçlarda nem oranın fazla olmasıyla birlikte kar 
erimeleriyle ortaya çıkan yüzeysel akış nem oranının bu yüzeylerde fazla olmasından dolayı fazla bir 
kayba uğramadan akışına devam etmektedir. Şekil 5’te bu özellikler daha iyi bir biçimde 
görülmektedir.Çalışma sahasının bakı özellikleri de sel ve taşkınlar için elverişli bir ortam 
hazırlamaktadır.   

 
Şekil 4. Bakı değerlerinin alansal dağılış grafiği. 
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Şekil 5. Çalışma sahasının bakı haritası. 

Drenaj 
Drenaj özellikleri diğer kısımlarda olduğu gibi Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisinden 

faydalanılarak oluşturulan sayısal veri tabanı esas alınarak belirlenmiştir. Beşikdüzü-Solaklı arasındaki 
aklanda yer alan akarsular zirvelerden doğup Karadeniz’e boşalmaktadırlar (Şekil 6). Debi ve rejim 
özelikleri, Karadeniz’in yağış rejimi altında gelişmişlerdir. Debileri değişmekle beraber, dört mevsim 
akışa sahiptirler. Akarsuların debilerinin en yüksek olduğu mevsimler kar erimelerinin olduğu ilkbahar ve 
yağışın yağmur şeklinde olduğu sonbahar dönemine denk gelmektedir. Bu aklan içindeki drenaj sistemi 
ise paralel ve yarı paraleldir (Atalay, 2003). Bu akarsulardan bazılarını özellikleri belirlenmiştir (Tablo 3). 

Akarsu      
Adı 

AğızLokasyonu KuşUçuşu 
Uzunluk 

Gerçek 
Uzunluk 

Drenaj 
Havzası 

Kaynak 
Yükseltisi 

Ortalama 
Eğim 

Değirmendere Trabzon Mrkz. 50,1 57,3 111,2 3050 5,32 
Yanbolu D. Arsin Doğusu 55,3 61,4 30,0 2900 4,72 
Karadere Araklı 55,8 63,5 70,8 2800 4,41 

Tablo 3. Çalışma sahasındaki bazı akarsuların özellikleri. 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında özellikle akarsuların gerçek uzunluk ve kuş uçuşu  uzunluk 
arasında fark olduğu görülmektedir. Bu durum sahadaki vadilerin şekil özelliğinden kaynaklanmaktadır. 
Özellikle akarsuların kaynak yükseltilerinin bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum taban 
seviyesi ile kaynak arasındaki farkın fazla olmasına neden olur ki bu da akarsuların aşındırma gücünü 
etkileyen ve akışın güçlü olmasına neden olan bir özelliktir. Kaynak kısmı ve mansap kısmı arasındaki 
kod farkı akarsuların güçlü ve hızlı bir şekilde yatağı boyunca hareket etmesine neden olmaktadır. Bu da 
yağışın fazla olduğu ve taşıma kapasitesinin aşıldığı durumlarda sel ve taşkına neden olmaktadır.                               
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Şekil 6. Çalışma alanının drenaj haritası. 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 4. Bazı akarsuların debi özellikleri. 

Tablo 4’ü incelediğimizde çalışma alanındaki akarsu debilerinin klimatik özelliklerle paralellik 
gösterdiğini görmekteyiz. Akarsuların debilerindeki yüksek değerlerin yağışın fazla olduğu ve kar 
erimelerinin başladığı ilkbahar aylarına denk geldiği görülmektedir. Çalışma sahasındaki akarsuların sel 
ve taşkın yaratma potansiyellerinin ilkbahar aylarında çok fazla olduğu görülmektedir. En düşük 
seviyelere ise yılın yaklaşık 8 aylık bir bölümünde ulaştıkları görülmektedir.  

Klimatik Özellikler 

Beşikdüzü-Solaklı arasındaki çalışma sahası matematiksel konumu incelendiğinde polar ve tropikal 
hava kütlelerinin geçiş sahasında olmasının özelliklerini yansıtmaktadır (Atalay, 2003). Çalışma sahası 
değişik lokasyonların; bakı, yükselti v.b jeomorfolojik özelliklerin etkisi altında kalmasından 

Aylar Akarsular Akarsular 
Değirmendere Karadere 

Ocak 3.552 5.067 
Şubat 4.562 6.615 
Mart 10.647 11.487 
Nisan 27.922 30.560 
Mayıs 33.433 37.639 

Haziran 20.005 19.291 
Temmuz 7.044 8.615 
Ağustos 4.477 6.014 

Eylül 4.069 6.089 
Ekim 5.513 7.578 
Kasım 5.755 7.329 
Aralık 4.660 5.981 
Yıllık 

Ortalama 
10.970 12.689 
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kaynaklanan iklim elemanlarına ait farklılıklar olmasına karşın, genel olarak yazları serin, kışları ılıman 
ve her mevsim yağış alan sıcaklık ve yağış özelliğine sahiptir (Atalay, 2003). Trabzon’daki ortalama 
yağış 808 mm, en fazla yağış ilkbahar ve sonbaharda düşer ki bu değer 1211 mm, en az yağış  yaz 
aylarında düşer  bu değer 573 mm’dir (Atalay, 2003). Bu veriler ışığımda hareket edildiğinde akarsuların 
debilerinin artış gösterdiği ve su taşıma kapasitelerinin en az olduğu dönemlerin sonbahar ve kar 
erimelerine bağlı olarak ilkbahar olduğu görülmektedir. Bu durum akarsuların sel ve taşkın risklerinin 
daha çok bu mevsimler içerisinde olduğunu kanıtlamaktadır. Özellikle çalışma sahasının nem oranın 
yüksek olması  buharlaşmayı engeller bu da sel ve seyelan sularının çok fazla kayba  uğramadan yüzeysel 
akışına devam etmelerine yol açmaktadır. Nem oranı çalışma sahasında % 77 ile % 88 seviyeleri arasında 
değişmektedir (Turoğlu, 2005). Çalışma sahasının iklim özelilikleriyle ilgili olarak yaşanan veri sağlama 
sıkıntısı nedeniyle bazı grafik ve analizler yapılamamıştır. 
 

TOPRAK ÖZELLİKLERİ 
        

Zemin ve toprak özellikleri sızma, su tutma kapasitesi düşük olması yüzeysel akışa geçen su 
miktarını azaltma konusunda etkili olmaktadır. Yaygın kayaç grubunun katılaşım kayaçları olması, 
bunların şiddetli çözülmeye maruz kalmasına enkaz örtüleri oluşturmalarına ve çözülme ürünlerinin 
feldaspat ve kil gibi suyu emerek şişen daha sonra  geçirimsiz bir özellik kazanmalarına ve infiltrasyon  
kapasitesinin azalmasına yol açmaktadır (Turoğlu, 2005). Çalışma sahasındaki bu litolojik yapı ve toprak 
özellikleri yüzeysel akışın  gücünü kaybetmeden eğim yönünde hızlı ve güçlü bir şekilde yoluna devam 
etmesine neden olur. Sızma kapasitesi azalan toprak suyun yüzeyde kalmasına neden olur ve suyun 
toprağın alt kısımlarına doğru  geçmesine müsaade etmez (Hoşgören, 2004). Sel ve seyelan sularının 
yüzeyde kolayca hareket etmesine ve taşkın nedeniyle alçak sahalarda biriken suyun yüzeyde uzun süre 
kalmasına yol açar. 

 
BİTKİ ÖRTÜSÜ ÖZELLİKLERİ 

Bol yağış alan, yüksek nem içeren ve sıcaklık şartları yıl içinde çok fazla değişmeyen  çalışma 
sahasında, kıyıdan başlayarak toprak örtüsünün bulunduğu, aklanın en üst yükseltilerine kadar, sık ve gür 
doğal bitki örtüsüne ait yeşilin birçok tonuna rastlamaktadır (Turoğlu, 2005). Çalışma sahasındaki bu 
doğal bitki örtüsünü 3 grupta incelemek mümkündür (Atalay, 2003).  

Orman Formasyonu 
• 0-900 m yükselti basamağı arasında; Geniş yapraklı ağaçları yer almaktadır 
• 900-1500 m yükselti aralığında geniş yapraklı ve iğne yapraklı  karışık ormanlar yer alır. 
• 1400-2100 m yükselti basamakları arsında sarıçam, ladin, göknar, karaçam gibi iğne yapraklı 

türler yer almaktadır. 
Çalı Formasyonu 

Psödomaki türleri, diğer çalı türleri ve orman altı türleri ortak olarak çalı formasyonunu 
oluştururlar. 

Ot Formasyonu 
1850-2100 m yükselti basamakları arasında yer alırlar. Fiziksel olarak ağaç yetişmesine uygun 

olmayan ve 3000 metrelere kadar çıkan zon içinde kalan formasyon ot formasyonu olarak belirlenmiştir. 

Çalışma sahasında bitki örtüsünün bu kadar fazla alan kaplaması sel ve taşkınların etkisini 
zayıflatmaktadır. Gerçekten de çalışma sahası içerisinde sel ve taşkınları engelleyici olan tek coğrafi 
özellik orman ve orman altı örtüsüdür. Zira bitki örtüsü yüzeysel akışı engeller ve  yağışla gelen suyun bir 
kısmını emerek yüzeysel akışı zayıflatır. Ancak orman ve orman altı örtüsünün çok fazla olması toprağın 
suyu emmesine engel olarak sel ve taşkınları gücünü arttırıcı bir etki de yapmaktadır. Orman ve orman 
altı örtüsünün kapladığı alanlar  Landsat etm 2000 uydu  görüntüsünde gösterilmiştir (Şekil 7). 

UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 

Algılama işlemi esnasında MSS (Multispectral Scanner), TM, Etm görüntü verilerinde bir miktar 
sistematik ve sistematik olmayan geometrik distorsiyonlar oluşur (Örmeci ve Ekercin, 1997). Geometrik 
düzeltmenin amacı, bu hataların giderilerek düzeltilmiş sayısal görüntünün harita olarak 
kullanılabilmesini sağlamaktır. 1/100000 ölçekli standart topografik harita üzerinde net ve doğru olarak 
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tanımlanabilen görüntü üzerinde de seçilebilen yollar, nehirler, kıyıçizgileri, vb. çizgisel özellik taşıyan 
objelerin kesim noktaları gibi 6 nokta seçilmiştir. Bu noktalar kullanılarak görüntüden rektifikasyon 
işlemi  yapılmıştır. Yapılan uygulamaların hepsini burada göstermek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 
Trabzon ili örnek nokta olarak alınmıştır. 

