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ÖNSÖZ 
 
Trakya havzasının kuzey sınırının karakterini inceleyen bu çalışma 1999-2001 yılları 
arasında İ.T.Ü. Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanmıştır. Bu amaçla 
havza sınırı incelenmiş, çeşitli ölçümler yapılmış ve bölgenin 1/100000 ölçekli bir 
jeoloji haritası, Sergen, Kırklareli ve Çatalca faylarının geçtiği yerlerde 1/50000 
ölçekli jeolojiyi de gösteren profil haritaları ve bu bölgeleri daha detay gösteren 
1/25000 ölçekli jeoloji haritaları hazırlanmıştır. Bütün bu veriler bölgedeki sondaj ve 
sismik profillerle beraber kullanılarak bölgenin yapısı için bir model üretilmiştir. 
 
Bu arada bu çalışmanın hazırlanmasında bana her zaman destek olan hocam sayın 
Prof. Dr. Aykut BARKA’ya, değerli yardımlarını esirgemeyen hocalarım Prof. Dr. 
Okan TÜYSÜZ, Prof. Dr. Aral OKAY’a, son düzeltmelerde yol gösteren Doç. Dr. 
Serdar AKYÜZ’e, görüşlerini benimle paylaşan Bülent DOĞAN’a, arazinin 
zorluklarını beraber yaşadığımız B. Erkin GÜL’e, sayısal haritaları hazırlayan 
Ziyadin ÇAKIR’a, Kırklareli’nde karşılaştığımız sorunları çözmeye yardımcı olan il 
sanayi müdürü Gültekin HADİ’ye, tercümeleri yaptığımız Aslı AYTAÇ’a, şu anda 
adını hatırlayamasam da bana yardımcı olan herkese ve bütün bu süreç boyunca 
istemeden de olsa kalbini kırdığım dostlarıma ve aileme anlayışları için çok teşekkür 
ederim. 
Sağolun.... 
 

Kamil Ömer TAŞ 
Ocak 2002, İstanbul 
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Özet: 
Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma da Trakya havzasının kuzey sınırını 

oluşturan bir çizgisel yapı ve bu çizgisel yapıyla aynı açıda gelişmiş olan bir fay 

incelenmiş ve bu iki çizgisel yapının birbirleriyle ve havza sınırıyla olan ilişkisi 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

Bu iki yapıdan Kırklareli ilinin kuzeydoğusunda bulunan Sergen Fayı tamamen 

metamorfik birimlerin hakim olduğu bir arazide gelişimştir. Bu fay genişlemeyi 

gösteren normal karakterli bir faydır. Sergen fayının olduğu bölgede toplanan veriler 

ve bölgedeki ölçümler incelendiğinde bu fayda bir hareket tespit edilememiştir. 

 

Daha güneyde yeralan diğer yapı bir kaç segmentten oluşur. İncelenen en kuzeydeki 

bölümde Kırklareli ilinin içinden geçen bir normal fay bulunmaktadır. Fayla iligili 

arazi gözlemleri ve ölçümler yapılmış ve çeşitli sondaj logları incelenmiş ve daha 

önceden tesbit edilememiş bu fay saptanmıştır.  

 

Yapının Pınarhisar, Vize, Binkılıç arasındaki bölümünde yüzeyde hiç bir fay 

saptanamamış, ancak alınmış olan sismik kesitlerin incelenmesi ile gömülü olan 

Kuzey Osmancık fayının Pınarhisar–Vize arasında yüzeye yaklaştığı anlaşılmıştır.  

 

Bu yapının en güneydeki kesimi İstanbul ilinin Binkılıç köyü ile Çatalca ilçesi 

arasındaki kesimidir. Bu kesimdeki arazi çalışmalarında Çatalca ilçesinin batısındaki 

sırt içerisinde Çatalca fayı olarak adlandırılmış olan fay tesbit edilmiş fayla ilgili 

çeşitli ölçümler alınmış ve çizgiselliğin üstündeki diğer yapılar ve Sergen fayı gibi 

normal bileşenli açılmayı gösteren bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca sırtın ve 

fayın morfolojik yapısına dayanarak bu sırtın kuzeydoğu yamacının hemen önünde 

gömülü bir fay daha bulunduğu da öne sürülmüştür. 

 

Bölgeyle ilgili yapılan ölçümler, toplanan veriler ve yapılan çalışmalar sonucunda bu 

yapının şu anda aktivitesini kaybetmiş, yer yer kalıntı niteliğinde hareketler gözlenen 

ve Trakya havzasının kuzey sınırının oluşumunda etkili olan bir transform fay ve bu 

faya bağlı gelişmiş bir normal fayın yüzeydeki izi olduğu anlaşılmıştır. 
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Summary: 
In this study, which is prepared as the master thesis, a linear structure that is formed 

northern border of the Thrace Basin and the fault which is developed with the same 

angle with that linear structure is searched. The relationship of this to linear structure 

that is related with the each other and the border of the basin has been studied to 

explain. 

 
The fault Sergen which is located northeastward of city of Kırklareli has been formed 

in the metamorfic area. This fault is showing the normal character and extension. 

When we investigated the measurements and datum about this area, it hadn’t been 

found any motion at this fault. The other structure located at more southern area 

contents of some segments. In most northern area of the research area, there has been 

a normal fault passed through Kırklareli City. An areal observations and 

measurements has been applied. The some drill logs have been examined. At the last 

of this study, a fault which hasn’t been defined before that study, is found. 

 

There hasn’t any fault segment in surface of the linear structure is between Pınarhisar 

Vize and Binkılıç. But the seismic profiles have been investigated. The buried North 

Osmancık fault has been approached to the surface between Pınarhisar and Vize. The 

most southern part of that linear structure is located between village Binkılıç and 

Çatalca town of İstanbul. In that area a fault which is called Çatalca fault is found at 

westward of Çatalca ridge has been define. Some measurements has been collected 

and at the end of it, a structure that is showed the normal component and extension 

like Sergen fault and some structures of the northern area. In addition to it, by relying 

on the morphological structure of the fault and ridge, that there is a buried fault 

which is located in front of the northeast slope of the ridge has been put forward in 

that study, also. 

 

In conclusion of the measurements, collected datum and studies about that area, that 

this structure now has been lost its activity, local motions have been observed as relic 

and a transform fault which is affected from formed the northern border of Thrace 



 
X

Basin and it has affected the normal fault and that normal fault’s trace of the surface 

developed according to this fault has been understood. 
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1. GİRİŞ 

 
Tez konusu, Kırklareli–Çatalca arasında KB–GD doğrultulu, Trakya havzasının 

kuzey sınırını oluşturan çizgiselliğin karakteri ve Sergen fayının aktif olup 

olmadığının incelenmesini içermektedir ( şekil 1.1 ve 1.2 ). 

 

Bu çizgisel yapı çeşitli kesimlerde morfolojik ve litolojik sınırları kontrol etmektedir. 

Yapının kuzeyinde metamorfik ve Eosen yaşlı birimler yer alırken güneyinde 

Pliyosen yaşlı Trakya havzası karasal birimleri yer almaktadır. 

 

Bu çalışma arazi çalışmaları, hava fotoğrafları incelemeleri, bazı TPAO ve DSİ 

sondaj logları ile sismik verilerin değerlendirilmesini içermektedir. Bunların yanında 

literatür incelemesi yapılmış ve bütün veriler birarada değerlendirilerek bu 

çizgiselliğin fay kontrollü olup olmadığı ve deprem aktivitesi hakkında da yorum 

yapılmıştır. 

 

Bu çalışma üç ana bölgede sürdürülmüştür, bunlar; Kırklareli civarı, Sergen yöresi   

ve Çatalca’dır ( şekil 1.3. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1.1: Trakya havzasının kuzey sınırını oluşturan çizgisellik ve Sergen fayı ( Turgut ve diğ. 1991’den 
geliştirilmiştir. ).  

Sergen fayı 
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Şekil 1.2: Trakya havzası ve Istranca Dağları’nın sayısal verilerle elde edilmiş topografik haritası ve 

bu harita üzerinde çalışılan çizgisellikler. 

 

 
 

Şekil 1.3: Çalışılan bölgelerin Trakya’daki dağılımı. 
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2. ULAŞIM ve COĞRAFYA 

   
Araştırma bölgesinde ulaşım ağı iyi gelişmiştir. Çalışma alanı İstanbul, Tekirdağ ve 

Kırklareli şehirleri içinde yeralır ( şekil 2.1 ve 2.2 ). Çatalca, Saray, Vize, Pınarhisar 

ve Sergen başlıca önemli ilçe merkezleridir.TEM otoyolu çalışma alanının 

güneyinden geçer. Diğer ana ilçe ve köy yolları asfalttır. Yoğun bir karayolu ağı 

vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.2: Trakya bölgesinin coğrafik yapısı. 

 

Şekil 2.1: Trakya bölgesinin mülki idare bölümleri. 
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Arazinin kuzeyinde Yıldız dağları KB-GD doğrultuda uzanır. Bu dağsırasının 

kuzeybatı kısmında yeralan Mahya dağında yükseltiler 700 m yi geçer. Güneydoğuda 

ise maksimum yükselti 200 m nin altındadır.  

 

Düz alanlarda tarım yapılır ancak son 20 yıl içinde sanayi hızla gelişmiştir. 

 

İklim açısından Marmara Bölgesi ve Karadeniz iklimi etkisi altındadır ve ortalama 

yağış yılda 500-600 litredir. Dağlık alanlarda nüfüs seyrek, alçak alanlarda km2 ye 40 

kişiden fazla bir yoğunluğa sahiptir. Ortalama sıcaklık 12-16 C° tır. 
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3. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
Istranca Dağları ve civarındaki maden ve kömür rezervleri eski çağlardan bu yana 

bilinmektedir. Bölgeyle ilgili araştırma veya inceleme olarak nitelenebilinecek ilk 

bilgiler seyahat notları ve gözlemler şeklindedir. Tezin bu bölümü ayrıntılı olarak 

Çağlayan ve Yurtsever’in ( 1998 ) hazırlamış olduğu MTA raporundan derlenmiştir.  

 

Trakya hakkındaki ilk genel bilgiler ise Viquesnel ( 1855 ) tarafından yayınlanan 

gezi notlarında yer almaktadır. Bölgede jeolojik amaçlı ilk çalışma ise 19. yy. 

sonlarında Hochstetter tarafından yapılmıştır. Bölgedeki ilk maden arama incelemesi 

ise Alpay’ın ( 1950 ) çalışmasıdır.  

 

HOCHSTETTER ( 1870 ) : Seyahat notları ve kendi gözlemlerini bir araya getirmiş, 

bu yöntemle bir jeolojik harita hazırlamıştır.  

 

SCHAFFER ( 1918 ) : Istrancalar bölgesini tüm bölgeyi kapsamak üzere coğrafik 

amaçlı olarak incelemiştir.  

 

KSIAZKIEWICZ ( 1930 ) : Çalışılan bölgenin kuzeyinde yeralan metamorfik 

birimleri incelemiş ve yaş tayinleri yapmıştır. Gnaysların Devoniyen öncesi, 

üzerlerinde diskordansla bulunan kuvarsitlerin ve kuvarsit şistlerin Alt Devoniyen, 

fillat ve parlak şistlerin Orta ve Üst Devoniyen, mermerlerin Karbonifer  yaşlarında 

olduğunu ileri sürmüştür.  

 

PAECKELMANN ( 1938 ) : Istranca bölgesi birimlerini incelemiş ve bulduğu 

örnekleri Kocaeli yarımadası birimleriyle karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırma sonucu 

olarak bazı birimlere Orta–Üst Devoniyen yaşını vermiştir.  

 

PAMİR ve BAYKAL ( 1947 ) : Istranca masifiyle ilgili ilk ayrıntılı çalışmayı 

yapmışlardır. Bu çalışmada birimler fosilli birimler ve metamorfitler olarak iki ayrı 

grupta toplanmıştır. 

Metamorfitler, 

Kırklareli gnaysları,  

Fatmakaya gnaysları, 
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Fillatlar, kuvarsitler, mikaşistler ve 

Mermerlerden oluşurlar. 

Fosilli formasyonlar ise; 

Kretase ve  

Tersiyer olarak ikiye ayrılmıştır.  

 

ALPAY ( 1950 ) : Pamir ve Baykal’ın ( 1947 ) çalışmasında gösterilen jeolojik 

yapıyı kabul etmiş ve Demirköy bölgesinin 1/100000 ve 1/350000 ölçekli haritalarını 

hazırlamıştır.  

 

AKARTUNA ( 1953 ) :  Akartuna çalışmasında kristalen şistleri, gnays ve kuvarsit 

şist serisi olarak ikiye ayırmıştır. Kuvarsitlerde kendi aralarında alt ve üst seri olarak 

ikiye ayrılırlar. Alt seri gnayslarla düşey yönde tedrici geçişlidir .Üst kuvarsitler ise 

diğer şistlerle tedrici geçişli bir yapı gösterirler.  

 

DENKEL ( 1955 ) : Lalapaşa kurşun madeni hakkında çalışmış ve madenin 

kökeniyle içerdiği kaynaklarla ilgili gözlemler yapmıştır.  