Çalışma alanındaki bitki örtüsünün vadi içlerindeki alansal özelliklerini belirlemek, yüzeysel akışa 
olan etkileri ile ilgili yorumlama yapabilmek amacıyla Landsat 2000 Etm uydu görüntüsünün yakın 
kızılötesi 4, 3, 2 bant kombinasyonu kullanılmıştır (Şekil 7). Uydu görüntüsüne baktığımızda özellile vadi 
içlerinde bitki örtüsünün yoğun olduğu yerleşmenin fazla olduğu kesimlerde ise azalma gösterdiği 
görülmektedir. Bu özellikler dikkate alındığında yerleşim yerlerinde yağış sırasında suyun direkt olarak 
yüseysel akışa geçtiği ve bunun sonucunda sel karakterine büründüğü söylenebilir. Trabzon ve çevresinde 
bitki örtüsü tahribinin yıldan yıla düzenli olarak arttığı görülmektedir (Şekil 9. 
 
 

                                                                                                              
 

Şekil 7. Çalışma alanının Landsat Etm 2000 uydu görüntüsü (3,2,1 Bant kombinasyonu). 

Çok az bir düz alana sahip çalışma alanında yerleşim yerleri genel itibariyle akarsu ağızlarına ve 
kıyı kesiminde yoğunlaşmıştır. Bu anlamda değerlendirildiğinde eğim yönünde hızlı ve ani olarak 
meydana gelen sel olayları yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Trabzon, Değirmendere gibi 
güçlü ve etkili sel ve taşkınlara yol açan bir akarsuyun ağız kısmına kurulmuştur (Şekil 8. Özellikle eğim 
değerlerinin % 0-16 arsında değiştiğini düşünürsek bu alanlarda ani eğim azalmasına bağlı olarak 
taşkınların meydana gelmesi kaçınılmazdır. 
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Şekil 8. Trabzon ili merkezi durumu Landsat 2000 Etm (3,2,1 Bant kombinasyonu). 

Landsat uydu verileri yerleşim alanları ve bitki örtüsü değişimlerinin izlenmesinde araştırmacılara 
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışma sahasındaki alansal değişimleri belirlemek amacıyla Trabzon ili 
örnek olarak belirlenmiştir. 1975 Landsat Mss ve 1987 Tm uydu görüntülerine baktığımızda bu 12 yıllık 
süreç içerisinde bu bölgede çok fazla bir değişimin yaşanmadığı görülmektedir 
(Şekil8).Değirmendere’nin ağız kısmı özellikle 1987 yılından itibaren yerleşimin yoğunlaştığı bir alan 
olmuştur ki bu durumda sel ve taşkın gibi doğal olayların afete dönüşmesine neden olmuştur. Suni 
faaliyetlerin akarsu yataklarında meydana getirdikleri değişiklikler akarsu ağı özelliklerinde farklılıkların 
oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle Trabzon ve çevresinde eğimin denizin hemen gerisinde ve bir 
anda arttığı göz önüne alındığında bu durumun tehlikeli olduğu ve olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikardır. 
Trabzon ilinin Değirmenderenin ağız kısmına doğru geliştiği görülmektedir. Eğimin bu alanda % 0-16 
değerleri arasında değiştiğini düşünüldüğünde ani eğim azalmasına bağlı olarak taşkınların meydana 
gelmesi kaçınılmazdır. Landsat 2000 Etm uydu görüntüsünü incelediğimizde 1987 yılından itibaren 
yerleşimin bir hayli yoğun olduğu ve ani bir artış sergilediği görülmektedir (Şekil 9). Bu alanlarda 
yoğunluğun artması meydana gelebilecek sel ve taşkınların zararının artmasına yol açmaktadır. 

ARAZI KULLANIM ÖZELLIKLERI 

Arazi kullanım özellikleri sel ve taşkın olaylarının afet haline gelmesindeki en büyük etmendir. 
Birçok coğrafi özelliğin sel ve taşkınları teşvik etmesi nedeniyle sel ve taşkın tehlikesinin yüksek olması, 
Beşikdüzü-Solaklı arsındaki aklanın doğal bir özelliğidir. Fakat dikkat edilmesi gereken unsur bu doğa 
olaylarının birer afet boyutuna ulaşmalarında asıl faktör o afete maruz kalan insanın kendisidir. İnsanların 
arazi özelliklerini bilerek ve buna uygun davranması gerekmektedir. Bu sahada da yanlış davranışlar yer 
almaktadır. Örneğin doğal su akışını çeşitli yollarla bozmak ya da tahrip etmek. Bunlara örnek verecek 
olursak; yerleşmelerin vadi yataklarına inşa edilmesi, taş ocaklarının vadi yataklarında yer alması, vadi 
alanlarından kum almak, akışı bozacak biçimde köprüler inşa etmek, tarım alanlarını akarsuların akış yolu 
üzerinde oluşturmak gibi daha birçok yanlış uygulama sıralanabilir. 
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Şekil 9. Trabzon ilinin 1975-2000 yılları arası gelişimi. 

SEL VE TAŞKINLARIN  SONUÇLARI 

• Can ve mal kayıplarına neden olurlar, 
• Akarsu yataklarında ya da felaketin meydana geldiği yerlerdeki yapılarda zarara neden 

olurlar, 
• Kamu kuruluş ve kurumlara ait yapılara zara verirler, 
• Yerleşim yerlerindeki kanalizasyon, su, ptt, yol v.b altyapı hasarlarına yol açarlar, 
• Birçok yerleşmeye ulaşılmasını kısıtlarlar, 
• Sağlık koşullarını olumsuz yönde etkilerler, 
• İnsanlar üzerinde psikolojik etkileri fazla olur, özellikle çocuklar üzerinde, 
• Toprak ve Arazi Kaybı sebep olurlar. 
• Liman ve benzeri tesislerin molozlarla dolmasına neden olurlar. 
• Biyolojik yaşam olumsuz yönde etkilenir, 
• Büyük toprak erozyonuna neden olurlar 

 
 SEL TAŞKINLARI ÖNLEME VE ZARAR AZALTMA ÖNERİLERİ 

• Kurulacak kurum, kuruluş ve siteler v.b yapılar ÇED araştırması yapıldıktan sonra uygulanmalı.  
• Doğu Karadeniz’de sel olgusuyla ilgili olarak havza özellikleri ve özellikle bitki örtüsüyle toprağa ilişkin 

parametreler saptanmalıdır. 
• Sel ile ilgili kuruluşlar Üniversiteyle işbirliği yaparak araştırma birimleri oluşturmalı havzadaki sorunları 

çok yönlü projelerle araştırmalıdırlar. 
• Ormanlara ve tarım alanlarına  yapılacak teknik müdahaleler de ekolojik koşulların değişiminin ortama 

etkisi araştırılmalıdır. 
• Arazi sınıflaması, dökümü ve değerlendirilmesi yeniden yapılmalıdır. 
• Bölgenin ulaşım ağının kurulması bilimsel olarak belirlenmelidir. 
• Bölge halkının tümünün sel olayı hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir 
• Sel ve taşkın konusunda yöneticilerin iyi derecede eğitilmesi gerekir. 
• Eğitim kurumlarının en alt seviyesinden  başlanarak ders programlarına sel ve taşkın konuları eklenmelidir 
• Tarım il müdürlüklerinden köye halkı bilgilendirmek amacıyla çeşitli dergi broşür v.b yayımlar ailelere 

kadar ulaştırılmalıdır. 
• Yürürlükte olan çevre yasalarına işlerlik kazandırılmalıdır. 
• Yeni ve uygulanabilir bir arazi kullanım ve koruma yasası yapılmalıdır. 
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• Orman tahribatlarında verilen cezalar daha ağır olmalıdır 
• Uygulamaların ve özellikle hizmetlerin yerine getirilmesinde önemlidir. 
• Sel, taşkın, deprem ve benzeri doğal afetlerin bölgedeki tüm kuruluşları eş güdüm içinde çalıştıracak bir 

örgütün kurulmasında yarar vardır. 
• Bu afetlerle  ilgili orman bölge müdürlüğü, köy hizmetleri il müdürlüğü, DSİ, afet işleri v.b birçok örgüt 

vardır. Fakat mülki yöneticiler kime emir verecekler, konusunda karar verme zorluğu çekmektedir. Bu 
dağınıklığın ortadan kaldırılması gerekir. 

• Havza ıslahı yetisi, Klimatoloji bilgisi, Toprak bilgisi, Jeomorfolojik bilgiye  sahip olan coğrafyacı ve 
orman mühendislerinin bu örgütte işlendirilmesi gerekir. 

• Doğal drenaj içinde her türlü yapılaşmaya ve su akışını engelleyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. 
• Araştırma sahasının coğrafi özelikleri dikkate alınarak, her büyüklükteki yerleşimlere ait, doğal plan ve afet 

risk analizleri yapılamalıdır. 
• Ve en önemlisi alınacak tedbirlerin tavizsiz uygulanması gerekmektedir 
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ÖZ 

Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) birçok bilim dalı tarafından  kullanılabilen 
uygulamalara sahiptir. UA yöntemleriyle elde edilen uydu görüntülerinden üretilen veriler; bitki örtüsünün 
dağılışında, bitki türlerinin ayırt edilmesinde, bitki örtüsü üzerindeki tahribin yıllar içerisindeki değişimini izlemede 
ve yıllar içerisindeki alansal dağılışını belirlemede araştırmacıya büyük katkılar sağlamaktadır. UA yöntemleriyle 
elde edilen verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi ile ilgili kısımda ise CBS devreye girmektedir.  

CBS, toprak haritalarının oluşturulmasında, bitki örtüsü sınıflamalarında, arazi kullanım haritalarının 
üretilmesinde ve birçok biyocoğrafya çalışmasında katkısı olacak veri kaynaklarının bir arada kullanılabilmesi 
açısından büyük bir kullanım potansiyeline sahiptir.  UA yöntemleriyle elde edilen veriler, CBS ile bağdaştırılarak 
yeni verilerin elde edilmesinde ve yeni haritaların oluşturulmasında büyük katkılar sağlamaktadır. CBS ve UA‘nın 
biyocoğrafya’daki kullanım potansiyelini değerlendirmek ve bu potansiyeli ortaya koymak amacıyla, Kırklareli iline 
bağlı Vize ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kasatura Körfezi ve çevresi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmada 
veri kaynaklarını; 1/25000 ölçekli topografya haritaları, 1/25000 ölçekli sayısal toprak haritaları, Landsat 1975 
MSS, 1987 TM, 2000 ETM, Aster 2003 VNIR , 2006 yıllarına ait IKONOS uydu görüntüleri ile arazi gözlemleri ve 
GPS ölçmeleri oluşturmaktadır. Verilerin oluşturulmasında ve analizinde ArcGIS 9.x CBS ve ERDAS 8.5 UA 
yazılımları kullanılmış, Spatial Analysis modülünden de faydalanılmıştır. Gerekli veri kaynakları oluşturulduktan ve 
analizleri yapıldıktan sonra CBS‘nin ve UA‘nın biyocoğrafyada kullanım potansiyeline sahip olduğu, çalışılan 
alanların biyocoğrafyasının yorumlanmasında büyük katkı sağladığı ve farklı birçok kantitatif sonucun da elde 
edilmesinde önemli etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyocoğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kasatura Körfezi, Uzaktan Algılama.  

The Use of Remote Sensing (RS) and Geographical Information Systems (GIS) in Determining the 
Biogeographical Features of the Gulf of Kasatura and its Vicinity 

ABSTRACT 
Remote Sensing (RS) and Geographical Information Systems (GIS) contain applications which can be used 

by many branches of science. The data generated from the satellite imagine taken through the RS method; provide 
great contributions to the researchers for monitoring the distribution of the vegetation cover, distinguishing between 
the vegetation types, monitoring the change in the destruction of the vegetation cover through the years and 
determining its spatial distribution through years. On the other hand, when it comes to processing and analyzing the 
data achieved through the RS method, GIS plays the role.  

GIS has a great potential with regard to exploiting the data sources which contribute to the creation of soil 
maps, categorizations of the vegetation cover, producing of the land usage maps and numerous biogeographical 
works altogether. When integrated with the GIS, the data received through the RS method provide a significant 
facility for obtaining new data and creating new maps. In order to evaluate the potential of the GIS and RS in the 
field of biogeography and introduce such a potential, the Gulf of Kasatura located within the limits of the town of 
Vize of the province of Kırklareli was chosen. The data sources for the research were based on 1/25000 scale 
topographic maps, 1/25000 scale digital soil maps, Landsat 1975 MSS, 1987 TM, 2000 ETM, Aster 2003 VNIR, 
IKONOS satellite pictures belonging to the year 2006 and the observations in the area as well as GPS 
measurements. ArcGIS 9.x GIS and ERDAS 8.5 UA softwares were used for generating and analyzing the data. 
Also, Spatial Analysis module was used. Aster the necessary data sources were created and the analysis was 
conducted, it was understood that GIS and RS bear a potential for use in biogeography, make great contributions to 
the translation of work areas, and have a significant effect on achieving numerous quantitative results.  

Keywords: Biogepgraphy, Geographic Information Systems, Gulf of Kasatura, Remote Sensing.  
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GİRİŞ 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); her ölçekteki doğal ortam ile insan, zaman özellikleri ve ilişkilerine 
ait bilgi toplama, depolama ve analiz çalışmalarını kapsayan ve kendine has metodolojisi olan, bilgisayar 
ortamındaki coğrafya uygulamasıdır (Turoğlu, 2000). Biyocoğrafya; dünyada denizin derinliklerinden 
atmosferin üst seviyelerine kadar, litosfer, atmosfer ve hidrosferin biyosfer olarak bilinen canlı kesimini 
inceleyen bilim dalıdır (Efe, 2004). 

Uydu verilerinin sivil kullanıma açıldığı 1970’li yıllardan bu yana yeryüzünün özelliklerinin 
belirlenmesi ve araştırılması amacı ile bir birinden bağımsız olabilen pek çok bilim dalında (deniz 
bilimleri, çevre bilimleri, jeoloji, jeomorfoloji, ormancılık, vd.) uydu görüntüleri ve teknolojileri 
kullanılmaktadır (Doğan vd., 2000). Cisimlerin özelliklerinin arada bir temas olmadan cisimlerin yayılan 
elektro manyetik enerjinin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi yolu ile ortaya konması ve 
ölçülmesi olarak tanımlanan Uzaktan Algılama (UA) çalışmaları ülkemizde dünyayla hemen hemen aynı 
tarihlerde kullanılmaya başlanmıştır (Doğan vd., 2000). UA verilerinin ve diğer sayısal verilerin; 
değerlendirilme, yorumlama ve organizasyon çalışmalarında tüm verilerin düzenlenmesi, doğruluklarının 
ve güvenilirliklerinin sorgulanabilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) gereksinim vardır. CBS 
coğrafi verilerin tüm formlarının güvenli biçimde saklanması, güncellenmesi, değerlendirilmesi, analizi, 
görüntülenmesi v.b. konularda araştırmacıya avantajlar sunmaktadır (Arslan, 1993; Kaya, 2000; Atfen 
Kurter, Doğan, 2000). 

Herhangi bir bölgeye ait farklı specktral özelliklerin farklı bantlara kayıt ediliyor olması ve 
cisimlerden ayrı ayrı fakat aynı koşullar altında yayılan enerjinin algılanması ile çok kanallı renkli 
görüntülerin oluşturulabilmesi özellikleri biyocoğrafya çalışmalarında bitki örtüsü türlerinin ayırt 
edilmesinde, bu türlerin dağılışlarının belirlenmesinde ve arazi kullanım özelliklerinin ortaya konmasında 
önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu avantajların yanı sıra aynı bölgeye ait farklı zaman aralıklarıyla elde 
edilen uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucu dinamik olan problemlerin incelenmesi ve zaman 
içerisindeki değişimin belirlenmesi mümkün olabilmektedir.  

Bu amaçla, çalışma sahası olarak Kırklareli iline bağlı Vize ilçesi sınırları içinde yer alan “Kasatura 
Körfezi ve Çevresi” seçilmiştir (Şekil 1). Bunun nedeni, TÜBİTAK öğrenci projesi olarak alınan aynı 
bölgenin jeoekoloji çalışmasında, biyocoğrafya özelliklerinin bir katman olarak analize katılması 
hedeflenmiştir. 

 
Şekil 1. Çalışma alanının Lokasyonu. 
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MATERYAL VE METOD 

Biyocoğrafya çalışmalarında büyük katkısı olacak uydu görüntülerinin geometrik düzeltmeleri için 
Harita Genel Komutanlığı (HGK) tarafından üretilen 1:25000 ölçekli topografik haritalar referans olarak 
kullanılmıştır. Belirli özellikleri göz önünde bulundurularak farklı uydulara ve zamanlara ait uydu 
görüntüleri elde edilmiştir. 1975 Mss, 1987 Tm, 2000 Etm Landsat, 2003 Aster (VNIR) ve 2006 yıllarına 
ait IKONOS uydu görüntüleri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden (KHGM) elde edilen 1/25000 
ölçekli sayısal veriler çalışmanın veri altyapısını oluşturmaktadırlar. Bu uydu görüntüleri ve sayısal 
verilerin; değerlendirilme, görüntüleme, gerekli analizlerinin yapılması ve görüntülerin işlenmesi için 
ArcGIS 9.1 ve ERDAS 8.5 yazılımları kullanılmıştır. 

Bitki örtüsü türlerinin belirlenmesinde farklı zamanlara ait uydu görüntülerine farklı bant 
kombinasyonları uygulanmış ve böylece dinamik olan değişiklikler belirlenmeye çalışılmıştır.  Farklı 
zamanlara ait Landsat uydu verilerinin 3., 4., 7., bant kombinasyonları kullanılarak kontrolsüz 
sınıflandırma (unsupervised) yapılmıştır.  Bu sınıflama bitki türlerin ayırt edilmesi ve belirlenmesinde 
yeterli olmuştur. Ayrıca spektral çözünürlüğü daha yüksek olan 2003 Aster (VNIR) ve 2006 IKONOS 
uydu görüntüleri uygulama ve sonuçların karşılaştırılmasında ve değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 
Özellikle  1m spektral çözünürlüğe sahip olan IKONOS uydu görüntüsü bitki örtüsü ile ilgili dinamik 
değişikliklerin belirlenmesinde büyük katkı sağlamıştır.  

Biyocoğrafya çalışmaları için önemli veri katmanlarından biri olan ve KHGM alınan sayısal toprak 
verileri CBS ortamında değerlendirilerek analiz edilmiş ve haritalanmıştır. Ayrıca 1:25000 ölçekli 
topografik haritanın sayısallaştırılmasıyla oluşturulan Sayısal Yükselti Modeli (SYM) Landsat Tm, Etm 
ve IKONOS uydu görüntülerine giydirilerek çalışma alanının 3 boyutlu görünümü elde edilmiştir. 

BİTKİ ÖRTÜSÜ 

Bitki örtüsünün alansal değişimlerini belirlemek amacıyla, Landsat 1987 TM, 2000 Etm uydu 
görüntülerinin görülebilir ve kızılötesi 4.3.2 bant kombinasyonu ile 2003 yılına ait Aster (VNIR), 2006  
yılına ait IKONOS uydu görüntüleri kullanılmış, son 16 yıllık süreç içerisindeki bitki örtüsünün alansal 
değişimi belirlenmiştir (Şekil 2 ve 3). Landsat 1987 TM uydu görüntüsü manuel olarak CBS ortamında 
ArcGIS 9.x yazılımı kullanılarak sayısallaştırılmıştır. ERDAS 8.5 imagine yazılımı kullanılarak 
geometrik düzeltmeleri yapılmış, 2003 Aster uydu verisinin görünebilir (3 2 1 bantları: 0.52–0.86 µm) 
bantları kullanılmıştır (Şekil 3). 