 

BÜRKÜT ( 1966 ) : bürküt’ün çalışması da Akartuna gibi kristalen birimlerle 

ilgilidir. Bürküt birimleri parajenezlerine göre değerlendirmiş ve metamorfizma 

derecelerini belirlemiştir. Ayrıca masifin alt seviyelerinin İstanbul arkoz serilerine 

benzediğini de öne sürmüştür.  

 

AYHAN ve DİĞERLERİ ( 1972 ) : Bu çalışma bölgede yapılan ilk ayrıntılı  

çalışmadır. Bu çalışmada gnayslar kökenlerine ve bileşimlerine göre ayırtlanmıştır. 

Bu birimlerin üzerine Triyas yaşlı metamorfik ve yarı metamorfik birimlerin geliştiği 

gösterilmiş, Kretase ise çökel birimler ve spilitik tüf, granodiyorit porfir, riyodasit ve 

albit dasitik tüf ile temsil edilmiştir. Bölgede en genç birim olarak tersiyer yaşlı 

granit ve granit porfirler gösterilmiştir. Bölgede gnayslarda üç, şistlerde ise bir 

kıvrım sistemi görülmüştür.  

 

AYDIN ( 1974 ) : Kırklareli–Demirköy bölgesinde çalışmalarda bulunmuş, birimleri 

metamorfik ve magmatik olarak ikiye ayırmıştır. Metamorfik kayaçlar sedimanter 
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kökenli metamorfik birimlerle metagranitler ve fillonitlerden oluşur. Magmatik 

kayaçlar ise gabro, diyorit, monzonit ve siyenittir.  

 

ARAL ( 1976 ) : Dereköy–Karadere civarını çalışmış ve bölgedeki madenler 

hakkında prospeksiyon raporu hazırlamıştır. Bu raporda çalışılan saha, Rodop Masifi 

ve Srednagora Zonu hakkında bilgi verilmiştir. 

 

BAKANYILDIZ ve ATILGAN ( 1977 ) : Demirköy–Balaban ve Dereköy’deki 

demir madeninin kökeni ile ilgili teorilerde bulunmuşlardır. 

 

IĞDIR ve ACAR ( 1978 ) : Demirköy civarındaki kireçtaşları ve bu birimleri kesen 

Demirköy batoliti ile ilgili yaş tayinleri yapmışlardır.  

 

KAMİTANİ ( 1978 ) : Demirköy–İkiztepeler civarında Cu, W ve Mo oluşumlarında 

yaş tayinleri yapmış ve kökenleriyle ilgili incelemelerde bulunmuştur.  

 

AYKOL ( 1979 ) : Demirköy plütonunu çalışmıştır ve plütonun litolojilerinin kontak 

ilişkileri ve bileşimlerine göre ayrı ayrı katılaşarak farklılaşmış iki ayrı magmadan 

türediğini belirtmiştir. 

 

ÇUBUKÇU ( 1979 ) : Bakır aramaları ile ilgili raporunda Ayhan ve diğ. ( 1972 ) ile 

Aral’ın ( 1976 ) jeolojisinden yararlanmış ve Bulgaristan’daki cevherleşmeler ile 

ilgili bilgiler vermiştir. 

 

ÖZTUNALI ve ÜŞÜMEZSOY ( 1979 ) : Istranca Masifinin kökeni ve masifteki 

metamorfik yapının evrimi ile ilgili bilgiler vermişler ve bu masifin kökeninin eski 

bir kıta kabuğuna bağlı olduğunu öne sürmüşlerdir. 

 

IĞDIR ( 1981 ) : Demirköy–İkiztepe–Balaban civarının 1/25000 ölçekli bir haritasını 

çıkarmış ve bölgedeki maden yatakları ile ilgili bir rapor hazırlamıştır.  

 

ÜŞÜMEZSOY ve ÖZTUNALI ( 1981 ) : Masifteki metamorfizmanın yapısını 

incelemiş ve niteliğini araştırmışlardır. Ayrıca masifteki minerallerin bileşimi üzerine 

de çalışmışlardır.  
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TEKİN ve ISTIRMAN ( 1981 ) : Karadere bölgesini çalışmışlar ve bu çalışma ile 

ilgili hazırladıkları raporda birimleri yarı metamorfik birimler, magmatik birimler ve 

kontakt metamorfik birimler olarak ayırmışlardır.  

 

YÜCELAY ( 1981 ) : Demirköy bölgesindeki Cu–Mo–W sahasına ilişkin 1/ 2000 

ölçekli bir jeolojik ön rapor hazırlamış ve bu raporda birimleri rejyonal 

metamorfizmadan az etkilenmiş sedimanter birimlerle, magmatik kayaçlar ve bu 

kayaçların kontaktlarında gelişen kontakt metamorfik birimler olarak ikiye 

ayırmıştır. 

 

AYDIN ( 1982 ) : Aydın masifteki birimleri metamorfit ve asit intrüzif kayaçlar 

olarak sınıflandırmış ve alt seviyeleri adlandırarak yaş tayini yapmıştır. Ayrıca 

metamorfizma dereceleri ve evrelerini de göstermiştir. 

 

ÇENGEL ( 1982 ) : Enverkule sahasının 1/10000 ölçekli bir jeolojik raporunu 

hazırlamış, birimleri ayırarak yaş tayini yapmıştır.  

 

ISTIRMAN ve ÇENGEL ( 1982 ) : Yiğitbaşı–Karacadağ sahasında çalışmışlardır. 

Bu saha ile ilgili hazırlanan raporda sahadaki birimler şu şekilde ayırtlanmış ve 

belirtilmiştir; 

Triyas yaşlı hafif metamorfik birimler,  

Rekristalize kireçtaşları, 

Fillatlar. 

Magmatik kayaçlar, 

İri taneli asit kayaçlar, 

Orta–ince taneli porfirik dokulu asit intrüzif damarsı kayaçlar. 

Kontakt metamorfizma kökenli skarnlar ve hornfelslerdir. 

 

ISTIRMAN ( 1982 ) : Demirköy–Kaletepe–Korutepe sahasını incelemişlerdir. Söz 

konusu sahanın 1/10000 ölçekli jeolojik haritasını hazırlayan araştırmacı birimleri  

Hafif metamorfik kayaçları 

Rekristalize kireçtaşları ile 

Fillatlar olarak, 
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Kontakt metamorfik kayaçları 

Diyopsit, epidot ve az miktarda wollastonitli skarnlar ile 

Hornfelsler ve 

Magmatik kayaçlar olarak ayırmışlardır. 

 

ÜŞÜMEZSOY ( 1982 ) : “ Istranca Masifi’nin Petrojenetik Evrimi “ adlı tezinde 

masifin yapısını çalışmış, birimleri sınıflamış ve bu sınıflamaya dayanarak masifin 

oluşumu ile ilgili bir evrim süreci öne sürmüştür.  

 

UMUT ve DİĞERLERİ ( 1983 ) : Özellikle Trakya Tersiyer havzasını çalışmış ve bu 

çalışma sırasında Istranca Masifi’ne de değinmişlerdir. Verdikleri bilgiler masifin 

metamorfik yapısı ve içerdikleri minerallerin çeşitleri ile ilgilidir. 

 

TANER ve ÇAĞATAY ( 1983 ) : Araştırmalarıyla ilgili “ Istranca Masifi’ndeki 

Maden Yataklarının Jeolojisi ve Mineralojisi “ adlı bir yayınları da bulunan 

araştırmacılar bu masifin Bulgaristan Doğu Rodop ve Srednagora kuşaklarının 

devamı olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

 

YÜCELAY ve TEKİN ( 1984 ) : Dereköy–Karadere arasındaki Cu–Mo maden 

alanında çalışmışlardır. Bu çalışma bölgedeki birimleri kapsar ve birimlerle ilgili 

detayları da kapsar. Bu birimler Triyas fillitler, Jura yaşlı dolomitik kireçtaşları ve 

bunları kesen damar kayaçları olarak nitelenmiştir. 

 

ÇAĞLAYAN ve YURTSEVER ( 1998 ) : Bölgede yapılmış olan en son 

çalışmalardan biridir. Araştırmacılar bu araştırmada bölgedeki birimleri yaşları ve 

litolojilerine göre sınıflamışlardır. 

 

OKAY ve DİĞERLERİ ( 2001 ) : Bölgede yapılan en son çalışmadır. Araştırma 

bölgenin temelini oluşturan Istranca masifinin kökeni ve oluşumu ile ilgilidir. 

 

 

 

 

 



 10

4. MORFOLOJİ 

 
Çalışma arazisi, Trakya dolgu havzası ile tabanında Istranca Masifi’nin yer aldığı 

yüksek, havzaya doğru alçalan ve bu sınıra paralel uzanan 15–20 km.lik bir şeritle 

masifin iç kesimlerinde yer alan ve Sergen ile Armağan köyleri arasındaki çizgisel 

yapıyı kapsar. Arazide Kırklareli civarında çok yüksek rölyef farkları gözlenmez, 

maximum yükselti 700 m kadar çıkar ( şekil 4.1 ). Sınırın güneyinde yaklaşık 150–

190 m. olan ortalama yükseklik kuzey tarafında 200–240 m.dir. Çizgiselliğin 

güneyinde pek yükseklik farkı izlenmez.  Çalışma arazisi içinde Ergene Nehri’nin 

kolları olan çok sayıda dere vardır. Bu dereler yazında su taşımaktadırlar ve bir 

kısmında da baraj yapılmıştır. Çalışma bölgesi sınırlarında da Kayalıköy ve  

Armağan Köyü barajları vardır. Sergen Köyü kuzeydoğusunda da bir göletin inşaatı 

devam etmektedir. 

  

 
 
Şekil 4.1: Çalışılan çizgiselliklerin Trakya coğrafyası içerisindeki konumu. 

 

Ergene havzası için belirgin yükselti farkları ancak derelerin dayanımsız Trakya 

havzası birimlerinin içinde açtığı vadilerde görülür. Gene de bu yükseklik farkları 

çok fazla değildir ve bu vadilerin yamaç eğimleri düşük değerlerdedir. Çizgiselliğin 
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kuzeyinde ise güney kesimine oranla daha genç ve aşınmakta olan bir araziye has 

özellikler gözlenir. Arazi düzdür ancak vadilerle derin yarılmıştır. Vadilerin bazı 

kesimlerindeki bölümleri dar ve derin yapıdadır. Bu bölgelerden bir kaç yüz metre 

ötede ise çok düşük eğimler görülür. Vadi yamaçlarında mostra görülen kesimlerde 

ise yamacın eğimi neredeyse diktir. Ama bu tip vadilere Trakya formasyonunun genç 

ve tutturulmamış birimlerinin gözlemlendiği güney kesimlerinde rastlanmaz. 

Çizgisellik dar ve derin vadilerle aynı vadilerin geniş ve yayvan yamaçlara sahip 

kesimleri arasında bir sınır oluştur. Morfoloji de metamorfik birimlerle kireçtaşının 

sınırında belirgin bir farklılık göstermektedir. Metamorfik birimlerin görüldüğü 

kesimlerde arazide yer yer sivri tepeler belirgin ve belli bir yönde foliasyon gösteren 

bir arazi yapısı gözlenir. Bu sınırın güneyine inildiği zaman yapı değişmektedir. 

Kireçtaşının hakim olduğu bölgelerde sivri tepelerin yerine daha aşınmış ve daha 

alçak yükseltiler hakimdir. Metamorfik birimlerle kireçtaşı sınırı gibi kireçtaşının 

genç çökellerle olan sınırında da morfolojik yapı aniden değişmektedir.  

 

Sergen çizgiselliğinin yer aldığı arazi ise Istranca Dağları üzerindedir. Bu 

çizgiselliğin gelişmiş olduğu doğrultuda Yenice, Evciler ve Beypınar köylerine kadar 

bölgedeki diğer yapılara oranla düz sayılabilecek bir yüzeyle Istranca Dağları’nın 

yamaçları bulunmaktadır. Kırklareli–Vize çizgiselliği ve Sergen çizgiselliğinin 

geliştiği yerlerde bu yapılara paralel bazı düz hatlar göze çarpmaktadır. 

 

Sergen köyünden Armağan köyüne uzanan hat üstünde ise yükselti farkları çok daha 

belirgindir. Yaklaşık 600–700 m.lik tepeler ve 400 m. kotunda düzlükler 

gözlemlenmektedir. Istranca Dağları’nın en belirgin tepelerinden biri olan Mahya 

Dağı’da ( 1030 m. ) bu bölgededir. Bu yapı çok belirgin bir morfolojik sınır 

oluşturmaktadır. Bölgede Çukurpınar Köyü yakınlarına kadar bu çizgisel yapının 

kuzeyinde belirgin bir biçimde daha yüksek ve dik tepeler ( Mahya dağı ) bulunur. 

Çizgisel yapının kuzeybatıdaki ucunda ise arazi daha yayvan bir görüntü verir.  

 

Çatalca çevresinde arazi çok düzdür fakat Çatalca Sırtı belirgin bir yükselti farkı 

oluşturur. Bu sırt Çatalca civarından Binkılıç köyüne kadar devam etmektedir. Ancak 

İnceğiz köyünün kuzeyinde Çatalca civarındaki kadar belirgin bir görünümü yoktur.  
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5. STRATİGRAFİ 

 
Çalışma alanı Trakya havzası ve Istranca masifinden oluşmaktadır ve genelde 

metamorfik temel ve bunun üstüne gelen Eosen ve daha genç birimlerden 

oluşmaktadır. Bu birimlerin yanı sıra granitik plütonlarda daha çok metamorfik 

temeli kesmektedir ( şekil 5.1 ). Bu bölümde kısaca bu bu birimler hakkında bilgi 

verilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1:Çalışılan bölgenin jeolojisi ( Alpan, 1964) . 