 
Şekil 2. Traşlanmış sahalara bir örnek Keleme Tepe ve çevresi IKONOS uydu görüntüsü. 
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UA teknikleri ile bitki örtüsüne ait bilgilerin üretilmesinde ve geçmişteki durumun incelenmesinde 
Landsat uydu verisinin görülebilir (1., 2. ve 3.bantlar: 0.45-0.69µm) ve kızılötesi (4.,5. ve 7.bantlar:0.75-
2.35 µm) bantları kullanılmaktadır (Başayiğiti vd., 2005). Bir çok çalışmada, bitki örtüsünün diğer arazi 
kullanım türlerinden ayırt edilmesinde kırmızı ve yakın kızılötesi bantlar, farklı bitki örtüsünün 
birbirinden ayırt edilmesinde ise  görünebilir bantların kullanılabilir olduğu ortaya konmuştur (Başayiğit 
vd., 2005). Bu nedenle bitki örtüsü türlerinin ayırt edilmesinde ve izleme çalışmalarında çok bantlı 
verilerin kullanımı yaygınlaşmıştır.Verilen bilgiler ışığında gerek şimdiki bitki örtüsü türlerinin 
belirlenmesi gerekse geçmişe dair izlemenin yapılabilmesinin mümkün olduğu, Landsat verileri 
kullanılarak yapılan çalışmalarda görünebilir bölgeden seçilen bir yada iki bant ile kızılötesi bölgeden 
seçilen bir yada iki bantın kullanımının uygun olduğu görülmektedir (Başayiğit vd., 2005). Uydu 
verisinin tüm bantlarından olan yansımalara göre hazırlanan histogramlar incelenerek uygun piklerin 
sağlandığı 3., 4. ve 7.bantlar seçilmiştir. Bu aşamadan sonra görünür bölgeden 3. bant ve kızılötesi 
bölgeden 4. ve 7. bant   kombinasyonundan görüntüler oluşturulmuştur (Şekil 3). 2000 yılı Landsat Etm 
(4, 3, 2 bantları) uydu görüntüsüyle 2003 yılı Aster (VNIR-3, 2, 1 bantları) uydu görüntüsü 
karşılaştırıldığında özellikle Bahçeköy yerleşmesinin N-NW kesiminde bitki örtüsünün önemli derecede 
tahribata uğradığı belirlenmiştir (Şekil 3). Sultanbehçedere barajının N kesiminde yine önemli derecede 
bitki örtüsü tahribatı olduğu belirlenmiştir. Bu veriler ışığında 2000 ile 2003 yılları arasındaki tahribatın 
nedenleri, yapılan arazi gözlemleriyle ilişkilendirilmiştir. Bunun sonucunda bitki örtüsü tahribatının 
nedenlerinin, yöre halkının ekonomik faaliyetinin ormancılık olması ve bu bölgede orman işletme 
şefliklerinin traşlama sistemini uygulaması olduğu belirlenmiştir.   

 
Şekil 3. Farklı zamanlara ait Landsat Tm, Etm ve Aster (VNIR) uydu görüntüleri üzerinde bitki örtüsü 

Farklı tarih ve farklı uydu görüntülerine ait veriler bitki örtüsündeki dinamik değişikliklerin 
belirlenmesi konusunda bu çalışmada çok büyük katkı sağlamıştır. Buna örnek olarak 1987 Tm Landsat 
ve 2006 IKONOS uydu görüntüleri kullanılmış ve insanoğlunun doğal görünüm üzerinde yarattığı etki 
açıkça ortaya konmuştur. İstanbul’a su sağlamak amacıyla 1997 yılında yapılan Elmalıdere barajının 
yapım aşaması ve sonrasındaki bitki örtüsünün alansal dağılışındaki değişiklik UA ve CBS 
entegrasyonuyla belirlenmiştir (Şekil 4). Özellikle 1987 Tm (3, 2, 1 bantları) uydu görüntüsü 
incelendiğinde Elmalıdere vadisi çevresindeki bitki örtüsü oranının fazla olduğu görülürken buna karşın 
aynı sahaya ait 2006 yılı IKONOS  uydu görüntüsü incelendiğinde bitki örtüsündeki azalma açıkça 
görülmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 4. 1987-2006 yılları arasında Elmalıdere vadisindeki baraj yapımı sonucu meydana gelen bitki örtüsü 
değişimi. (1987 Tm ve 2006 IKONOS uydu görüntüleri) 

TOPRAK ÖZELLİKLERİ 

Çalışma sahasının toprak özelliklerini belirlemek, büyük toprak gruplarının dağılışlarını ortaya 
koymak ve bu veriler doğrultusunda haritalama işlemleri yapmak amacıyla KGHM 1:25000 ölçekli 
sayısallaştırılmış veriler temin edilmiştir. Bu işlemler ArcGIS 9.1 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. 
Araştırma sahasına ait büyük toprak grupları ve diğer toprak özelliklerine ait haritalar üretilmiş. Çalışma 
sahasının genel toprak özellikleri incelendiğinde sahadaki hakim toprak türünü kireçsiz kahverengi orman 
toprakları oluşturmaktadır, alüvyal topraklar ve kara kumulları bu toprak grubunu izlemektedir.  

Büyük toprak grupları ve toprak özellikleri kombinasyonu incelendiğinde araştırma alanında, 
kireçsiz kahverengi orman topraklarının (N_15) %12–20 eğim değerlerine ve 50–20 cm sığ toprak 
özelliklerine sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 5).  

 
Şekil 5. Büyük Toprak Grupları ve Toprak Özellikleri Kombinasyonu (KHGM).  
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EROZYON 

Erozyon; karalarda hayat kaynağı olan toprağın bulunduğu yerden su ve rüzgârla harekete 
geçirilerek taşınmasıdır (Mater, 2004). Canlı yaşamı ve toprak örtüsü üzerindeki aktiviteler açısından 
erozyon çok önemlidir.Yapılan arazi gözlemleri ve  oluşturulan veri tabanı doğrultusunda erozyon şiddeti 
belirlenmiş ve erozyon şiddeti haritası üretilmiştir (Şekil 6). Oluşturulan harita incelendiğinde: körfezin 
ağız kısmında erozyon riskinin en az olduğu, buna karşın güneydoğuda erozyon şiddetinin ve riskinin 
fazla olduğu görülmüştür.Özellikle akarsu boylarında gully erozyonu yaygın olarak görülmektedir. 
Sultanbahçedere barajı yapıldıktan sonra bu kesimde erozyonun şiddeti geçmişe nazaran son derece hızlı 
bir artış göstermiştir.Bu sahada görülen erozyon şeklide gully erozyonudur (Şekil 7). 

 
Şekil 6. Çalışma alanının erozyon derecesi haritası. 

 
Şekil 7 : Sultanbahçedere barajı gully erozyonu. 
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ARAZİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Arazi kulanım özelliklerinin belirlemek amacıyla sınıflandırma yönteminin ISODATA olarak 
seçilmesindeki temel neden geçmişe yönelik izleme çalışmalarını yapmak amacıyla eski tarihli uydu 
verilerinin sınıflandırılmasında metot uyumu sağlanması düşünülmüştür. Şimdiki arazi kullanım türlerinin 
belirlenmesinde ilk olarak 2000 tarihinde alınmış Landsat Etm uydu verisi analiz edilmiş ve 
sınıflandırılmıştır. Doğruluk analizi ortalaması %84 çıkmıştır (Tablo1). Sınıflama sonucu sahada yer alan 
geniş yapraklı ve iğne yapraklı türler ayırt edilmiş ayrıca sahada yer alan bitki örtüsünün yıllara göre 
değişimi ortaya konmuştur. Şimdiki arazi kullanımının belirlenmesinde, farklı arazi kullanım türleri arazi 
çalışmaları sonucu doğrulanmış ve değerlendirilmiştir.Çalışmada şimdiki arazi kullanım türünün 
belirlenmesi ve izlenmesinde çeşitli yıllara ait landsat uydu verilerinin  7-4-3  bantlarının kullanılabilir 
olduğu saptanmıştır. Farklı yıllara ait verilerin aynı ayda alınmış olması izlemeye ilişkin değerlendirme 
sonuçlarının doğruluğunu arttırmıştır. Landsat uydusunun TM,MSS ve ETM+ verilerinin aynı bantları 
kullanılarak arazi kullanım türlerine ait izleme çalışmalarını yapmak mümkün olmaktadır (Lillesand, 
1994). Ayrıca kontrolsüz sınıflamada 10 sınıflık bir ayırım ile temel arazi kullanımı belirlenebilmekte,aynı 
yöntemle eski verilerin sınıflandırılması sonucu izleme yapılması mümkün olmaktadır. Oluşturulan 
tematik haritalarda 30 m’lik piksellerin sayımla alan hesabı oldukça kolay yapılabilmektedir.   

 
Şekil 7. Çalışma sahasının sınıflandırılmış Landsat 2000 Etm uydu görüntüsü.  

Sınıf Üretici Doğruluğu (%) Kullanıcı Doğruluğu (%) 
Yerleşim Alanları 85 95.5 

Suyla Kaplı Alanlar 95 100 
Bitki Örtüsünden Yoksun Alanlar 77.7 85.8 

Yayvan Yapraklılar 85.7 90.3 
İğne Yapraklılar 85.3 95.5 

Yollar 67.9 65.3 
Taş Ocağı 75.6 75.8 

Tahrip Edilmiş Bitki Örtüsü 100 100 
Kumsal 100 100 

 
Genel Doğruluk : % 84 

Tablo 1. Sınıflandırma sonuçlarına ait doğruluk analizleri. 
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SONUÇ 

Uydu verilerinin sivil kullanıma açıldığı 1970’li yıllardan bu yana yeryüzünün özelliklerinin 
belirlenmesi ve araştırılması amacı ile bir birinden bağımsız olabilen pek çok bilim dalında (deniz 
bilimleri, çevre bilimleri, jeoloji, jeomorfoloji, ormancılık, vd.) uydu görüntüleri ve teknolojileri 
kullanılmaktadır ( Doğan vd., 2000). Son yıllarda, dünyada ve ülkemizde çeşitli alanlarda yaygın olarak 
kullanılmaya başlanan CBS ve UA uygulamalarından, biyocoğrafya çalışmaları için de 
faydalanılmaktadır. Bu çalışmada, biyocoğrafyanın kapsamında olan toprak haritalarının, arazi kullanım 
haritalarının, erozyon haritalarının yapılmasında CBS ve UA yöntemlerinden yararlanılmış ve kantitatif 
sonuçlar elde edilmiştir. Çalışma sahasındaki bitki örtüsünün yıllara göre alansal değişiminin 
izlenmesinde kullanılan Landsat (TM, MSS ve ETM+ görüntüleri 4.3.2. bantları)  ve Aster (3.2.1. 
bantları) uydu verileri etkili bir kaynak olmuş, 1987–2003 yılları için gerçekleşen alansal değişimin 
sonuçları, bu uydu görüntülerinin karşılaştırılması ile elde edilmiştir. Landsat 2000 Etm uydu görüntüsü 
üzerine kontrollü sınıflandırma uygulanmış ve sahadaki arazi kullanım özellikleri belirlenmiştir.Kontrollü 
sınıflandırma sonucuna göre: Orman alanları sahada en fazla yeri kaplamaktadır, insan faaliyetleri sonucu 
sahada bitki örtüsü tahrip edilmiştir.Bu durum erozif faliyetlerin artmasına neden olmuştur, sahada toprak 
kaybı son derece hızlıdır. 

KATKI BELİRTME 

CBS ve UA çalışmalarında bize her zaman destek olan Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU ve 
Arş.Gör.Hasan ÖZDEMİR’e öneri ve görüşlerine başvurduğumuz Prof. Dr.Derya MAKTAV, Doç. 
Dr.Meral AVCI, Prof. Dr.Nebiye MUSAOĞLU’na ayrıca arkadaşımız Dolunay GÜÇLÜER’e teşekkür 
ederiz. Bu çalışma, TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu(BAYG)’nun “Kasatura Körfezi ve 
Hidrolojik Havzasının Jeoekolojik Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı öğrenci projesi tarafından 
desteklenmiştir. 