 

Çalışma alanının kuzeyini sınırlayan Istranca Masifi Karadeniz’in güneybatı 

kesiminde, Trakya yarımadasının doğu tarafında bulunan yaklaşık 280 km. uzunlukta 

ve 40 km. genişlikte metamorfik Istranca masifi yer almaktadır. Güney kesiminde 

Üst Tersiyer–Neojen yaşlı ( özellikle Eosen–Oligosen ) Trakya havzasıyla 

sınırlanmaktadır ( Kopp ve diğ. 1969, Turgut ve diğ. 1991, Görür ve Okay 1996 ). 

Bölgede TPAO petrol araştırma kuyuları ile derin sondajlar ve aynı amaçlı sismik 
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incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda masifi oluşturan birimlerin 

Trakya havzası sedimentleri altında da devam ettiği anlaşılmıştır ( Alaygut 1995, 

Tüysüz ve diğerleri 1998 ve Siyako 2001 ( sözlü görüşme ) ). Bu masifin İstanbul 

yakınlarına kadar uzandığı ve Batı Karadeniz havzasını oluşturan Batı Karadeniz 

Fayı olarak adlandırılmış, metamorfizma geçirmemiş İstanbul Zonu birimleri olarak 

bilinen, Ordovisiyen–Karbonifer arasında kesintisiz bir transgresif bir seri olan 

birimlerle bir transform fayla sınırlandığı öne sürülmüştür ( Okay ve diğ. 1994 ). 

 

Trakya bölgesinde Trakya havzasının kuzey sınırında bulunan Istranca Masifi 

Balkanlardaki Orta Mezozoyik yaşlı orojenik kuşaklarla beraber gelişmiştir. Masifin 

temel kayaçları ileri derecede metamorfizma geçirmiş birimler ve bunlarla birlikte 

metamorfizmaya uğramış metagranitlerdir. Birimin kuzey kesimi Senoniyen 

süresince yok olmakta olan Neo–Tetis denizindeki ada yayları ve yay içi 

magmatizmasıyla şekillenmiştir. 

 

Kırklareli civarında bu birimlerin yayılımı şöyledir; metamorfik kayaçlar araştırma 

arazisinin kuzeyinde görülürler. Arazinin güneyinde ise Trakya ve Süloğlu 

formasyonu örneklerine rastlanılır. Eosen ve sonrası gelişen Kırklareli kireçtaşı ve 

konkordan killi kireçtaşları, kumtaşları ve marnlar ise bu iki farklı tür kayacın 

arasındaki bölgede görülmektedir ( şekil 5.2 ). 

 

Araştırmada incelenen diğer bir yapı olan Sergen çizgiselliği Istranca Masifi’nin 

içinde gelişmiştir. Bu çizgisel yapı masifin güneyindeki tahmini Paleozoik yaşlı 

metamorfiklerle kuzeydeki Mezozoyik–Triyas yaşlı şistler arasında da bir sınır 

niteliği taşımaktadır. Çizgiselliğin civarındaki stratigrafi kuzey kesiminde Mahya 

Dağı şistleri ve bu şistlerin ayırtlanmamış seviyeleriyle, güney kesiminde Istranca 

Masifi’nin Paleozoyik seviyeleri ile gelişmiştir. Bu yapının en kuzeydeki ucu ise Jura 

yaşlı Kapaklı dolomitlerine girmektedir ( şekil 5.3 ). 
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Şekil 5.2: Kırklareli ili batısı ve civarının genelleştirilmiş dikme kesidi.  
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Orta kesim Saray kasabası ile Binkılıç köyü arasında yeralır. Litolojik açıdan 

Pliyosen birimleri içinde kuzey kesimiyle büyük bir fark yoktur. Ancak kuzey 

bölümünde metamorfik birimlerle Pliyosen çökelleri arasında bir şerit gibi gözlenen 

kireçtaşları çizgiselliğin kuzey tarafında hakim unsur olarak gözükürler.  

 

 
 

Şekil 5.3: Sergen fayı civarının genelleştirilmiş dikme kesidi. 
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Arazinin en güney kısmında yeralan Çatalca kasabası ile Binkılıç köyü arasında 

kalan kesimse hem birimlerin yerleşimi hemde litoloji açısından diğer üç kesimden 

farklıdır. Öncelikle bu bölgede güneybatı bölümünde şistleşmiş bir metamorfik birim 

görülür. Bu birim Mahya Dağı şistlerinin bir uzantısıdır ( Çağlayan ve Yurtsever 

1998 ) ve Kırklareli kireçtaşı ya da Soğucak Formasyonu adıyla bilinen resifal 

kireçtaşıyla faylı bir kontak oluşturmaktadır. Çatalca Fayı olarak olarak bilinen bu 

fay  metamorfik birimlerin üstünde çökelmiş olan çok genç birimleri de keser ( şekil 

5.4 ).  

 

 
 

Şekil 5.4: Çatalca bölgesi ve civarının genelleştirilmiş dikme kesidi. 
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Bölgede dört ayrı ana birim gözlenmektedir. Bunlar;  

1- Istranca Masifi’ni oluşturan metamorfik kayaçlar ( Istranca Masifi güney sınırı ve 

orta kesim birimleri ve metamorfize olmuş sokulumlar ) ile Sergen fayı ve civarında 

gözlenen metamorfik birimler, 

2- Kireçtaşı, killi kireçtaşı, kumtaşı, marn ve killi seviyelerden oluşan Trakya havzası 

Eosen birimleri, 

3- Trakya havzasında gözlemlenen çok genç, tutturulmamış karasal sedimanter ve 

birbirleri ile konkordan birimler olan Süloğlu, Danişment ve Trakya formasyonları 

ile,  

4- Güncel alüvyonlar olarak tanımlanabilir.  

 

5.1. METAMORFİK BİRİMLER 

Metamorfik birimler çalışma alanının oldukça geniş bir alanını kaplarlar. Arazide 

görülen metamorfik birimler yaş sırasına göre şunlardır. 

1- Tekedere grubunun henüz ayırtlanmamış seviyeleri ( mtg ), 

2- Muhittinbaba gnaysları ( mmg ), 

3- Koruköy gnaysı ( mkg ),  

4- Fatmakaya formasyonu ( mfg ), 

5- Şeytandere metagraniti ( msg ), 

6- Tavşantepe metapegmatitleri ( mtp ), 

7- Yörükbayırı gnaysı ( myg ), 

8- Aydıntepe gnaysı ( mag ), 

9- Kızılağaç metagraniti ( mkm ), 

10- Kocabayır metakumtaşları ( mkbm ), 

11- Şermat kuvarsiti ( msk ), 

12- Mahya şistleri ( mms ), 

13- Yenice granatlı şistleri ( mygs ), 

14- Çukurpınar kalkşistleri ( mcks ) ve 

15- Kapaklı dolomitidir ( mkd ). 

 

5.1.1. Tekedere Grubu ( mtg ) 

Tekedere grubunda masifin en yaşlı birimleri gözlenir. Bölgede daha önce çalışan 

Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) bölgede bulunan biyotitli şistleri, granatlı şistleri, bu 

birimlerle geçişli kalkşist mercekleri, kuvarsofeldspatik şistleri, amfibolit birimleri, 
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amfibollü şistleri, biyotitli gnaysları, migmatitler, alkali granitik kayaçları, aplitleri 

ve pegmatitleri Tekedere grubu adı altında toplamıştır. Bu gruba Tekedere grubu adı 

ilk kez Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 )’in çalışmasında verilmiştir ( şekil 5.5 ). 

 

 
 

Şekil 5.5: Tekedere grubu mostralarından bir görüntü.  

 

Araştırmacılar çalışmalarında Kayalıköy ( Bedre ) civarından aldıkları birimleri 

mineralojik açıdan incelemişler ve bölgenin birimlerini mineralojik olarak 

listelemişlerdir. Bu mineral grupları; 

Hornblend + kahverengi biotit + kuvars + alkali feldspat + oligoklas + epidot + Mg 

klorit –/+ apatit –/+ opak mineral, 

Hornblend + oligoklas + alkali feldspat + Mg klorit + epidot –/+ apatit, 

Biyotit + hornblend + oligoklas + alkali feldspat + kuvars, 

Kyanit ( Disten ) + granat + stavrolit + muskovit + biyotit + kuvars, 

Stavrolit + almandin + biyotit + muskovit, 

şeklindedir ve bölgedeki çeşitli metamorfizma ve mineral parajenez zonlarını 

göstermektedir. 

 

Tekedere grubunun ayırtlanmamış seviyelerinde mostraların renkleri genellikle 

koyudur. Çağlayan ve Yurtsever’in ( 1998 ) araştırmasında çalışma sahasındaki en 

yaşlı birim olarak gözükmektedir. Çalışma alanında sadece Kırklareli ilinin 
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kuzeybatısındaki Yoğuntaş köyü civarında mostra vermektedir ve mostraları çalışma 

alanındaki diğer metamorfik birimlerin mostralarından daha çok aşınmış bir görüntü 

vermektedir. Bu grupta belirgin bir foliasyonda gözlenir. Renkleri koyu gri tonlarıdır. 

Taze kırık yüzeylerde ise şistlerde görülen doku örneğine rastlanır.  

 

Tekedere grubunun ayırtlanmamış seviyeleri çalışma alanında Kırklareli ilinin 

kuzeybatısından batıya doğru uzanmaktadır. Ancak sadece Yoğuntaş köyü civarında 

mostra vermektedir. 

 

5.1.2. Muhittinbaba Gnaysları ( mmg )  

Bu birimi oluşturan birim çalışma arazisinde Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 )’e göre 

Yoğuntaş ( Polos ) Köyü ve civarında gözlenir.  

 

Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) birimi genellikle biyotitli, sert masif yapılı, orta–

kalın foliasyonlu ve plajioklas gözlü gnays olarak tanımlamıştır. Araştırmacılar 

birimin, 

Kuvars + mikroklin + biyotit + muskovit –/+ ortoz –/+ oligoklas  

parajenezli granitik gnays olduğunu ve ikincil bir sıkışma etkisiyle izoklinal 

kıvrımlanma geliştirdiğini öne sürmüşlerdir. 

 

Birim daha önce  metamorfik  kayaçlar  arasında  Fatmakaya gnaysları  ( Pamir ve 

Baykal, 1947 ), çalışma  alanına girmeyen albit granodiyorit gnaysları ( Ayhan ve 

diğerleri, 1972 ) ve Kırklareli grubu ( Aydın, 1982 ) içinde tanımlanmış, ilk kez 

Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) tarafından bu isimle tanımlanmıştır. 

 

Muhittin Baba gnays üyesi koyu gri–siyah renkli çok sert yapılı karakteristik bir 

görünüme sahiptir. Birimin arazide gözlenen en belirgin mostralarından biri de 

Yoğuntaş köyünün kuzeyindeki monolit karakterli tepedir.  

 

Muhittin Baba gnaysı üyesi çalışma alanında en az gözlenen birimlerden biridir. 

Adını Edirne ili yakınlarındaki Muhittin Baba dağından almasına rağmen çalışma 

alanında Yoğuntaş köyü kuzeyinde mostra verir.  
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5.1.3. Koruköy Gnaysı ( mkg ) 

Koruköy Gnays üyesi çalışma alanında Sergen Fayı üstünde fayın güney sınırında 

gözlenir. Bu sınırın hakim birimi bu gnayslardır. Birim çalışma alanında Beypınar 

köyünün bir kaç kilometre doğu–güneydoğusundan Sergen köyünün batısına kadar 

Yenice köyünü de içeren bir kaç kilometre genişliğinde bir şerit halinde fayın 

güneybatı kanadı boyunca devam eder. 

 

Koruköy gnayslarını Pamir ve Baykal ( 1947 ) Fatmakaya gnayslarına, Ayhan ve 

diğerleri ( 1972 )  ise albit granodiyoritik gnays ve hornblend şistlere, Aydın ( 1974, 

1982 ) da Fatmakaya formasyonuna dahil etmiştir. Üşümezsoy’un ( 1982 ) Kurudere 

trondheimiti içinde tanımladığı bu birim, Çağlayan ve Yurtsever’in ( 1998 ) 

çalışmasında Koruköy gnaysı olarak adlandırılmıştır. 

 

Koruköy gnaysı Çağlayan ve Yurtsever’in ( 1998 ) arazi gözlemlerinde Kocabayır 

Permo–Triyas metakırıntılılarının altında diskordanslı bir dokanakla gözlenmiştir ve 

Permo–Triyas’tan daha yaşlı olduğu bilinmektedir. 

 

Koruköy ganysları biyotitli gnays–şistler, kuvarsofeldspatik şistler ve gnayslardan 

oluşur. Birim içerisinde masifin kayaçlarının çoğunda görüldüğü gibi foliasyon 

vardır. Foliasyon düzlemleri arasındaki ilişki tabandan yukarı doğru gittikçe daha 

kalınlaşan seviyeler halindedir. 

 

5.1.4. Fatmakaya Gnaysı ( mfg ) 

Fatmakaya gnaysı çalışma alanında Sergen fayının güney sınırında küçük bir alanda 

gözlenmektedir ancak Istranca Masifi’nin içinde çok daha yaygın alanlarda 

yüzeylenmektedir. 

 

Bu gnays üyesi için en çok kullanılan adlama Pamir ve Baykal’ın ( 1947 ) kullanmış 

olduğu adlamadır. Bu adlamayla Kırklareli gnaysı haricindeki bütün çekirdek 

kayaçlardaki gnayslar tanımlanmıştır. Çağlayan ve Yurtsever’in ( 1998 ) 

tanımlamasında daha farklı bir kriter kullanılmış, araştırmacılar Fatmakaya Sırtı ve 

civarındaki gözlü gnaysları bu gnays grubuna dahil etmişlerdir. 

 



 21

Fatmakaya gnaysları ile altlarında yeralan Koruköy gnaysı arasındaki dereceli geçiş 

Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) tarafından belirtilmiştir. Diğer bölgelerde Tekedere 

grubu üstünde diskordanslı olarak bulunan Fatmakaya gnaysı tahminen, dereceli 

geçişli olduğu Permo–Triyas yaşlı Koruköy gnaysı ile yaşıt olmalıdır.  

 

Fatmakaya gnaysları Baykal ve Pamir ( 1947 ) tarafından yapılan ilk adlamada küçük 

tanecikli, beyaz ortozlu ve biyotitli gnayslar için kullanmışlardır. Ancak bu tanım 

bölgedeki bir çok gnaysın ortak niteliğidir. Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) ise 

Fatmakaya gnaysı tanımı içerisine sadece Fatmakaya sırtında gözlenen küçük gözlü 

gnaysları almıştır. Bu gnaysların mineralleri kataklazma geçiren seviyelerinde 

milonit şist ve milonitşistlerin aşırı öğütülmeleri sonucu kuvarsite dönüşmüş 

kesimleri ise milonit kuvarsit olarak belirlenmiştir.  

 

5.1.5. Şeytandere Metagraniti ( msg ) 

Bu metamorfize granit Kırklareli il merkezinin kuzey kesiminde yer alır. Birimin 

adını Kırklareli’nin doğusundaki graniti boylu boyunca kesen derelerden biri olan  

 

Şeytan Dere’den almıştır. Birim arazide Tekedere Vadisi’nin yaklaşık olarak 3 km. 

batısından Yündalan Köyü’nün 2.5 km. batısına kadar yaklaşık olarak elips şekilli bir 

alanda gözlenir.  

 

Şeytandere metagraniti çalışma alanındaki en geniş yayılımı olan metamorfik 

birimlerden biridir. Teke Dere üstünde yapılan barajın havzası Şeytandere 

metagraniti ile Yörükbayırı gnaysının sınırının bir kısmını örter fakat her iki birimin 

farkını ortaya koyan batı tarafındaki gnayslarda gelişmiş bir kaç metrelik yarlar ve 

doğu sahilindeki metagranitteki düşük açılı yüzeyler hemen göze çarpmaktadır. 

 

Arazinin sınır kesimlerinde bölgedeki diğer metamorfik kayaçlardan farklı olarak 

insan vücudundaki sivilce yada çıbanlara benzer tamamen kayalık tepecikler vardır. 

Metagranitin ortalarına doğru yol aldıkça arazi çok daha pürüzsüz ve düzlük alanlarla 

karşılaşılır. Granitin bulunduğu alandaki topraklar otlak ve yer yerde tarla olarak 

kullanılmaktadır. Birimin içerisinde su kaynakları da bulunur. Yörükbayrı gnaysına 

oranla Şeytandere metagranitinin bulunduğu alanlarda gnaysdaki eğilmiş dolmensi 

mostralar gözlenmez ( şekil 5.6 ).  
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Şekil 5.6: Şeytandere metagraniti mostraları. 

 

Şeytandere metagraniti daha önce Üşümezsoy ( 1982 ) tarafından Kırklareli graniti 

ve Kurudere trondheimiti içinde, Umut ve diğerleri ( 1983, 1984 ) tarafından da 

bölgedeki gnaysik granit içerisinde tanımlanmıştır. 

 

Mineralojik yapısı Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 )’e göre çoğunlukla mikroklin ve 

ortoklaslıdır. Araştırmacılar ayrıca granitin yüzeyde intrüzif özellik gösterdiğini ve 

granitleşmenin ve feldspatlaşmanın yoğun olduğu derin kesimlerde Yörükbayır 

gnaysıyla geçişli olduğunu ve bu gnaysla Şeytandere granitinin aynı kökten geldiğini 

öne sürmektedirler.  

 

Arazide incelendiğinde ise birimin içinde mikrofaylara ve Tekedere vadisinde dere 

oluşumundan daha sonra gelişmiş faylar tarafından oluşturulan ötelenmelere benzer 

şekiller gözlenmiştir. Bölgenin baraj gölü alanında kalması bu verilerle ilgili daha 

ayrıntılı çalışılmasını engellemektedir.  

 

Şeytandere metagraniti’nin çevresinde çeşitli lokal metamorfizma etkileri ve geçiş 

zonlarıyla kontak metamorfizma zonlarına rastlanmıştır ( Çağlayan ve Yurtsever, 
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1998 ). Bu veriler birimin intrüzif olarak geliştip bölgedeki metamorfizma etkisiyle 

metagranit haline dönüştüğünü göstermektedir. 

 

5.1.6.  Tavşantepe Metapegmatitleri ( mtp ) 

Arazide genellikle Şeytandere metagranitinin yakınlarında küçük ölçekli mostralarla 

bulunur. Bazı çalışmalarda Şeytandere metagranitinin alt üyesi olarak ta 

gösterilmiştir. Tavşandere metapegmatitleri çalışma alanında Yündalan köyü ve 

civarında gözlenirler. Mostraları yol yarmalarına benzer şekildedir ( şekil 5.7 ). 

 

İsimlerini Kırklareli–Dereköy yolunun doğusundaki Tavşantepe’den ( Çağlayan ve 

Yurtseven, 1998 ) almışlardır. Birimi, bölgede daha önce çalışan çalışmacılardan 

Aydın ( 1974 ) Kırklareli metagranitinin kenar zonu, Üşümezsoy ( 1982 ) gnaysik 

lökogranit, Umut ve diğerleri ( 1983, 1984 ) ise Kırklareli granitinin bir üyesi olarak 

tanımlamışlardır. 

 

Şeytandere metagraniti ile beraber geliştiği yönünde geçişli olarak bulunduğu 

dokanaklardaki lokal metamorfik izler ve kontak metamorfizma etkisi birimin 

Şeytandere metagranitinin sokulumu ile gelişip, bu granitle beraber metamorfizma 

geçirdiğini göstermektedir. 

 

 
 

Şekil 5.7: Arazide gözlenen Tavşantepe metapegmatitlerinin genel görünümü. 
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Muskovitli, çok az miktarda biyotit içeren, pembe mikroklin ve kuvars mineralleri 

bulunan metamorfik birimlerdir. Rengi diğer metamorfik birimlere oranla daha açık 

gri, taze yüzeyi de mat gridir. Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) yapmış oldukları 

mineralojik çalışmalarda birimde bulunan muskovitin ortamın oluşmasındaki düşük 

sıcaklık zonlarını gösterdiğini belirtmişlerdir. 

 

Tavşantepe metapegmatiti genel olarak Şeytandere metagraniti çevresinde 

gelişmiştir. Bu yapı birimin Şeytandere granitinin sokulumu sırasında pegmatit 

olarak oluştuğu ve daha sonra granitle birlikte aynı zamanda ikincil bir 

metamorfizmaya uğradığını düşündürmektedir.  

 

5.1.7. Yörükbayırı Gnaysı ( myg ) 

Yer yer N62W 81NE doğrultulu yapraklanma gösteren gnays özellikli kayaçlardır. 

Birimin arazide en belirgin göründüğü nokta Yoğuntaş ( Polos ) köyünün doğusu ve 

Kayalı köyleri ile civarlarıdır. Bu birim arazide diğer iki metamorfik birime oranla 

daha az aşınmış durumdadır. Arazide yer yer eğilmiş dolmenlere benzeyen mostralar 

gözlenmektedir. Yörükbayırı gnaysının Şeytandere metagranitiyle olan sınırı bu gün 

Kayalı köyü baraj gölü altında kalmıştır. 

Bu birimi oluşturan gözlü gnayslar Aydın’ın ( 1974 ) Kırklareli granitinin kenar 

zonu, Üşümezsoy’un ( 1982 ) ise lökogranit ve gözlü blastomiloniti olarak 

tanımlanmıştır. Yörükbayırı gnaysına isim olarak tipik mostralarının bulunduğu 

Yörükbayır köyünün adı verilmiştir. 

 

Yörükbayırı gnaysı Muhittinbaba gnays üyesiyle aşağı yukarı aynı tipte bir görünüm 

sunar. Her iki birimde arazide sivilceye benzer mostralar vermektedir ve koyu gri–

siyah renktedir. Yörükbayırı gnaysıyla Muhittin Baba gnays üyesini ayıran en önemli 

farklardan biri Yörükbayırı gnaysında özellikle baraj gölü çevresindeki yarlarda 

gelişmiş olan N60W 80NE ortalama eğimli ve doğrultulu foliasyonlardır. Çağlayan 

ve Yurtsever ( 1998 ) çalışmasında birimin bol muskovitli, K–feldspat gözlü, beyaz 

plajioklaslı gelişmiş şistoziteli granit gnayslar olarak tanımlamıştır ( şekil 5.8 ). 

 



 25

 
 

Şekil 5.8: Arazide Yörükbayırı gnaysının görünüşü.  

 

5.1.8. Aydıntepe Gnaysı ( mag ) 

Aydıntepe gnaysı çalışma alanında Üsküp ilçesi, Evciler ve Çukurpınar köyleri 

arasındaki bölgede mostra verir. Bir diğer mostrası da Yoğuntaş köyünün doğusunda 

Tekedere baraj gölünün doğusunda Şeytandere metagranitinin kuzeyinde bulunur. 

 

Birime adını veren Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) bu adlandırmayı inceleme 

alanının dışında bulunan Kırklareli–Kofçaz yolu üstündeki Aydıntepe mostralarına 

göre vermişlerdir.Aynı araştırmacılar birimi Şeytandere metagranitinin alkali 

bileşimli kenar zonu graniti olarak tanımlamışlardır.  

 

Aydıntepe gnaysı beyaz–kirli beyaz, açık gri renkli plajioklas, mika ve kuvars 

bileşimli porfiroblastik gözlü gnaystır. Şeytandere metagranitindeki K–feldspatların 

yerini plajioklasların alması ve kataklazmanın artmasıyla karakterize edilir. 

Kataklazmanın arttığı bölgelerde ise birim şist görünümündedir.  

 

Aydıntepe gnaysını Ayhan ve diğerleri ( 1972 ) albit granitik gnays veya albit 

granodiyorit gnays, Aydın ( 1974, 1982 ) Kırklareli metagraniti, Pamir ve Baykal 

tarafından ise ( 1947 ) Fatmakaya gnaysı içerisinde bir birim olarak kabul etmiştir. 



 26

Bu çalışmada Çağlayan ve Yurtsever’in ( 1998 ) kullanmış olduğu tanımlama kabul 

edilmiştir.  

 

5.1.9. Kızılağaç Metagraniti ( mkm ) 

Kızılağaç metagraniti Trakya havzasında çok çeşitli bölgelerde mostra verse de 

çalışma arazisinde sadece Sergen fayı civarında gözlenir. Sergen fayı civarında fayın 

güneydoğu ucunda, Sergen ve Kömürköy köyleri arasında oldukça geniş bir alanda 

mostra vermektedir. Ayrıca Çatalca ilçesi civarında da küçük ölçekli mostralarına 

rastlanmaktadır. 

 

Birimin karakteristik mostraları Kömürköy–Kızılağaç yolu boyunca gözlenir. 

Metagranite adı en iyi mostralarının bulunduğu bu bölge nedeniyle verilmiştir. 

Birimi Üşümezsoy ( 1982 ) gnaysik granit, Aydın ( 1982 ) ise Kırklareli 

metagranitinin bir parçası olarak kabul etmiş, Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) ise 

birimi en iyi mostraların bulunduğu yola dayanarak adlandırmıştır. 

 

Kızılağaç metagraniti pembemsi griden turuncu beyaz renkleri arasında bir renge 

sahiptir. Karakteri kataklazma geçirmiş bölümlerde şist diğer taraflarda gnays tipli 

bir granittir.İçeriğinde biyotit bulunur. Kayacın rengi o kesimde içeriğinde bulunan 

biyotit oranına göre değişir, birim biyotitlerin yoğunlaştığı seviyelerde koyu yeşilden 

siyaha doğru bantlı bir yapı gösterir. 

 

Birim yoğun bir kataklazma etkisi altında kalmıştır ve tane boyu bu etki nedeniyle 

incelmiştir. Çeşitli seviyelerde milonit gnays ve milonit şist yapısı gösterirken, bazı 

kesimlerinde K–feldspatların muskovite dönüşmesiyle kuvars mikaşist görünümüne 

sahiptir.  