KAYNAKLAR 
Doğan, E., Gazioğlu, C., Yücel, Z.Y. (2000). Marmara Denizi Çevresinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Çalışmaları Marmara Denizi’nin Jeolojik Oşinografisi (Ed. Ertuğrul DOĞAN ve Ajun KURTER), İ. Ü. Deniz Bilimleri 
ve İşletmeciliği Enstitüsü, ISBN 975-404-579-8, s. 393-473.  

Turoğlu, H., 2000, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Esasları, Çantay Kitapevi, İstanbul. 
Başayiğit, L., Akgül, M., Işıldar; 2005.”Landsat Verilerinin Arazi Kullanım Türlerinin Belirlenmesi ve Yıllara bağlı Olarak 

değişimin İzlenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9–2, 50–54. 
Efe, R. (2000). Biyocoğrafya, Çantay Kitapevi, İstanbul. 
Lillesand, M.,Tt., Kiefer, W., R. 1994. Remote Sensing and Image Interpretation. Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New 

York, 750 p. 
Avcı, M., Biyocoğrafya Ders Notları İstanbul Ünversitesi Edebiyat Fakültesi (2006-İstanbul) 
  



Türkiye Kuvaterner Sempozyumu                                                                                                           TURQUA‐VI  
 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü   182  16‐18 Mayıs 2007 
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ÖZ 

Günümüz teknolojisindeki gelişmelere paralel bir biçimde ilerleme sergileyen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
birçok bilim dalı ile ilgili uygulamalara sahip olduğu gibi jeomorfoloji çalışmalarında da önemli bir kullanım 
alanına ve potansiyeline sahiptir. CBS’nin, jeomorfolojik özelliklerin belirlenmesinde ve yorumlanmasında sağlamış 
olduğu kullanım potansiyelini ortaya koymak amacıyla, Kırklareli iline bağlı Vize ilçesi sınırları içinde yer alan 
Kasatura Körfezi Hidrolojik Havzası çalışma alanı olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada veri kaynaklarını 1/25000 ölçekli topografya haritaları, 1/100000 ölçekli jeoloji haritaları veri 
kaynaklarını oluşturmaktadır. Veri tabanının ve data yapısının oluşturulmasında ArcGIS 9.1 CBS yazılımı ile 
ERDAS 8.5 Uzaktan Algılama (UA) yazılımından faydalanılmış, jeomorfoloji çalışmalarında katkısı olacak 3D 
Analysis ve Spatial Analysis modüllerinden de yararlanılmıştır. Oluşturulan veri tabanı kullanılarak çalışma 
sahasında yer alan akarsulara ait sayısal değerler belirlenmiş, havza içerisindeki ana akarsular olan Elmalı dere ve 
Sultanbahçe D. alt havzaların çatallanma miktarı, drenaj yoğunluğu, akarsu sıklığı ve akarsu boyuna profilleri gibi 
hidrografik veriler elde edilmiş ve ERDAS 8.5 yazılımı kullanlırak blokdiagram oluşturulmuştur. CBS ortamında 
değerlendirilerek analiz edilmiştir. Ayrıca CBS ortamında oluşturulan veri tabanından faydalanılarak jeomorfoloji 
ve jeoloji haritaları üretilmiş, jeolojik birimlerin alansal dağılışları grafiklendirilmiştir. Sultanbahçe D. ve Elmalı D. 
alt havzalarının hipsometrik eğrileri oluşturulmuş, hipsometrik integral değerleri bulunmuştur. Bu iki alt havzanın 
birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu belirlenmiş ve jeomorfolojik özellikleri karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. Gerekli veri kaynakları oluşturulduktan ve analizleri yapıldıktan sonra CBS’nin jeomorfoloji 
çalışmalarında ve havzalara ait sayısal verilerin üretilmesinde kullanım potansiyelinin çok yüksek olduğu ve 
incelenen sahanın morfometrik özelliklerinin ortaya konmasında büyük öneme sahip olduğu anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeomorfoloji, Kasatura Körfezi, Uzaktan Algılama. 

“The Use Of Geographİcal Information Systems Technics İn Geomorphological Analyses” 
Kasatura Bay Hydrological Basin Sample 

ABSTRACT 

Geographical Information Systems (GIS) follow a pattern of development parallel to present day technology ; 
as well as possessing applications relevant to various fields of science, it has a potential of geomorphological 
research usage. In order to formulate the potential that CIS can have in determining and interpreting 
geomorphological features, Kasatura Bay Hydrological Basin in Vize district was selected as study field. 

 In the study the sources of data consist of 1/25000 scale topographical maps and 1/100000 scale geological 
maps. In the preparation of data base and data structure, it was benefited from ArcGIS 9.1 GIS software and ERDAS 
8.5 Remote Sensing (RS) software, 3D Analysis and Spatial Analysis modules which can contribute to 
geomorhological studies. By using the numerical data of the streams in the study area, the amount of forking, 
drainage density and river profiles in lenght of the main streams in the basin - Elmalı Stream, Sultanbahçe Stream 
and Erikli Stream – were obtained and block diagram was formed by using ERDAS 8.5 software. These were 
evaluated and analysed in GIS environment. Furthermore geomorphological and geological maps were prepared, the 
areal distribution of geological units was showed graphically. Hypsometical curves of Sultanbahçe Stream and 
Elmalı Stream sub basins, hypsometrical integral values were obtained. It was decided that these two sub basins 
differ in terms of their features and their geomorphological features were compared and evaluated. After producing 
the required data base and making the analyses, GIS was decided to have a great potential in geomorphological 
studies and in obtaining the numerical data of the basins and in determining the mophometrical features of the 
examined area. However, it was understood that, no matter how much the analysis feasibility that GIS povides is, 
without the support of field studies realistic results cannot be attained.  

Key Words : Geographical Information Systems, Geomorphology, Kasatura Bay, Remote Sensing. 
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GİRİŞ 

Farklı bilim dalları tarafından çeşitli uygulamalara yönelik olarak kullanılabilme potansiyeline 
sahip olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 1990’lı yıllardan itibaren mekansal unsurların geometrik ve 
semantik bilgilerini oluşturmak, bu bilgileri saklamak ve analiz etmek için sofistike bir sistem olmuştur 
(Turoğlu, 2000). Özellikle yer bilimleri ile ilgili uygulamalarda önemli bir kullanım potansiyeline sahip 
olan CBS, jeomorfoloji  çalışmalarında ve araştırmalarında da kullanıcıya çok büyük avantajlar 
sağlamaktadır. CBS ortamında oluşturulan sayısal ve sözel veri tabanıyla araştırmacı; güvenilir, kesin, 
kantitatif, hızlı ve veri entegrasyonu kolay bir data yapısına sahip olabilmektedir. Yukarıda belirtilen bu 
özelliklerin yanı sıra, oluşturulan veri tabanı doğrultursunda CBS teknolojisi kullanılarak sayısal yükselti 
modeli (SYM), eğim haritası, bakı haritası, çeşitli profiller (vadilerin boyuna ve enine profilleri v.b), 
blokdiagramlar gibi birçok jeomorfolojik özelliği ortaya koyabilecek veri kaynakları oluşturma 
potansiyeline sahiptir. Ayrıca CBS, akarsu havzalarıyla ilgili morfometrik parametrelerin (drenaj 
yoğunluğu, akarsu sıklığı, dizin çatallanma oranları v.b) ve diğer ilişkili veritabanlarının mekansal 
analizlerinin güncellenmesi ve takip edilmesinde önemli niteliklere sahiptir ( M.F, Goodchild v.d., 1993). 
Çok farklı uygulamalara ve analiz yöntemlerine sahip olan CBS’nin jeomorfoloji çalışmaları ile ilgili 
bütün uygulamalarını burada göstermek mümkün değildir. Bu nedenle uygulamaların bir kısmı 
gösterilmiştir. 

Bu amaçla, çalışma sahası olarak Kırklareli iline bağlı Vize ilçesi sınırları içinde yer alan “Kasatura 
Körfezi Hidrolojik Havzası” seçilmiştir (Şekil 1). Bunun nedeni, TÜBİTAK öğrenci projesi olarak alınan 
aynı bölgenin jeoekoloji çalışmasında, jeomorfolojik özelliklerinin bir katman olarak analize katılması 
hedeflenmiştir. Bundan dolayı kasatura körfezine dökülen akarsuların havzası araştırma alanı sınırı olarak 
belirlenmiştir. 

 
Şekil 1. Araştırma alanının coğrafi konumu.  

MATERYAL VE METOT 

Çalışma alanının araştırma kapsamı içerisindeki jeomorfolojik özelliklerini ortaya koymak ve 
morfometrik parametleri değerlendirmek amacıyla sahaya ait 1/25000 ölçekli topografik haritalar, 
1/100000 ölçekli jeoloji haritası veri kaynakları olarak belirlenmiştir. Ayrıca belli tarihlerde ve aralıklarda 
arazi çalışmaları düzenlenerek veri kaynaklarının ve oluşturulan veri tabanlarının doğruluğu 
denetlenmiştir. Temel altlık haritalar olarak faydalanılacak olan topografya ve jeoloji haritalarının 
geometrik düzeltmeleri yapılmış (UTM , ED50, Z35) ve manuel sayısallaştırmayla CBS ortamında 
değerlendirilebilecek ve analiz uygulanabilecek hale getirilmiştir. Veri tabanının oluşturulması ve analiz 
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işlemlerinin yapılabilmesi için ArcGIS 9.1 yazılımı ve ArcGIS 3D Analyst ve Spatial Analyst modülleri 
kullanılmıştır. Oluşturulan veri tabanı ve veriler doğrultusunda çalışma alanının jeomorfolojik 
özelliklerinin anlaşılması ve yorumlanabilmesinde katkı sağlayacak çalışmalar aşağıda sırasıyla 
belirtilmiştir. 

HAVZANIN ŞEKİL ÖZELLİĞİ 

Kasatura Körfezi hidrolojik havzası, 2 alt havzadan oluşan, 79,852 km²’lik bir su toplama 
havzasına sahiptir. Havzanın düz mesafe uzunluğu 12,25 km, genişliği ise 8,47 km’dir. Yükselti 0 m ile 
450 m arasında değişmektedir. 