 

5.1.10. Kocabayır Metakumtaşları ( mkbm )  

Çalışma alanında çok yaygın bir yayılım göstermemesine rağmen Istranca dağlarında 

çok geniş alanlarda gözlenmektedir. Çalışma alanında mostraları Çatalca sırtı ve 

Binkılıç köyü yakınlarında gözlenmektedir.  
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Birim Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) tarafından en iyi mostralarının bulunduğu 

Kocabayır tepenin adıyla adlandırılmıştır. Aynı araştırmacılar birimin Şermat 

kuvarsiti ve Çiftlik kuvars şistleri ile temsil edildiğini de belirtmişlerdir.  

 

Ayhan ve diğerleri ( 1972 ) bu birimi kuvars feldspat–mika ( biyotit + muskovit + 

serizit ) –epidot–aktinot şist birimlerinin karşılığı olarak ayırtlamıştır. Bu şistler 

granitler üstüne uyumsuz, kristalen kireçtaşları ile uyumlu gelişmişlerdir.  

 

Kocabayır metakumtaşları kirli beyaz–beyaz renkli taze yüzeye ve sarımsı boz renkli 

bir ayrışma yüzeyi gösterirler. Bileşenleri metamorfik kumtaşı ve yer yer çakıllı 

metamorfik kumtaşıdır, bazı kesimlerde tabakalı yapısını muhafaza edebilmiştir. 

Tabakalanma düzlemine uygun foliasyon gözlenir. Bu düzlemlere paralel serizit ve 

muskovit seviyeleri vardır.  

 

Birim belirgin bir kataklazma etkisi altında kalmıştır. Bir çok noktasında öğütülme 

ve buna eşlik eden kıvrımlar görülür. Bu etkinin yakınlarındaki Sergen fayının 

hareketiyle olması ( fay kestiği birimlerin tamamından daha genç olduğundan ) 

beklenen bir durumdur. 

 

5.1.11.  Şermat Kuvarsiti ( msk ) 

Şermat kuvarsiti inceleme alanında çok belirgin ve yaygın bir yayılım göstermez. 

Arazideki mostraları Kömürköy, Binkılıç ve Safaalan köyleri yakınlarında 

bulunurlar.  

 

Şermat kuvarsitleri beyaz–kirli beyaz, açık gri renkli bozuşma rengi beyaz, mikalı, 

feldspatı az kuvarsitlerdir. Bölgede çalışan daha önceki araştırmacılar ( Çağlayan ve 

Yurtsever, 1998 ) birimde foliasyon yüzeyleri tesbit etmişlerdir.  

 

Şermat kuvarsiti kataklazma geçirmemiş kesimlerde açık yeşil veya açık gri masif 

plaketimsi bir görünüm sunar. Binkılıç köyü kuzeydoğusunda kuvars oranının 

azalmasıyla Mahya dağı şistlerine geçişlidir. 

 

Şermat kuvarsitini Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) Safaalan’ın 12 km. kuzeyindeki 

Şermat tepedeki mostralarıyla adlandırmışlardır. Şermat kuvarsitleri daha önce pamir 
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ve Baykal’ın ( 1947 ) kuvarsit, Akartuna’nın ( 1953 ) alt ve üst kuvarsit, 

Üşümezsoy’un ( 1982 ) Demirköy formasyonu kuvarsitleri olarak tanımladığı 

kuvarsitlerdir.  

 

5.1.12. Mahya Şistleri ( mms ) 

Mahya şistleri arazide Kırklareli bölgesinde sadece Istranca Dağları ve çevresinde 

gözlenirler. Bu kesimde Mahya şisteleri Sergen fayının kuzeyindeki ana kayaç 

türüdür. Aynı birim İstanbul’da Çatalca Sırtı’nda Kırklareli kireçtaşlarıyla faylı bir 

dokanak oluşturmuş şekilde görülür ( şekil 5.9 ).  

 

Mahya şistleri adını Istranca dağlarının en en yüksek tepesi olan Mahya tepeden 

alırlar. Birimleri Pamir ve Baykal ( 1947 ) fillatlar, kuvarsit, mikaşist ve kalkşist, 

Akartuna ( 1953 ) şist serisi, Bürküt ( 1966 ) kuvars–albit–muskovit–klorit alt 

fasiyesi, Ayhan ve diğerleri ( 1972 ) kalklı talklı grafitli şistler, Aykol ( 1979 ) 

kuvars, feldspat, biyotit şist birimi olarak tanımlamıştır.  

 

 
 
Şekil 5.9: Çatalca’daki Mahya şistleriyle Kırklareli kireçtaşlarının faylı dokanağı. 

 

Çatalca Sırtı’ndaki mostrasında Mahya şistlerinin tabanı görülmez, bu bölgedeki en 

eski birimdir. Ancak Kırklareli tarafında tabanına rastlanılmıştır. Çağlayan ve 
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Yurtsever’in  ( 1998 ) çalışmasında üstüne geldiği Kocabayır metakırıntılıları ve 

bunların devamı niteliğinde olan Şermat kuvarsiti, Çiftlik kuvarsşisti, Rampana 

kuvarsşisti ile yer yerde dereceli geçişlidir. Ancak burada sayılan bu birimler 

Pınarhisar–Binkılıç bölgeleri arasında en kuzeydeki kayaçlar olarak bulunurlar ve 

tabanları görülmez. 

 

Mahya şistlerinin mineralojik yapısı yapraklanma yüzeyleri biyotit çoğunlukla mika 

pullu fillatlar ve kloritli şistlerden oluşur ( Çağlayan ve Yurtsever, 1998 ). Renkleri 

gri ve çeşitli renklerdeki gri tonları olarak değişmektedir, metalik gri rengi 

andırdıkları söylenebilir ( şekil 5.9 ). Birim içerisinde sık aralıklarla küçük ölçekli 

faylar görülür. Bu fayların bulunduğu bölgede birim çok koyu gri–siyah renklerle 

belirgin bir mostra verir. Bu noktalarda yapılan kontrollerde numunelerin eli 

boyadığı ve çok kolaylıkla ufalandığı da dikkati çekmiştir.  

 

5.1.13. Yenice Granatlı Şistleri ( mygs ) 

Çalışma alanında çok seyrek görülen bir birimdir. Belirgin olarak mostra verdiği 

noktalardan biri de Sergen fayının üstünde adını aldığı yenice köyü ve kuzeydoğu 

civarıdır. Bu bölge dışında çalışma alanının dışında küçük alanlarda gözlenmektedir. 

 

Birim ilk olarak Çağlayan ve Yurtsever’in ( 1998 ) çalışmasında Tekedere grubunun 

ayırtlanmamış birimlerinden konum ve mineralojik özellikleriyle ayrılmış ve Poyralı 

yakınlarındaki Yenice köyünün adıyla adlandırılmıştır. 

 

Birim Mahya şistleri ile olan geçişi bazı noktalarda dereceli geçişli bazı noktalarda 

Mahya şistlerinin üstüne bazı noktalarda ise altına doğrudur. Yer yer de Kocabayır 

metakumtaşlarının üstünde uyumlu olarak bulunur.  

 

Birimde genelde koyu renk hakimdir. Siyahımsı gri renkli kaba foliasyonlu yüzeyde 

ise siyah topraksı ayrışma rengi olan bir birimdir. Mineralojik incelemelerde 

muskovit, klorit ve kuvars görülmüştür. Bazı kesimlerde yoğun bir yapraklanma ve 

yapraklanma yönüne aykırı makaslanma düzlemleri ile kesilmiş ve aşırı bir 

paralanmaya maruz kalmıştır. 
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5.1.14.  Çukurpınar Kalkşistleri ( mcks ) 

Çukurpınar kalkşistleri Istranca dağlarında belirgin bir yayılım göstermezler. Birime 

farklı noktalarda şeritler halinde rastlanmaktadır. Sergen fayı da bu tür şeritlerden 

birini kesmektedir. Fayın kuzey ucu tarafında kuzeydoğu kanadında kısa bir noktada 

fayla kontağı vardır. 

 

Çukurpınar kalkşistleri Çağlayan ve Yurtsever tarafından Dolapdere formasyonunun 

bir üyesi olarak kabul edilmiştir. En iyi mostralarına Çukurpınar köyü yakınlarında 

rastlanmaktadır. Birim Pamir ve Baykal ( 1947 ), Ayhan ve diğerleri ( 1972 ), Aydın 

( 1974, 1982 ) ve Umut ve diğerlerinin ( 1983, 1984 ) kalkfillat ve kalkşistlerin 

karşılığı olarak kabul edilir. Mermer ve yarı metamorfik kireçtaşlarıyla eşdeğerdir. 

 

Birim klorit, serizit şist ara seviyelidir. Karbonatlarda kaba şistlerde ince tabakalı 

foliasyon vardır. Sparitik çamur, kuvarslı kumlu mermer parçaları, opak mineraller, 

granit ve şist parçaları içermekte ve üstünde geliştiği birimlerin taban konglomerası 

olarak dikkati çekmektedir ( şekil 5.10 ). 

 

 
 

Şekil 5.10: Çukurpınar kalkşistlerinin arazideki mostraları. 
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5.1.15. Kapaklı Dolomiti ( mkd ) 

Çalışma alanında en küçük alanda mostra veren birimlerden biridir.Çalışma alanında 

Sergen fayının en kuzey ucunda bulunurlar. Ancak Istranca dağlarının ana 

kayaçlarından biridir ve bu bölgede çok geniş alanlarda yayılım gösterir. 

 

Birimin ilk adlaması Aydın ( 1974 ) tarafından yapılmıştır. Aydın ( 1974 ) birimleri 

rekristalize kalker, üstündeki kuvarsit–kalkşist ve bunlarla geçişli arduvaz şistleri 

Kapaklı formasyonu olarak nitelemiştir. Üşümezsoy ( 1982 ) ise kalkfillatlar ile 

üstündeki rekristalize kireçtaşlarına Dereköy formasyonu adını kullanmıştır. 

Bölgedeki en yeni çalışma olan Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) bölgedeki 

dolomitleri ve kalsitli dolomitleri Kapaklı dolomit üyesi olarak Dolapdere 

formasyonu içerisinde kabul etmişlerdir. 

 

Birimde herhangi bir fosil izine rastlanmamıştır. Ayrıca birim metamorfik bir 

değişim ( az yada çok ) geçiren ve çalışma alanında bulunan birimlerin en gencidir.  

 

Kapaklı dolomiti gri ve tonlarında ( açık griden koyu griye ) bir renge sahiptir. 

Birimde kalın boyutlu tabakalanma vardır ama karstlaşma ve dolomitleşme etkisi 

tabakaların izlenmesini zorlaştırmış bazı yerlerde de tamamen imkansız hale 

getirmiştir. Birimde aşırı ölçüde makaslanma ve buna bağlı olarak çok çatlaklı bir 

yapı vardır. Dolomitli kesimleri ise kırılmaya karşı dayanımları ile kumlu görünüme 

benzer seviyeler verirler. 

 

5.2. TERSİYER YAŞLI FORMASYONLAR 

 

Arazide Tersiyer formasyonları metamorfik birimler ya da Pliyosen ve sonrası 

formasyonları kadar geniş alanlarda gözlenmez. Tersiyer formasyonları regresif 

özelliklidirler ve sığ denizel ortamı karakterize etmektedirler. Bu yapının lagün, 

yayardı havzası, resif ve sığ bir resif önü çökelimi olarak geliştiği düşünülmektedir. 

Bunlar; 

1. Koyunbaba formasyonu ( ekb ), 

2. Soğucak formasyonu ( Kırklareli kireçtaşı ) ( esk ), 

3. Pınarhisar formasyonu ( eph ) ve. 

4. Süloğlu formasyonudur ( os ). 
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5.2.1. Koyunbaba Formasyonu ( ekb ) 

Koyunbaba formasyonu ( bazı kaynaklarda İslambeyli formasyonu olarak da 

geçmektedir. ) Kırklareli kireçtaşları ile metamorfik birimlerle aradaki sınırda taban 

konglomerası nitelikli bir formasyondur. Formasyon içinde hakim bileşenlerden biri 

olan metamorfik kayaçlardan elde edilmiş metamorfik çakıllar bulunur ( şekil 5.11 ).   

 

Koyunbaba formasyonu yanlızca çalışma alanının batısında metamorfiklerle 

kireçtaşlarının sınırı civarında ve çok küçük noktalarda mostra vermektedir. 

Koyunbaba formasyonu arazide sadece Mağaralar tepe civarındaki yarmalarda 

gözlenir. Birim arazide belirgin bir yeşil–gri renkle tanınır. İçeriğindeki malzeme 

boyutu kil boyutundan bir kaç cm. boyundaki çakıllara kadar değişen bir niteliktedir 

ve çok hızlı bir transgresif çökelme ortamın gösterir. Çökelme sırasında saf kuvars 

kumları içeren seviyelerde gelişmiştir. Bu seviyelerdeki kumlar içerisinde açılmış 

olan lokal nitelikli kum ocakları da vardır. Bazı çalışmalarda İslambeyli formasyonu 

olarak geçen birim alt taban kayaçlarıyla  uyumsuz ( metamorfik taban üstünde 

gelişmiş taban konglomerası ) ve Kırklareli kireçtaşlarının altında görülür. 

 

 
 

Şekil 5.11: Arazide Koyunbaba formasyonu birimlerinin görünüşü. 

 

Formasyon içinde yapılan aramada fosil bulunamamıştır, fakat Umut ve diğ. ( 1983 ) 

ile Kasar ve Eren’in ( 1986 ) mikro ve makro fosillerle yaptığı yaş tayinlerine 
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dayanılarak Üst Eosen olarak yaşlandırılmıştır. Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) ise 

lamellibranş, gastropod, ekinid ve nümmülit seviyeler kaydedmişlerdir.  