JEOLOJİK ÖZELLİKLER 

Jeolojik özelliklerin; jeomorfolojik oluşum ve gelişim üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu 
anlamda değerlendirildiğinde jeomorfolojik özelliklerin anlaşılmasında, sahanın jeolojik mazisi ve 
litolojik birimlerinin özelliklerinin bilinmesi ve anlaşılması son derece önemlidir. Litolojik birimlerin 
veya formasyonların, analiz işlemlerinde katman olarak değerlendirilebilmesinde, formasyonların dağılış 
özelliklerinin ortaya konmasında ve haritalanmasında CBS önemli avantajlar ve kolaylıklar sağlamaktadır 
(Akar v.d, 2006). Bu kapsamda, sahanın jeoloji haritası sayısallaştırılmış, veritabanı oluşturulmuş ve 
sahaya ait litolojik birimlerin sahadaki alansal dağılışları Spatial Analyst modülü yardımıyla  
belirlenmiştir (Şekil 2). 

Araştırma sahası içerisinde, Permiyen öncesi, Permiyen, Trias, Tersiyer ve Kuvaternere ait birimler 
bulunmaktadır. Bunlardan Trias Mahya şistleri 25,521 km2 alansal değeriyle en fazla alana sahiptir. Bunu 
Kuvaterner Trakya formasyonu 16,245 km2, Trias Şermat kuvarsiti 15,210 km2 ve Permiyen Kızılağaç 
metagraniti 10,224 km2 alansal değerlerleriyle takip etmektedir (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Çalışma sahasının Jeolojik birimleri ve alansal dağılışları. 

SAYISAL YÜKSELTİ MODELI (SYM) 

SYM’ler; stereoskobik uydu görntüleri, stereoskobik hava fotoğrafları, arazi okumaları  gibi 
yöntemlerle elde edilebilirler (Doğan v.d., 2000). Bu çalışmada ise jeomorfoloji araştırmalarında temel 
altlık olarak kullanılan 1/25000 ölçekli topografik haritalar 10 m izohips aralığı kullanılarak 
sayısallaştırılmıştır. Bunun yanında yükseklik noktalarının (nirengi, tepe noktaları vb.)  değerleri nokta 
veri olarak girilmiştir. Üretilen eşyükselti eğrileri ve yükseklik noktalarından öncelikle 3D Analyst 
modülü kullanılarak düzensiz üçgen ağı olarak nitelendirilen TIN üretilmiştir. Bu veri yapısındaki tüm 
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noktalar genellikle komşu thiessen poligonlarının merkezlerini birleştiren bir yöntem olan Delaunay 
üçgenlemesi birbirine bağlıdır (Gülgen, 2004). Ayıca, noktaların x, y, z koordinatları bilinen noktalar 
olduğu ve noktaları birleştiren üçgen yüzeylerin her birinin düzlem olduğu kabuledilebilmektedir 
(Kumler, 1994). TIN’nin (Triangulated Irregular Network) özelikle en temel yararı , tepe, sırt, çukur ve 
vadi gibi jeomorfoloji çalışmalarında önemli olan yüzeylerin veri toplama yöntemine bağlı olarak gerçek 
bölgelerinde gösterebilmesidir (Gülgen, 2004). 

Üretilen TIN modeli Raster formata dönüştürülerek SYM üretilmiştir (Şekil 3). Bu dönüşümde grid 
büyüklüğü olarak 10 m. seçilmiştir. Bu değerin seçiminde ise girilen 10 m. aralıklı ve bazı alanlarda 5 m. 
aralıklı eşyükselti eğrilerinin kullanılması etkili olmuştur. Eşyükselti eğrilerinden üretilen SYM’lerin 
özellikle küçük aralıklı olanlarında, altimetrik doğruluğu fazla olur ve kullanışlı veri kaynaklarını 
oluştururlar (Wilson, vd., 2000).  

SYM’ler havzalara ait jeomorfoloji çalışmalarında sıklıkla kullanılan eğim ve bakı gibi haritaların 
oluşturulmasında kolaylıklar sağlamaktadır.  

 
Şekil 3. Araştırma sahasının sayısal yükselti modeli. 

Üretilen SYM’ler, geçmiş dönemlerde araştırmacılara büyük zaman kaybı yaşatan çeşitli profil 
çıkarımları ve analizlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle blokdiagram gibi morfolojik 
görünümle ilgili önemli bilgiler içeren ve ortaya koyan uygulamalarda hızlı ve güvenilir sonuçlara 
ulaşılmasında önemli katkıları olabilmektedir (Şekil 4). Blokdiagramlar 3 boyutlu olma özelliği 
dolayısıyla jeomorfoloji çalışmalarında büyük bir önem arz ederler (Bilgin, 2001). Bu noktada SYM’ler 
son derece faydalı bir şekilde kullanılabilmektedir. ERDAS 8.5 yazılımı kullanılarak üretilen Sultanbahçe 
D. vadisinin ağız kısmına yakın bir bölümünü kapsayan bilokdiagramına baktığımızda; Sultanbahçe D. 
vadisinin bu kısımda dar ve derin bir boğaz vadi özelliği taşıdığı görülebilmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Sultanbahçe D. vadisi ağız kısmı blokdiagram. 

JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER 

Çalışma sahasına ait yapılan arazi gözlemleri, relief analizleri ve daha önce yapılmış çalışmalar 
birlikte değerlendirilerek bölgeye ait morfolojik özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada CBS 
ortamında oluşturulan veri tabanı doğrultusunda ve daha önce yapılmış çalışmalarda baz alınarak farklı 
yükseltilere sahip 5 adet yüzey tespit edilmiştir (Şekil 5). Bu yüzeyler esas itibariyle 3 farklı yaştaki 
aşınım yüzeylerinden oluşmaktadır (Genç, 1995). Bu yüzeylerin CBS ortamındaki yaşlandırması 
yapılırken Erol’un D sistemleri esas olarak belirlenmiştir (Tablo 1). 

 
Şekil 5. Çalışma alanının jeomorfoloji haritası. 
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Tablo 1. Çalışma sahasındaki aşınım yüzeylerine ait seviye düzlükleri detayları. 

Eğim Özellikleri 
Eğim; belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükselti farkıdır (Bilgin, 2001). 

Eğiminin bu özelliğinden dolayı yerin çekim kuvvetine bağlı olarak su ve diğer materyalleri eğim yönüne 
paralel bir şekilde akıma geçer. Bundan dolayı hidrolojik ve jeomorfolojik çalışmalarda büyük bir önemi 
vardır. CBS de ise eğim, raster tabanda herbir hücreden çevresindeki hücrelere maksimum değişim oranı 
olarak tanımlanır (Burrough, vd., 1998). Eğim hesaplamalarında formül (1)’de verilen hesaplamalar 
kullanılır. 

Formülden de anlaşılacağı üzere eğim hesaplamaları yüzde ve derece cinsinden de 
yapılabilmektedir. Yapılacak çalışmaya göre istenen tür belirlenebir ve eğim haritası oluşturulabilir. 
Üretilen 10 m. grid aralıklı SYM’den 3D Analyst içinde yeralan Surface Analysis modülü kullanılarak 
sahanın yüzde cinsinden eğim haritası (10x10) üretilmiştir. Ayrıca Spatial Analyst modülü kullanılarak 
eğim değerlerinin alansal hesaplamaları yapılmış ve sayısal olarak karşılıkları bulunmuştur (Tablo 2). Bu 
değer ve özellikler bize çalışma alanıyla ilgili kantitatif ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. 

(1) 

Elde edilen eğim haritasına göre, sahada eğim değerlerinin vadi içlerinde ve sahanın GD 
kesimlerinde arttığı gözlemlenmektedir (Şekil 6). Kırmızıyla gösterilen alanlar eğim değerlerinin fazla 
olduğu kesimlere karşılık gelmekteyken yeşil ve bunun tonları eğimin daha az olduğu kesimlere karşılık 
gelmektedir. Eğim değerleri 4 grup altında ele alınmıştır. Bu gruplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Eğim Değerleri 
( %) 

Morfolojik  
Tanım 

Kapladığı Alan 
(km2)   

0-6 Düz ve Çukur Alanlar 24,03 
6-23 Az Eğimli Sahalar 25,32 

23-59  Fazla Eğimli Sahalar 20,50 
59-100 Çok Fazla Eğimli 8,41 

D Sistemleri JeolojikYaş Jeomorfolojik Birim Topografik 
Yükselti 

D I Alt-Orta Miosen Miosen Aşınım 

Yüzeyleri 
300-450m 

D I Üst Miosen 200-300m 

D III Pliosen Pliosen Aşınım 

Yüzeyleri 

100-200m 

SY Alt Pleistosen Pleistosen Yüksek 

Taraça Düzlükleri 

50-100m 

SA Üst Pleistosen Pleistosen Alçak 

Taraça Düzlükleri 

0-50m 
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Sahalar 

Tablo 2. Çalışma alanının eğim sınıflaması ve alansal dağılışları. 

 
Şekil 6. Araştırma alanının eğim haritası. 

Bakı Özellikleri 
Eğim yüzeyinin yönü olarak tanımlanan bakı, kuzeyden başlayarak saat yönünde (0-360o) derece 

ile ölçülür. Düz eğime sahip alanlar, herhangibir yöne bakmadıkları için -1 değeri atanır. Bakı faktörü, 
sahalardaki nem, yağış, rüzgar, güneşlenme süresi ve şiddeti gibi doğal ortam özellikleri üzerinde 
yönlendirici rol oynar. Derece olarak bakı, sonlu farklar kullanılarak hesaplanır (Wilson, vd., 2000).          

Eğim özelliklerinin belirlenmesinde olduğu gibi, çalışma alanının bakı özelliklerinin 
belirlenmesinde de yine 3D Analyst içindeki Surface Analysis modülü kullanılmıştır. Bakı, dört ana yön, 
dört ara yön ve düz alanlarla birlikte toplamda 9 grup olarak belirlenmiştir (Şekil  7). 

             
Şekil 7. Çalışma sahasının bakı haritası. 
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-Drenaj Ağı Morfometrisi: 
Havzaların drenaj ağı morfometrik özellikleri ile ilgili çalışmalara katkısı olması bakımından, 

havzanın aşındırılmasında önemli bir yere sahip akarsu ve akarsu ağlarının özelliklerinin incelenmesinde 
CBS önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla, öncelikle topografya haritası üzerinde yer alan akarsular 
sayısallaştırılmış ve çalışmayı destekleyecek veri tabanı oluşturulmuştur (Şekil 8). Daha sonra Kasatura 
körfezine dökülen iki ana akarsuyun havzaları biribirinden ayrılarak havzaların her biri için bazı 
morfometrik özellikleri hesaplanmıştır (Tablo 3).  

 -Drenaj Tipi: Akarsular: CBS ortamında Strahler yöntemine göre bölümlendirilmiştir (Strahler, 
1964). Oluşturulan veri tabanı doğrultusunda yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda Karadeniz 
aklanı içerisinde yer alan çalışma sahasının 3.8, 6, 1.8, 5, 4.1 genel çatallanma oranlarına sahip olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 3). Özellikle yapısal kontrol altında bulunan  paralel-sub-paralel drenaj özelliği 
sergileyen havzalarda çatallanma oranı 4 ve üzeri değerler göstermektedir (Verstappen, 1983). Bu bilgiler 
doğrultusunda değerlendirildiğinde, çalışma sahasındaki alt havzalarda bu özellik tam olarak 
yansımazken havza genelinde iki ana akarsu olan Elmalı D. ve Sultanbahçe D. bakıldığında  paralel-sub-
paralel bir drenaj ağı özelliği sergiledikleri görülmektedir (Tablo 3 ve Şekil 8).  

-Akarsu sıklığı (Fu): Çalışma alanı içerisinde yer alan alt havzalar ve bunların kollarının havza 
içindeki birim alandaki yatak sayısını ifade etmektedir ( Hoşgören, 2004). Havzadaki toplam dizin 
sayısının (∑Nu) havza alanına bölünmesiyle elde edilir (4). Bu bakımından yüksek sıklık değerleri, 
geçirgen olmayan zemin özellikleri, seyrek bitki örtüsü ve yüksek relief özelliklerini gösterirken, düşük 
sıklık değerleri ise geçirgen olan jeolojik özellikleri ve alçak relief özelliklerini ortaya koymaktadır 
(Hoşgören, 2004). Alt havzaların akarsu sıklığı irdelendiğinde Sultanbahçe derenin 3.72, Elmalı derenin 
alt havzasının ise 3.12 değerlerinde olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bu değerler ışığında iki alt havzanın 
akarsu sıklığı açısından birbirinden çok farklı olmadıkları belirlenmiştir. Ancak iki havza 
karşılaştırıldığında Sultanbahçe derenin Elmalı dereye oranla daha az geçirimlilik özelliği taşıyan yapısal 
farklılıkları oldu görülmektedir. 

 
  

Tablo 3. Drenaj ağı morfometrik özellikleri (Akar v.d. 2006). 

-Çatallanma Miktarı ve Oranı(Rb): Yeni kurulan akarsu şebekesi, başlangıç olan ana yataktan 
itibaren birinci derece kolları (segmentleri), daha sonra ikinci, üçüncü derece ve diğerleri ile artan bir 
sıklık göstererek gelişir ve dallanır (Strahler, 1964). Havza içindeki alt havzalarda yer alan akarsuların 
çatallanma oranları (Rb), Strahler metodu uygulanarak sayısallaştırılmış ve bölümlendirilmiştir 
(Strahler,1964).  Havza içerisindeki çatallanma oranlarında birinci ve ikinci dizinler arasında bulunan 
değerlerin, en yüksek dizin ve bir önceki dizin arasından çıkan değerden fazlalığı oranında havza içinde 
dar-derin ve genç vadilerin oranında bir artış olmaktadır. Havza içerisindeki çatallanma oranlarında 
birinci ve ikinci dizinler arasında bulunan değerlerin, en yüksek dizin ve bir önceki dizin arasından çıkan 
değerden fazlalığı oranında havza içinde dar-derin ve genç vadilerin oranında bir artış olmaktadır (2). Bu 
açıklamalar ışığında alt havzalardan Sultanbahçe Dere’de ilk dizinin çatallanma oranı Elmalı Dere’ye 
göre fazladır (Tablo 3). 

Parametreler Alan  
(km2) Akarsu Dizinleri Toplam Dizin 

Sayısı 
Toplam Dizin 

Uzunluğu (km) 
Havzalar  D1 D2 D3 D4 D5 ( ∑ Nu) ( ∑ L)
S. Bahçedere 51.49 148 35 5 3 1 192 130.70 
Elmalıdere 27.51 61 19 4 2 - 86 67.46 
Genel 79.00 209 54 9 5 1 278 198.16 

 Dizin Çatallanma Oranı Drenaj 
Yoğunluğu 

Akarsu 
Sıklığı 

Formül 
 
Havza 1+

=
u

u
b N

N
R   (2)    

A
L

Dd
∑=    (3)   

A
N

F u
u
∑=    (4) 

S. Bahçedere 4.2, 7, 1.6, 3, 3.9 2.53 3.72 
Elmalıdere 3.2, 4.7, 2, 3.3 2.45 3.12 
Genel 3.8, 6, 1.8, 5, 4.1 2.50 3.51 
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Şekil 8. Çalışma alanındaki akarsu ağı ve alt havzalar (Akar, 2006). 

Ayrıca yine havza içindeki toplam dizin değerlerini (∑Nu)  incelediğimizde Sultanbahçe Dere’nin 
toplam dizin sayısının 192, Elmalı Dere’nin ise 86’dır. Havza içindeki toplam dizin sayısının ise 278 
olduğu görülmektedir. Toplam dizin değerlerine baktığımızda akarsuların bu alt havza içerisinde genç ve 
dar-derin vadiler oluşturduğu anlaşılmaktadır ( Akar, vd. 2006). 

-Drenaj Yoğunluğu(Dd): Havzanın akarsular tarafından parçalanma derecesini gösteren bir ölçüdür 
ve formül (3)’te de belirtildiği gibi toplam akarsu uzunluğunun (∑L) havza alanına (A) bölünmesiyle elde 
edilir (Hoşgören,2004). Ayrıca drenaj yoğunluğu, yüzeysel akışı kontrolü altında tutan faktörlerin bir 
sonucu olup havzadaki sediment ve su çıkışını etkilemektedir. Drenaj Yoğunluğu belirleyen faktörleri 
sırlayacak  olursak; zeminin geçirgenlik özelliği, infiltrasyon kapasitesi, bitki örtüsünün seyreklik veya 
sıklığı, relief özellikleri ve klimatik faktörler biçiminde sıralanmaktadır (Morisawa M, 1968). Alt 
havzalar için elde edilen değerlere göre Sultanbahçe Derenin drenaj yoğunluğu 2.53’tür. Bu değer bize 
akarsuların su kaybının az olduğunu göstermektedir. Özellikle litolojik yapıdan ve bitki örtüsünden 
kaynaklanan kayıp, bu alt havzada biraz daha azdır. Elmalı dere alt havzasına baktığımızda ise bu değer 
2.45 olarak karşımıza çıkar (Tablo 3). Bu durum da bize Elmalı dere alt havzasının yoğunluğunun daha az 
olduğu, su kaybının Sultanbahçe dereye göre fazla olduğunu göstermektedir.  

HİPSOMETRİK EĞRİ 

Hipsometrik eğri bir bölgenin yükseklik dağılımını gösterir. Hipsometrik eğrilerin yapımında alan 
ve yükseklik, toplam alan ve toplam yüksekliğin bir fonksiyonu olarak hesaplandığı için  hipsometrik eğri 
havzanın boyutu ve yüksekliğinden bağımsızdır (Tüysüz, 2006). Bu nedenle farklı boyuttaki havzalar 
hipsometrik eğriler kullanılarak birbirleri  ile kıyaslanabilir. A havzanın toplam alanı (Havzadaki her iki 
komşu eşyükselti eğrisi arasındaki alanların toplamı) a havza içerisinde verilen bir h yüksekliği 
üzerindeki alanların toplam alanı a/A oranı (Rölatif alan) havzanın en yüksek kesiminde (h/H=1) sıfır 
iken havzadaki en alçak noktada (h/H=0) bir değerine ulaşır (Bilgin, 2001). 

Arc GIS 9.1 yazılımı kullanılarak üretilen bu eşyükselti eğrileri ve yükseklik noktalarından 
öncelikle 3D Analyst modülü kullanılarak düzensiz üçgen ağı olarak adlandırılan ve tesselation-vector 
gösterme arasında hibrid bir model olan TIN’e dönüştürülmüştür (Wilson, v.d., 2000). 

 Üretilen TIN modeli Raster formata dönüştürülerek sayısal yükselti modeli elde edilmiştir. Bu 
dönüşümde grid büyüklüğü olarak 10 m. seçilmiştir. Bu değerin seçiminde ise girilen 10 m. aralıklı ve 
bazı alanlarda 5 m. aralıklı eşyükselti eğrilerinin kullanılması etkili olmuştur. Eşyükselti eğrilerinden 
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üretilen SYM’lerin özellikle küçük aralıklı olanlarında, altimetrik doğruluk fazla olur ve kullanılışlı veri 
kaynaklarını oluştururlar (Wilson, v.d., 2000). Bu raster veri havzanın hipsometrik eğirsinin üretilmesi 
için gerekli olan 50 m’lik yükselti kuşaklarının m2 olarak hesaplanması açısından büyük katkı sağlamıştır. 
Havzanın hipsometirk eğrisi incelendiğinde çok belirgin olmamakla birlikte içbükey (konkav) bir şekil 
arz ettiği görülmektedir (Grafik 1). Bu durum bize havzanın gençlik döneminden olgunluk dönemine 
geçiş süreci içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu analiz sonuçlarına göre çalışma alanı içerisindeki 
akarsuların aşındırma güç ve kabiliyetleri azalacak dolayısıyla dar-derin vadiler oluşturma ihtimalleri 
zayıflayacaktır.  

Yine alt havzalardan biri olan Sultanbahçe D’nin hipsometrik eğrisini incelediğimizde Elmalı dere 
alt havzasının hipsometrik eğri özelliklerinden farklı olduğu hemen ilk bakışta fark edilmektedir. Bu 
durum Sultanbahçe D. alt havzasının diğer alt havzaya oranla daha olgun olduğunu göstermektedir. İç 
bükey (konkav) bir durum gösteren hipsometrik eğri Sultanbahçe D. alt havzasının gençlikten olgunluğa 
geçiş safhasında olduğunu göstermektedir (Grafik 2). Ayrıca havzanın hipsometrik integral değerinin 
0,439 olması bu durumu netleştirmektedir. Özellikle Elmalı derenin Sahanın hipsometrik eğrisine 
bakıldığında dışbükey bir şekil arz ettiği görülür (Grafik 3).  Bu alt havzanın genelde dağlık bir arazi 
olması ve eğim değerlerinin yüksek oluşu dış bükey eğri ile uyuşmaktadır. Dış bükey bır görünüme sahip 
olması genç-dar ve derin vadilere sahip olduğunu, genç bir havza özelliğini taşıdığını ortaya koymaktadır.  
Havzanın hipsometrik integral değeri 0,469’dur. Bu değer sahanın gençlik safhasında olduğunu 
göstermektedir (Keller v.d., 2003). 