 

Formasyon daha önce Akartuna ( 1953 ) tarafından konglomera, gre ve marn olarak 

tanımlanmış ve Lütesiyen–Oversiyen olarak yaşlandırılmıştır. Aynı formasyonu 

Aslaner ( 1956 ) kum–marn birimi, Ülkümen ( 1960 ) ise konglomera ve gremsi 

kalker olarak nitelendirmiştir. Birim hakkında ayrıntılı çalışmalarda bulunan Keskin 

( 1966, 1971 ) Üst Lütesiyen–Priaboniyen yaş aralığını vermiştir. Formasyon Keskin 

( 1974 ), Kasar ve Eren ( 1986 ) tarafından ise İslambeyli formasyonu olarak ta 

tanımlanmıştır. 

 

5.2.2. Soğucak Formasyonu ( esk ) 

İstanbul’da Çatalca yakınlarında da görülen resifal kökenli Eosen yaşlı ve içinde 

denizel Eosen fosilleri bulunan kireçtaşlarıdır. Bu kireçtaşları Süloğlu–Vize arasında 

Kırklareli–Vize Çizgiselliği’nin kuzey tarafında yeralır. Aynı formasyonu Çatalca 

sırtında sırtın kuzeydoğu yamacında ve Çatalca’nın güneyindeki Maya Tepe’de de 

gözlenir.  

 

Bu kireçtaşları Kırklareli civarında arazide çok belirgin bir mostra vermezler. 

Çoğunlukla yol yarmalarında ve vadi içlerinde görülürler. Ancak Mağaratepe civarı 

ve fayın geçtiği Koyunbaba yolu üzerinde yüksek yarmalar ve bunlarda gözlenen 

mostralar bulunur. Kuzey kesiminde Kırklareli’nin doğusunda da gözlenen birim 

Üsküpdere ile Üsküp kasabaları arasındaki yolda da muhtemelen faylı bir dokanakla 

Pliyosen yaşlı saf kuvars kumları ve metamorfiklerle dokanaklıdır ( şekil 5.12 ). 

 

Kırklareli kireçtaşları Pınarhisar–Vize arasında ( ki; bu alanda gözlenebilen tek 

yapısal unsur, Kırklareli–Vize çizgiselliğidir, ) çizgiselliğin kuzeyindeki hakim 

bileşendir.Vize kasabasının doğusunda Karadeniz’e kadar uzanır ve Istranca Masifi 

metamorfik birimlerini örterler. Kırklareli kireçtaşlarının bu bölgeler dışında 

Gümüşpınar köyü yakınlarında da fosilli mostralar verirler. 

 

Birimin Çatalca Sırtı’nda gözlemlendiği alan çok daha sınırlıdır. Kırklareli 

kireçtaşları bu kesimde sırtın kuzeydoğu yamacında dar bir şeritte yüzeylenirler ve 

sırtın zirveye yakın kesimlerinde metamorfiklerle faylı olarak ilişkilidirler. Söz 
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konusu fay Domuzdere vadisinde de çok daha düşük açıyla gözlenen bir listrik 

faydır. Ancak bu kesimdeki jeolojik dizilim arazinin kuzey ya da orta bölümlerinden 

çok daha farklıdır. Sırtın içerisinde daha öncede sözü edilen listrik fayla uyumsuz 

dokanaklı halde bulunan kireçtaşları ve metamorfikler gözlenir ( şekil 5.9). 

 

 
 

Şekil 5.12: Kırklareli kireçtaşlarının ( Soğucak formasyonu ) arazide vadilerdeki görünüşü. 

 

Kırklareli kireçtaşları arazide çok kolaylıkla tanınan bir görünüme sahiptir. Yakından 

ve 10x büyüteçle bakıldığında kalsit mineralleri görülebilmektedir. Birimin rengi sarı 

ve ten rengi tonları bulunan kremsi–beyazdır. Ayrışmış mostralarda da küçük 

farklarla renk aynıdır. Ancak üstte bulunan farklı ( ve daha genç ) litolojili birimlerin 

etkisiyle yer yer daha koyu kahverengi mostralarda sık sık gözlenmiştir ( şekil 5.13 ). 

 

Bu kireçtaşları resifal kökenli olduklarından bir çok mostrada masif bir görünüm 

verirler. Pek çok noktada doğrultu eğim ölçülememiştir. Ancak bu çalışmada 

bulunan Kırklareli Fayı’nda kireçtaşı tabakaları fayın kuzeyinde belirsiz de olsa 

görülmektedir. Fay bu noktada ölçülen yaklaşık yatay tabakalar ve yaklaşık 300 m. 

ötedeki sondajlarda 200 m. derindeki kireçtaşı numuneleriyle belirlenmiştir.  

 

5.2.3. Pınarhisar Formasyonu ( eph ) 

 Pınarhisar Formasyonu üyeleri ardalanmalı kireçtaşları, kumtaşları ve marnlardan 

oluşurlar. Formasyon arazide çizgiselliğin güney kesiminde ve Çatalca bölgesinde 
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Çatalca Sırtı ile ilçenin kuzeydoğu kesiminde alüvyonların altında bulunur. Kırklareli 

civarındaki mostraları Dolhan köyü, Kaynarca ilçesi ve Pınarhisar ilçesinin 

kuzeyinde ( Kırklareli kireçtaşlarıyla dar bir şerit şeklinde bir kontak oluşturacak bir 

biçimde ) bulunur ( şekil 5.14 ). 

 

 
 

Şekil 5.13: Kırklareli kireçtaşlarının ayrışma ve sıvanma etkisinde kalmış kahverengi kesimleri. 

 

Birim ilk kez Kemper ( 1961 ) tarafından üye aşamasında adlandırılmış, daha sonra 

Keskin tarafından ( 1971 ) formasyon aşamasına çıkarılmış, Çağlayan ve Yurtsever 

tarafından da ( 1998 ) Pınarhisar Formasyonu olarak tanımlanmıştır. 

 

Birim arazide Kırklareli kireçtaşlar üzerine uyumsuz olarak gelişmiştir. Kasar ve 

Eren ( 1986 ) formasyonun havza ortalarına doğru Kırklareli kireçtaşlarıyla geçişli 

olduğunu belirtmiştir. Kasar ve Eren ( 1986 ) çalışmalarında formasyonda 

Halkyardia sp. Rotalia sp. Globigerina sp. Bolivina sp. Lagena sp. Sphaeroidina 

sp.ve Bryozoa fosilleri bulmuş ve birimi dokanak ilişkilerininde düşündürdüğü 

şekilde Üst Eosen–Alt Oligosen olarak yaşlandırmıştır.  

 

Birimin litolojisi gittikçe sığlaşan bir ortamı göstermektedir. Birimin alt 

seviyelerinde daha çok gözlenen kumtaşları ve kuvars çakılları malzemenin o esnada 

su yüzünde olan Istranca masifinden geldiği ve ortamın resif ardı lagün olduğu 

yönünde verilerdir. Çakıllar çok fazla küresel yada yuvarlanmış yani çok taşınmış bir 
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malzeme özelliği göstermezler. Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) birimde konijeriya 

kavkıları bulunduğunu ve birimin lagün ortamını gösterdiğini belitmişlerdir.  

 

 
 

Şekil 5.14: Pınarhisar formasyonunun Çatalca’daki mostralarından bir örnek. 

 

Birim çalışma alanının tamamında görülen Eosen sonrası regresyona bağlı olarak 

gelişmiş resifle yer yer geçişli, yer yer de ( resifin paleocoğrafyasına göre ) 

konkordan veya uyumsuz olarak bulunur. 

 

5.2.4. Süloğlu Formasyonu ( os ) 

Kırıntılı malzemeden oluşan Süloğlu formasyonu ilk kez de Boer ( 1954 ) tarafından 

ayırtlanmış ve adlanmıştır. Birim tipik olarak adını aldığı Süloğlu bölgesinde dere 

yataklarında yüzeylenir. Arazide Pınarhisar ve Vize kasabalarının güney 

kesimlerinde, Çatalca sırtının çevresinde ve Kırklareli ilinin güneyinde gözlenir.  

 

Süloğlu formasyonunu oluşturan birimler kiltaşı, silttaşı ve kumtaşı ardalanmasıyla 

gelişmişlerdir. İçerisindeki çok ince taneli kırıntılılar ve ardalanmalı olarak 

tekrarlayan kiltaşı, kumtaşı gibi birimler formasyonun sakin bir ortamda çökeldiğini 

göstermektedir. Birim üzerinde yapılan yaşlandırmalarda ( spor ve pollenler 

kullanılarak ) üst oligosen yaşı verilmiştir ( Çağlayan ve Yurtsever, 1998 ). Bu tür 
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fosillerle sığ ve sakin bir çökelme ortamı gösteren Süloğlu formasyonu muhtemelen 

zaman zaman bataklık özelliği gösteren kısmen karasal kısmen çok sığ denizel bir 

ortamda gelişmiş olmalıdır.   

 

Formasyonun Kırklareli kireçtaşı ile arasında belirgin bir yaş farkı vardır. Bu nedenle 

de Kırklareli kireçtaşlarıyla uyumsuz olarak bulunur. 

 

Süloğlu formasyonu, çalışma alanının kuzeyindeki mostralarında arazideki Kırklareli 

Fayı ( Koyunbaba ile Bedre ( Kayalı ) köyü yolunda Koyunbaba köyünden 3 km 

kuzeydeki yaklaşık 200 m. düşey atımlı normal fay Kırklareli Fayı olarak 

adlandırılmıştır. ) tarafından Kırklareli ilinin güneyinde kesilmektedir. Ancak bu fay 

Süloğlu formasyonunun altındaki Kırklareli kireçtaşları ile bu birimden daha genç 

olan Trakya Neojen havzası birimleri arasında gelişmiştir.  

 

5.3. TRAKYA NEOJEN HAVZASI BİRİMLERİ 

Trakya havzası Pliyosen’den itibaren karasal bir nitelik kazanmıştır. Bu söz konusu 

havza Trakya yarımadasında oldukça geniş bir alanı kaplar. Birimin kuzeydoğu sınırı 

yer yer faylarla sınırlanmıştır. Trakya Neojen havzası birimleri ise; 

1. Sinanlı Formasyonu ( ps ), 

2. Ergene Formasyonu ( pe ) ve 

3. Trakya formasyonudur ( pt ). 

 

5.3.1. Sinanlı Formasyonu ( ps ) 

İnce–orta tabakalı çamurlu kumtaşları ve kiltaşı ve gölsel kireçtaşları içeren bir 

birimdir. Sinanlı formasyonu çalışma alanında sadece Çakıllı–Vize yolunun 

güneyinde küçük bir alanda gözlenir. Bu birim  ayrıca sondaj verileriyle de bulunmuş 

ve Ergene ile Trakya formasyonlarının altında da görülmüştür. Çağlayan ve 

Yurtsever ( 1998 ) bu formasyonun Lüleburgaz dolaylarındaki Sinanlı köyünde 

bulunduğunu ve en iyi bu bölgedeki mostralarda görüldüğünü belirtmişlerdir. 

 

Sinanlı formasyonu içerisinde herhangi bir fosile rastlanmamıştır. Gölsel karakterli 

olan bu formasyona, Umut ve diğerleri ( 1984 ) stratigrafik konumuna dayanarak Üst 

Miyosen yaşını vermiştir. 
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5.3.2. Ergene Formasyonu ( pe ) 

Ergene formasyonu arazide bulunan en genç çökel birimlerden biridir. Kiltaşı, 

çakıltaşı ve gevşek tutturulmuş kumtaşlarından oluşur. Ergene formasyonu arazide 

Çakıllı köyünün güneyinden Çatalca sırtının batı yamaçlarına kadar uzanır. 

 

Ergene formasyonu adını ilk kez Holmes ( 1961 ) kullanmıştır. Bu çalışmada aynı 

adaı kullanan Çağlayan ve Yurtsever’in ( 1998 ) adlaması kullanılmıştır. 

 

Ergene formasyonu arazide diğer birimlerin üstüne uyumsuzlukla gelir. Daha önce 

yapılmış olan sondajlarda havza kenarlarından ortalarına doğru artan bir kalınlığı 

olduğu tesbit edilmiştir ( Çağlayan ve Yurtsever, 1998 ). 

 

Umut ve diğerleri ( 1983 ) kayaçlar arası ilişkileri kullanarak Ergene formasyonunu 

Orta–Üst Miyosen, Umut ve diğerleri ( 1984 ) ise fosil içeriğine dayanarak Üst 

Miyosen olarak kabul etmiştir. Bu çalışmada da daha önceki çalışmalarda verilmiş 

olan Üst Miyosen yaşı kabul edilmiştir. 

 

5.3.3. Trakya Formasyonu ( pt )  

Arazide bulunan diğer kırıntılı genç birim ise tutturulmamış çakıl, kaba çakıllı 

çakıltaşı, kumtaşı ve kiltaşından oluşan Trakya Formasyonudur. Trakya formasyonu 

arazide oldukça geniş bir yayılım göstermektedir. Çizgiselliğin Süloğlu 

formasyonuyla sınırlanmadığı diğer kesimlerinde Trakya formasyonuna rastlanır .  