 
                                             Grafik 1: Çalışma sahasının hipsometrik eğrisi.                                                                 

      
Grafik 2 : Elmalı Dere hipsometrik eğrisi.           Grafik 3 : Sultanbahçe Dere hipsometrik eğrisi. 

-Hipsometrik integral : Hipsometrik integral hipsometrik eğri altında kalan toplam alandır. 
Hipsometrik integral değeri yüksek ise topografya ortalamaya göre yüksek demektir. Orta ya da düşük 
hipsometrik integral değeri daha olgun (yaşlı) drenaj havzalarını karakterize eder. Hipsometrik  
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integrral  Ortalama yükseklik-minimum yükseklik/ Maksimum yükseklik-minimum yüksekliğe 
oranı şeklinde hasaplanmaktadır (5). Havzanın hipsometrik integral değeri 0.441’dir. Bu değer sahanın 
gençlik safhasından olgunluk safhasına geçiş sürecinde olduğunu göstermektedir (Keller, v.d., 2003) .  

AKIŞ TOPLANMA MODELİ 

Sayısallaştırma işlemi sonucu oluşturulan SYM’lerde istenmeyen hatalar ortaya çıkabilmektedir. 
Sayısal yükseklik modeli üzerinde, sayısallaştırmadan dolayı oluşan çukur ve pik noktalarında gerekli 
düzeltmelerin yapılması gerekmektedir (Özdemir, 2006). Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, bu model 
esas alınarak ArcGIs 9.1 yazılımı içerisindeki Hydrology tool yardımıyla su akış yönleri modeli 
oluşturulmuştur. SYM kullanılarak Oluşturulan su akış yönleri modeline göre akış toplanma modeli 
oluşturulmuştur (Şekil 9). Şekil 9’de de görüldüğü gibi birikimli olarak hesaplanan grid değerlerine göre 
her bir grid hücresi 0’dan başlayıp 257.430’a kadar çıkan sayısal ifadeler arasında bir değer almıştır. 
Siyah ile gösterilen alanlardaki grid değeri sıfır iken, grid değeri büyüdükçe hücreler daha açık renkle 
gösterilmiştir. En yüksek gridin sahip olduğu değer ise 257.430 olup bu noktada en fazla akışın toplandığı 
noktadır. Hydrology tool bütün uygulamarı bu çalışmada gösterilmemiştir. Modelimizi incelediğimizde 
özellikle Sultanbahçe Dere’nin ağız kısmına yakın kesiminde ve yukarı bölümlerinde akışın daha fazla 
topğlandığı görülmektedir. Bunun yanında Elmalı Dere ve Erikli Derelerinin bulunduğu vadilerde de 
akışın fazla toplandığı görülmektedir.  

 
Şekil 9. Çalışma alanının akış toplanma modeli. 

SONUÇLAR 

CBS, coğrafi bilgilerin tüm özelliklerinin; güvenilir biçimde saklanması, kantitatif veri tabanı 
oluşturulması, güncellenmesi, yorumlanması analiz edilmesi ve haritalanması gibi birçok konuda 
araştırmacılara kolaylık sunmaktadır. Özellikle Sayısal Yükselti Modellerinin; değerlendirilme, 
yorumlama ve organizasyon çalışmalarında tüm verilerin düzenlenmesinde, doğruluklarının ve 
güvenilirliklerinin sorgulanması ve analiz edilmesinde CBS’nin büyük katkıları bulunmaktadır. Bu 
çalışmada da CBS kullanıcıya sunmuş olduğu kolaylıklardan faydalanılmıştır. Jeomorfoloji içinde birçok 
alt birimi barındıran bilim dalıdır. Dolayısıyla bütün alanlardaki CBS uygulamalarını göstermek mümkün 
değildir. Bu çalışmada sadece Kasatura körfezi ve çevresinin jeomorfolojik açıdan incelenmesinde 
destekleyici, kantitatif veriler sağlayan çalışmalardan birkaçı yapılmıştır. Bu örnek çalışmalar dışında 
CBS havzaların birçok özelliklerinin ortaya konmasında kullanmak mümkündür.  

CBS’nin jeomorfoloji çalışmalarında kullanımıyla daha önce uzun zaman alan ve tekrar 
kullanımlarında birtakım problemler çıkan çalışmalar yerine, koordinatlı, istendiğinde güncellenebilen, 
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elde edilen sonuçlar bakımından daha doğru olması gibi nedenlerden dolayı bir takım kolaylıklar 
getirmiştir. Bunun yanında jeomorfoloji çalışmaları sadece büro çalışmaları olmayıp elde edilen analiz 
sonuçları ve değerlerin arazi gözlemleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Böylece, CBS çalışmaları arazi 
çalışmalarıyla desteklenmesiyle daha güvenilir ve gerçekçi çalışmalar ortaya çıkacaktır. Çalışmada 
Kasatura Körfezi ve hidrolojik havzasının drenaj ağı özellikleri ile ilgili yapılan analizlerden birkaçı 
gösterilmiştir. Uygulanan analiz sonuçları değerlendirildiğinde havza genel anlamıyla gençlik devresinin 
son aşamalarında bulunmaktadır. Bu nedenle akarsuların aşındırma faaliyetleri azalmaktadır.  

Çalışma sahasının drenaj tipi paralel ve sub-paralel özelikler taşımaktadır. Drenaj yoğunluğu alt 
havzalarda farklılıklar arz etmektedir. Sultanbahçe D. alt havzasında drenaj yoğunluğu Elmalı Dere alt 
havzasına oranla fazladır. Bu durum litolojik, jeomorfolojik ve bitki örtüsü özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Akarsuların yarılma dereceleri biribirnden farklı özelikler taşımaktadır. Bu durum 
bize iki akarsuyun drenaj özelliklerinin ve içerisinde yer aldıkların litolojik birimlerin farklılık 
sergilediğini göstermektedir. Özellikle Sultanbahçe D. geriye ve derine aşındırma faaliyetlerinin daha 
yoğun olduğu görülmüştür. CBS kullanılarak yapılan bu analizler ve yorumlar bu çalışmada aktif  bir 
biçimde kullanılmıştır. Bu araştırmada kanıtlandığı üzere mekansal analizlerin CBS ile birlikte kantitatif 
ve güvenilir olduğu görülmektedir.  
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Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Merkezi (EMCOL), İ.T.Ü. bünyesinde, Avrupa 6. Çerceve 
projeleri (FP6-2004-ACC-SSA-2, no: 17490)  kapsamında kurulmuş olan ve üç yıl süre ile desteklenen 
bir araştırma merkezidir. Adından da anlaşılacağı üzere EMCOL, Doğu Akdeniz ölçeğinde yapılacak 
veya yapılmakta olan göl ve deniz araştırmalarına araştırma alt yapısı hazırlayan ve günümüz 
koşullarında en güncel ve modern araştırma ekipmanlarıyla donatılmış uluslar arası bir araştırma merkezi 
niteliğindedir. 

EMCOL’ün amacı ve burada yapılabilecek araştırmalar şöyle sıralanabilir;  

• Doğal afetler ve çevresel değişimler (deprem, heyelan, tsunami, taşkın, iklim değişimleri ve çevre 
kirlenmesi gibi) konularını, özellikle göl ve deniz diplerinden alınan yumuşak karotlar üzerinde 
yapılacak analizler yolu ile araştırmak ve bu araştırmaları yapabilmek için laboratuar ve arazi 
ekipmanı alt yapısını oluşturmak, 

• Doğal afetler ve çevresel değişim konularında çalışacak genç araştırmacılar yetiştirmek,  
• Yukarıda anılan konularda Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki bilimsel faaliyet ve proje 

girişimlerini arttırmaktır.  
 

Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerdeki eşdeğerleri ile aynı olanakları sunan EMCOL yapılanması 
içerisinde, Karot Analiz Laboratuarı, Sedimentoloji Laboratuarı, Jeokimya Laboratuarı, Soğuk Karot 
Deposu, Arazi Ekipman Deposu (yüksek çözünürlü sığ sismik, karotiyerler, sediman kapanları, CTD, 
küçük tekne, platform) gibi alt birimler yer almaktadır. Bu alt birimlerin ekipman özellikleri ve olanakları 
şu şekildedir;  

Karot Analiz Laboratuarı; COX ANALYTICAL SYSTEM’in ITRAX karot tarayıcısı:  
karotlarda 100 mikron düzeyinde çözünürlüğe sahip bilgisayar kontrollü XRF analizi, sayısal X-ışını 
radyografisi ve üç renk bandında renkli görüntüleme taramaları yapmaktadır. GEOTEK’in MSCL (Çok 
algılayıcılı karot log alıcısı): karot halinde alınan çökel örnekleri üzerinde elektrik özdirenç, p-dalgası 
hızı, manyetik duyarlılık ve gama ışınları ile yaş yoğunluk ve porozite ölçümlerini yapmaktadır.  

Sedimentoloji Laboratuarı; Tümüyle bilgisayar kontrollü lazer saçılımlı tane boyu analizi ve elek 
analizleri yapabilen cihazlar ve yüksek hızlı santrifüj’e sahiptir.  

Jeokimya Laboratuarı; Toplam karbon, inorganik ve organik karbon analizleri yapabilen cihazlar 
ile mikrofosil kavkıları üzerinde duraylı izotop analizleri yapılabilmesi için örnek hazırlama işlemlerinin 
yapılabildiği bir birimdir.  

Soğuk Karot Deposu; Deniz ve göl tabanlarından alınan karotların +4 ºC’de saklandığı alarm 
sistemli özel bir soğuk depo niteliğindedir. Bu birimde ayrıca, karotlarda sayısal görüntüleme, karot 
tanımlama ve kesme-ayırma, örnek hazırlama, sulu tane eleme işlemleri de yapılabilmektedir.  

EMCOL ayrıca sub-bottom profil alma (sığ sismik yansıma) cihazı, göllerde karot almak için üç-
ayaklı platform, su kolonu örnekleme ve sediment kapanı, CTD ve çeşitli göl ve deniz çökel karotiyerleri 
(gravite, Kajak, Livingstone-tipi piston ile karot alıcılar ile Ekman kepçe) gibi arazi ekipmanları ile 
donatılmıştır.  

EMCOL’ün işlevlerinden biri de genç araştırıcılar yetiştirmektir. Bu kapsamda, genç 
araştırmacılara yüksek lisans ve doktora bursları verilmekte ve bu çalışmalar süresince EMCOL 
bünyesinde istihdam edilmektedir. Diğer taraftan, EMCOL olanakları, yukarıda belirtilen türden 
çalışmalara açık olup laboratuar maliyetleri bazında araştırıcıların hizmetine destekli projeleri için 
sunulmaktadır (http://www.emcol.itu.edu.tr). 