 

Formasyon adını İstanbul Belgrat ormanlarındaki geniş kum ve çakıl 

depolanmalarını çalışan Hochstetter’den ( 1870 ) almıştır. Hochstetter bu birimleri 

Trakya katı olarak adlamıştır.  Umut ve diğerleri ( 1983 ) ise önce Yarmatepe 

formasyonu ardından da ( Umut ve diğerleri, 1984 ) Trakya Formasyonu olarak 

adlandırmışlardır.  

 

Trakya formasyonu arazide gözlemlenen en genç birimdir ( alüvyonlar hariç). 

Karasal kökenli bir birimdir ve bazen tabaka içlerinde silisleşmiş ağaç dalları da 

görülebilir ( şekil 5.15 ). 
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Şekil 5.15: Trakya formasyonu içerisindeki silisleşmiş ağaç kalıntıları. 

 

Bu formasyonun yaşı konusunda çalışan araştırmacılardan Ülkümen ( 1960 ), Keskin 

( 1971 ) ve Umut ve diğerleri ( 1983 ) Pliyosen–Pleyistosen yaşını vermişlerdir. 

Diğer bir grup çalışmacı ise; Akartuna ( 1953 ), Aslaner ( 1956 ) ve Çağlayan ve 

Yurtsever ( 1998 ) formasyonu Pliyosen yaşlı olarak kabul etmişlerdir. Bu çalışmada 

Trakya formasyonu yapılan en yeni çalışma olmasından ötürü  Çağlayan ve 

Yurtsever’in 1998 tarihli çalışmasından vermiş oldukları tarih kabul edilmiştir.   

 

Trakya formasyonu Kırklareli fayından en çok etkilenen birimdir. Bu fay Trakya 

formasyonuyla Kırklareli kireçtaşını sınırlamaktadır. Fayın geliştiği bölgeye kadar 

neredeyse yatay olarak gelişen tabakaların fayın bir kaç yüz metre yakınında 

birdenbire yukarı doğru eğim kazanmasının sebebi olarak söz konusu fayın hareketi 

oluşmuş şevler olabileceği de düşünülmelidir ( şekil 5.16, 5.17 ve 5.18 ). Ayrıca 

Trakya formasyonu içerisinde bulunan yuvarlanmış kuvars minerallerinin ve 

kuvarslara oranla daha köşeli olan kireçtaşlarının da gene Kırklareli fayının hareketi 

sonucu taşındıkları öne sürülebilir. 
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Şekil 5.16: Trakya havzasının orta kesimlerinde Trakya formasyonu birimlerinin konumları. 

 

5.4. Alüvyal birimler ( Qal ) 

Çalışma bölgesinde bir çok bölgede karasal çökelme ortamı koşulları hakimdir. 

Özellikle çizgiselliği kateden akarsular; ki çoğunluğu yazında su taşımaktadırlar, 

çizgisel yapı üstünde düşük eğimli ve geniş vadiler açmışlardır. Bu vadilerin 

tabanında ve su taşkın ovalarında alüvyon birikimleri görülmektedir. Bir istisna 

olarak alüvyonlar Çatalca sırtındaki listrik fay kontağında da bulunurlar. Bütün bu 

alüvyon birikimlerinde ortak malzeme olarak kuvars çakılları ve metamorfik kırıntılı 

malzeme dikkati çekmektedir, bunlardan da bölgenin hakim taban yapısının Istranca 

masifi ve bu masifin birimleri olduğu kabul edilmiştir. 
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Şekil 5.17: Trakya formasyonunun Dolhan dere vadisi yarmalarındaki konumları. 

 

 
 

Şekil 5.18: Trakya formasyonu birimlerinin fay yakınındaki ( 350 m. güneyinde ) konumları. 
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6. TEKTONİK 
 

Çalışma alanı Paleo–Tetis ve Neo–Tetis denizlerinin kapandığı hat üzerinde 

bulunmaktadır ( Şengör ve Yılmaz, 1981 ). Arazideki tektonik aktivite iki evre 

halinde gelişmiştir. Bunlardan ilki bu iki denizin kapanmasıyla devam eden dönem 

diğeri de bu söz konusu kapanma bittikten sonra gelişen ve orta Eosen’den bu yana 

tüm Trakya havzası dönemdir. Şekil 23 Turgut ve diğ. ( 1991 ) tarafından ortaya 

konulan evrim modeli gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  6.1:  Turgut ve diğ., (1991) tarafından ortaya konan Geç Jura-Günümüz arasında Trakya 
çevresinin evrimi . 
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Bu evrim modeline göre Trakya baseni orta Eosende Intra Pontik kenet kuşağı ile 

Istrancalar önünde yeralan faylarla açılmıştır. 

 

6.1. PALEOTEKTONİK 

Çalışma alanındaki birimler genel bir bakış açısıyla iki ana grupta toplanabilirler. 

Bunlardan ilki Permiyen ve öncesi ile Alt Kretase arasında gelişmiş olan Istranca 

masifi birimleri ( Çağlayan ve Yurtsever, 1998 ), ikincisi ise bu birimlerin üzerinde 

üç ayrı seviyede gelişmiş olan sedimanter birimlerdir. Çalışma alanında masifin alt 

kesimindeki birimler gözlenir. Bu birimlerin bazılarında birden fazla metamorfizma 

izleri gözlenmektedir. Bu metamorfik birimlerin ve içerisindeki gene metamorfizma 

geçirmiş olan magmatik sokulumların aynı zaman aralığındaki Paleo–Tetis ve Neo–

Tetis okyanuslarının kapanması sırasında geliştikleri tahmin edilmektedir.  

 

Havzanın güney kesimlerinde de görülen metamorfik birimlerin en genci havzanın 

kuzeyinde çalışma alanında gözlenemeyen Mustafaiskelesi metavolkanotortullarıdır. 

Birim düşük seviyede metamorfizma geçirmiş volkanik seviyeler içeren şeyl–ince 

kumtaşlarından oluşur. Havzanın güneyindeki metamorfik birimlerin tavanında ise 

Istranca dağlarının kuzeyinde de gözlenen metamorfik ( yer yer mermer yer yer de 

kalkşist ) kalkerler ve kumtaşlarından oluşan Dolapdere formasyonu bulunur.  

 

Havzanın kuzey sınırı kuzeyindeki metamorfiklerin evrimi Istranca masifinin 

gelişimi ile paraleldir. Bölgedeki metamorfik birimlerin yaşları Okay ve diğ. ( 2001 ) 

çalışmasıyla Erken Permiyen’den Senomaniyen’e dek değişmektedir. Aynı 

çalışmada bu deformasyon ve metamorfizmanın orta derinlik–orta sıcaklık 

şartlarında gelişen yeşil şist fasiyesi olduğunu ve bu şartlarında kıta–kıta 

çarpışmalarında görüldüğünü belirtilmiştir ( Okay ve diğ., 2001 ). Bölgede ilerleyen 

zamanlarda ( Senoniyen ) bu kaybolan okyanusların oluşturduğu adayayları 

gelişmiştir ( şekil 6.2 ).    

 

Bölgenin tektonik gelişimi Eosen başına dek bu iki denizin kaybolduğu Dalma–

Batma zonlarıyla devam etmiştir. Bölgenin daha kuzey kesimlerinde ikinci bir 

metamorfizma geçirmiş, magmatik ve metamorfik birimler gözlenmektedir. Bu 

birimler Bulgaristan sınırları içerisindeki Moesian Platformu güney sınırına kadar 

bulunmaktadır ( Okay ve diğ., 2001 )  
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Şekil 6.2: Triyas–Senoniyen arası bölgenin gelişimi ( Okay ve diğerleri, 2001 ). 

 

6.2. NEOTEKTONİK 

Trakya havzası orta Eosen  de başlayıp Oligosen sonuna kadar devam etmiş olup 

çökel kalınlığı yer yer 9000 m ye ulaşmaktadır. Şekil 6.3 çökel kalınlık dağılımını 

göstermektedir. Basenin geometrisi batıya bakan üçgen şeklindedir.  Basenin Kuzeyi 

Terzili ve Kuzey Osmancık fayları ile sınırlıdır. Güney kenarınında ise Ganos 

yakınlarında bir fayla sınırlı olduğu ileri sürülmektedir. Ancak Armijo vd. (1999) 

Ganos kesiminin çok daha genç olduğunu ve sadece Kuzey Anadolu fayına ait bir 
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deformasyon olduğunu ileri sürmüşlerdir. Aslında basenin üçgen geometrisi göz 

önüne alındığında güney kenarında fay kontrolunda gelişmiş olması beklenebilir.  

 

 
 
Şekil 6.3: Trakya baseni sedimanter birimleri kalınlık dağılımı ( Turgut ve diğ., 1991 ). 

 

Kuzey kenarı kontrol eden Terzili ve Kuzey Osmancık fayları Perinçek ( 1991 ) ve 

Turgut vd., ( 1991 ) tarafından incelenmiştir ( şekil 6.4 ). Sakınç vd. ( 2000 ) ve 

Yaltırak ( 1996 ) ise fayın basen ve bölgesel ilişkisini yorumlamışlardır. Şekil 6.5 

Terzili fayı ile ilgili sismik yansıma profilleri göstermektedir. Terzili fayı KB-GD 

uzanımlı genişleme bileşenli sağ-yanal  doğrultu-atımlı faydır. Silivri ile Edirne 

arasında uzanır. Fay tek bir çizgi olmayıp gidişi boyunca süreksizlikler vardır. Bu 

süreksizlikler fay boyunca pozitif çicek yapıları oluşturmaktadır. Bu fayın KD sunda 

bu faya paralel Kuzey Osmancık  fayı yer almaktadır. Bu fay sismik kesitlerde tipik 

normal fay olarak görülmektedir ve Trakya baseninin kuzey sınırını oluşturmaktadır. 

Şekil  6.6a, 6.6b, 6.6c, 6.7a ve 6.7b bu fay ile ilgili sismik yansıma profillerini 
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göstermektedir. Her iki fay aynı zamanlı çalışmış olup transtensional sistem içinde 

biri doğrultu–atımı diğeri ise normal bileşeni karşılamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6.4:  Terzili ve Kuzey Osmancık faylarının tektonik yapısı ( Turgut ve diğ. 1991 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6.5: Terzili ve Kuzey Osmancık faylarında alınmış olan sismik kesit lokasyon haritası ( Turgut ve 

diğ. 1991 ). 
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Bu fayların aktivitesi Pliyosen başlarına kadar devam ettiği ileri sürülmüştür. Bu 

faylar ve Trakya baseni Pliyosen yaşlı Ergene-Trakya formasyonları ile örtülüdür.  

 

 

Her iki fayın da morfolojik izlerine günümüz topoğrafyasında rastlanmaz. Sadece 

basen kenarının çizgiselliği belirgindir. Bunun yanısıra yer yer temel içinde bu 

kenara paralel morfolojik şevler vardır. 

 

Trakya basenininde Miyosen dönemi hakkında fazla bilgi yoktur. Oligosende 

sedimantasyonun sona erdiği Miyosen kara olarak aşınma özelliği kazandığı ileri 

sürülmektedir. Pliyosen döneminde ise Trakya çökelleri baseni tekrar örtmüştür. 

Miyosende kara şeklinde aşınma alanı olarak kabul edilen Trakya baseninde Üst 

Miyosen sonlarında veya Pliyosen başlarında yeni tektonik hareketlerin 

başlamasıyla, ki bu Kuzey Anadolu fayı ile ilgilidir, basenin güney kenarını 

yükseltmiş ve basenin asimetrik bir çanak şekline sokmuştur. Bu da yüksek 

alanlardan gelen çökellerin basenin ortasına doğru taşınmasının sağlamıştır. 

 

 
 
Şekil 6.6a:  Terzili fayı üzerinde alınan 7 numaralı sismik kesit ( Turgut ve diğ., 1991 ). Lokasyon için 

      şekil 6.5’e bakınız.  
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Şekil 6.6b: Terzili fayı üzerinde alınan 8 numaralı sismik kesit ( Turgut ve diğ., 1991 ). Lokasyon için 

      şekil 6.5’e bakınız. 

 

 

 

 
 

Şekil 6.6c: Terzili fayı üzerinde alınan 9 numaralı sismik kesit ( Turgut ve diğ., 1991 ). Lokasyon için 

      şekil 6.5’e bakınız.  
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Şekil 6.7a: Kuzey Osmancık fayı üzerinde alınmış olan 5 numaralı sismik kesit ( Turgut ve diğerleri, 

1991 ). Lokasyon için şekil 6.5’e bakınız.  

 

 
 
Şekil 6.7b: Kuzey Osmancık fayı üzerinde alınmış olan 6 numaralı sismik profil ( Turgut ve diğerleri, 

1991 ). Lokasyon için şekil 6.5’e bakınız.  

 
 
Çalışma alanının güney kesimi tabakalı sedimanter birimlerden oluşmaktadır. Bu 

birimler yaşlarına göre üç ana bölümde sınıflanabilir. Bunlardan ilki Eosen başları ve 

ortasında gelişen Koyunbaba, Soğucak ve Pınarhisar Formasyon’larıdır. Bu 

formasyonlardan oluşan grup Vize ilçesi ve Koyunbaba köyü arasında kalınlığı yer 

yer bir kaç kilometreye kadar ulaşan bir şerit şeklinde uzanır.  
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Kaynarca–Pınarhisar kuzeyindeki antiklinalin batısında tabakalar 380lik bir açıyla 

Oligosen ve Pliyosen birimlerinin altına dalmaktadır. Trakya havzasında bu birimler 

yaklaşık 2 km.lik bir derinlikte bulunurlar. Pınarhisar Formasyonu bu bölgede 

görülmez. Antiklinalin doğusundan Binkılıç köyüne kadar olan bölgede eğimler çok 

daha düşüktür ( neredeyse yatay ).  Binkılıç–Çatalca arası metamorfik birimler 

bulunmaktadır.  

 

Çalışma alanındaki kıvrımlar belirgin bir yapı göstermezler. Kırklareli Kayalı Köyü 

kuzeyindeki K75B doğrultulu bir kıvrım vardır. Gene aynı bölgede bir antiklinal ve 

senklinal daha vardır. Antiklinal Soğucak formasyonu ( Kırklareli kireçtaşları ) 

içindedir ve eksen düzlemi K60B yönelimlidir. Senklinal ise Trakya formasyonu 

içerisindedir ve Tekedere ile İğridere vadilerinde gözlenmektedir.  

 

Çalışma alanında doğuya doğru ilerlenildiğinde Pınarhisar–Kaynarca arasındaki 

domun oluşturduğu küresel kıvrım bulunur. Bu dom 14 km.ye 9.5 km. ölçülerinde 

bir elips şeklindedir. Bu domun 10–15 km. doğusunda son derece basık bir kıvrım 

bulunur. K60B doğrultulu bir antiklinal ve bir senklinalden oluşur. Bölgede hemen 

hemen yatay durumda Soğucak kireçtaşları gözlenmektedir. Bu kıvrım sistemi de 

çok düşük bir etki altında gelişmiştir. Bölgede başkaca hiç bir kıvrım ya da fay 

gözlenmez. Bu kıvrımın kökeninin bölgenin sıkışması değil, Trakya havzasının 

çökmesine neden olan açılma ile ilintili olan fay olduğu tahmin edilmektedir. 

 

Arazide son olarak Çatalca Sırtındaki senklinal gözlenir. Bu senklinalde Çatalcadaki 

normal fayın aktivitesi sonucu oluşmuştur. Yamaçtaki Trakya formasyonuna ait 

birimler K67B 57KD konumundadır.  

 

Arazide bunlardan başka Koyunbaba fayının geçtiği Tekedere vadisi içindeki 

kireçtaşı mostralarında, Üsküp–Üsküpdere yolu üstündeki vadinin doğu yamacındaki 

Tekedere grubu–Soğucak formasyonu sınırında ve Çatalca Sırtındaki fayın tavan ve 

taban bloklarında bu fayların etkileri ile oluşmuş çok sayıda senklinal ve antiklinal 

vardır. Bu kıvrımların hepsi de istisnasız bir biçimde faya paralel eksene sahiptir ve 

eksenleri eğiktir. 
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6.2.1. Faylar 

Çalışma bölgesinde yapılan araştırmada üç fay tesbit edilmiştir. Bu faylar Sergen, 

Kırklareli ve Çatalca faylarıdır. Alanın güneyinde orta Eosenden bu yana sürekli bir 

çökme ve sedimanter birikimi gösteren bir havza bulunmakta ve kuzeyde ise bir 

kısmı gömülü bulunan faylar ve en kuzeyde ise Sergen fayı yeralır. Bölgede yapılmış 

olan derin jeofizik ölçümleri TPAO tarafından petrol arama çalışmaları amacıyla 

gerçekleştirilenlerdir ve alınan bu kesitlerde Terzili Fayı  ve Kuzey Osmancık olarak 

adlandırılan gömülü faylar da tespit edilmiştir (Perinçek 1991, Turgut vd., 1991, 

şekil 6.6a, 6.6b, 6.6c, 6.7a ve 6.7b ). Ayrıca bu kesitlerde bu faya bağlı normal 

faylarla kuzeye doğru bir basamaklanma da görülmüştür. Kırklareli fayının bu 

sistemin yeryüzüne ulaşan parçası olduğu düşünülmektedir.  

 

6.2.1.1. Sergen Fayı 

MTA araştırmacılarından Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) Sergen fayının yaklaşık 66 

km. uzunluğunda olduğunu öne sürmüşlerdir. Arazi son derece sık ormanlarla 

kaplıdır ve dere boylarında herhangi güncel bir ötelenme de görülmemektedir. 

Sergen fayı arazide Mezozoyik–Paleozoyik metamorfik kayaçları içinde 

gözlenmektedir ve yaşı için Mezozoyikten bu güne kadar olan geniş bir aralık söz 

konusudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6.8: Sergen fayının Istranca Dağları’ndaki metamorfizma ve tektonik yapı ile ilişkisi ( Çağlayan 

ve Yurtsever, 1998 ). 

 

Sergen fayı 
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Sergen fayı K 53 B  doğrultudır. Fayın geçtiği birimlerin içinde de K 80° B 43GB 

konumlu bir foliasyon bulunmaktadır ( şekil 6.8 ). Sergen fayı arazide yaklaşık 16.5 

km.lik bir hatta gözlenmiştir. Fay bu bölgede Fatmakaya gnaysları, Koruköy 

gnaysları, Çukurpınar kalkşistleri ve Mahya dağı şistleri arasındadır. Fay Beypınar 

ilçesi kuzeyindedir. Bu bölgede fayın net olarak gözlenebildiği mostralar da 

bulunmaktadır ( şekil 6.9 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 6.9: Beypınar köyünün yak. 450 m. doğusunda Sergen fayının net olarak izlendiği bir mostra.  

 

 

 

Şekil 6.10: Sergen 

fayının  haritası. 
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Şekil 6.11: Sergen fayının geliştiği alanın jeolojisi ve Trakya Havzasındaki lokasyonu ( Profiller ekte 
yeralmaktadır. ). 
 

Bölgenin kuzeybatısında Armağan köyü yakınlarında Kapaklı dolomitleri ve Mahya 

dağı şistleri arasında da çok düzgün çizgisel bir yapı vardır. Bu yapının Sergen 

fayının bir segmenti olduğu kabul edilmiştir ( Şekil 6.10, 6.11 ). 



 54

Fayın kuzeydoğu kesimindeki birimler Paleozoik yaşlı bir metamorfizmanın etkisiyle 

gelişmişlerdir. Birimlerin bazıları iki veya daha fazla metamorfik evre geçirmişlerdir. 

Fayın kuzeydoğusunda Mahya dağı şistleri uzanır. Bu bölgede metamorfizma orta 

derecelidir. Bu birimler Fatmakaya gnayslarıyla faylı dokanaklıdır. İki birim 

arasındaki metamorfizma derecesi farkı ve birimler arasındaki yaş farkı fayın 

varlığını doğrulamaktadır. Çağlayan ve Yurtsever’in ( 1998 ) çalışmalarında Mahya 

dağı şistlerinin Fatmakaya gnayslarıyla fayın etkisiyle biraraya geldiği belirtilmiştir.  

 

Fayın diğer bir segmenti olarak kabul edilen Armağan köyü civarındaki çizgisel 

yapıda Kapaklı dolomitleri Mahya dağı şistlerinin üzerine gelmektedir. Buradaki 

yapı da fayın güney kesimi gibi normal fay niteliklidir. Bu iki segmentli sistem 

bütünüyle ele alındığında normal fay niteliği taşımaktadır ve fay daha önce de 

deformasyona uğramış birimlerde gelişmiştir ( şekil 6.11 ). Sergen fayının oluşumu 

Fatmakaya gnaysları ile Kapaklı dolomitinin metamorfizmasından sonra gelişmiştir. 

Bu iki birimin metamorfizma yaşları Paleozoik ve Jura dönemleridir (Çağlayan ve 

Yurtsever, 1998). Bu verilerle bu fayın yaşı Jura sonrası olarak bulunur. Bu fay 

muhtemelen Neo–Tetis okyanusunun kapanması sırasında gelişmiş ve bu hareketin 

sona ermesiyle aktivitesini bitirmiştir ( şekil 6.10 ).  
 

6.2.1.2. Kırklareli Fayı  

Kırklareli fayı Kırklareli ilinin hemen batısında uzanır. Varlığı bu güne dek tesbit 

edilememiş bir faydır. Arazide belirgin bir mostra göstermez. Ancak bölgedeki 

sondajlarla varlığı ortaya çıkmıştır. Tahmini uzunluğu 16 km.dir. Kırklareli Eosen 

birimleri ile Trakya çökel havzası birimleri arasında izlenmektedir. Fay Pliyosen 

sırasında da faaliyet göstermiştir ve çevresinde çeşitli deformasyon etkisi yaratmıştır. 

Kırklareli fayının doğrultusu çeşitli yerlerde farklı yönlerdedir. Fay Tekedere’nin 

batısında K72B, doğusunda K81D, Kırklareli civarında K65B ve Kırklareli’nin 

güneydoğusunda da K42B yönlerindedir. Bu değişik yönler bölgedeki yükseltiler 

dikkate alındığında K78B 38 GB doğrultu, eğimini verir. Bu yön Trakya havzasının 

sınırı ile hemen hemen aynıdır. Bu bölge Trakya havzasının kuzey sınırını 

oluşturmaktadır ve fayın taban bloğundaki kireçtaşları ( Kırklareli kireçtaşları ) 

havzada bir kaç km. derinlikte petrol hazne kayaları olarak kabul edilmektedir. Bu 

veriler bölgede Eosen’den bu güne sürekli bir çökmeye işaret etmektedir. Çünkü bu 

resifal kireçtaşları sürekli olarak karasal, sığ denizel ya da delta ve benzeri ortamları 
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gösteren birimlerle örtülüdür. Trakya havzasının bu günde hemen hemen aynı 

şartlara sahip bir havza olması ( ki; havza bugün 200 m. kotuna nadiren ulaşan bir 

ova görünümündedir. ) çökme hızıyla sedimantasyon hızının yakın değerlerde 

olmasını gerektirir.  

 

Çalışma alanında Kırklareli fayının sürekli gözlenebildiği bir kesim yoktur. Bölgede 

yoğun bir kentleşme ve tarım aktivitesi vardır ve bu faaliyet yüzeydeki izleri 

değiştirmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle kazılan çukurlarda ya da kuru derelerin 

vadileriyle Tekedere ve İğridere vadilerinde fayın uzanımı net olarak 

gözlenebilmektedir. Bu vadilerin oluşturduğu yarmalarda litolojinin ani değişimi 

gözlenmektedir. Değişim tüm sınırda aynı şekildedir. Kireçtaşı mostralarında derin 

vadiler fayın güneyinde gözlenmez. İğridere vadisindeki alüvyon sınırıyla fay aynı 

noktadadır.Fayın geçtiği bölgede Koyunbaba formasyonu ( İslambeyli formasyonu ), 

Soğucak formasyonu ( Kırklareli kireçtaşları ), Süloğlu formasyonu ve Trakya 

formasyonu izlenmektedir. 

 

Kırklareli fayı TPAO tarafından yapılan jeofizik ölçmelerde belirlenmiş olan gömülü 

Deveçatağı fayının yeryüzüne ulaşan kolu olarak belirlenmiştir ve söz konusu 

Deveçatağı fayının bir segmenti konumundadır.  

 

Bölgedeki birimler Eosen’den itibaren gelişen bir karasaldan sığ denizel ve tekrardan 

karasala dönen bir ortamda gelişmişlerdir. Koyunbaba formasyonu metamorfik 

çakıllı killi ve kumlu yapıda kötü boylanmalı bir birimdir ve net bir şekilde taban 

konglomerası yapısı gösterir. Buna göre bölge Eosen’de kıyısal yapıdadır. Kırklareli 

kireçtaşları, o bölgede yüzeylenmemesine rağmen yakınlardaki sondaj kuyularında 

gözlenen Pınarhisar formasyonu, Süloğlu formasyonu ve Danişment formasyonu 

aynı şekilde karasal yada sığ denizel karakter taşmaktadır. Kırklareli fayı Eosen–

Oligosen  birimleriyle Pliyosen yaşlı Trakya formasyonu arasında gelişmiştir. Fay 

yaş farkından başka sondajlardan elde edilen Soğucak kireçtaşı derinlikleri, fayın çok 

yakınında ve Trakya formasyonu içerisinde yapılan sondajda bulunan kille ve 

Tekedere vadisi içersindeki mostralardaki deformasyonlar ve çökelim istifi ile ilgili 

çalışmalarla belirlenmiştir. Önceki çalışmalardan Çağlayan ve Yurtsever ( 1998 ) 

bölgede sadece Kırklareli fayını belirlemiş, ancak fayın İğridere vadisi içerisinde 
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gözlenmesi  Kırklareli içerisindeki fayın bu fayın bir kesimi olduğu düşüncesini 

uyandırmıştır ( şekil 6.12 ).  

 

Fayla ilgili yapılan ölçmelerde fayın yaklaşık olarak güneye doğru eğimli bir 

yüzeyde hareket ettiği anlaşılmıştır. Bu ölçmelerde tavan bloğunun alçaldığı 

anlaşılmıştır. Bu özellik fayın tümünde egemendir. Birimlerde yanal ötelenme ya çok 

düşük orandadır. Her iki durumda da Kırklareli fayının ana bileşeni normal fay 

bileşenidir.  

 

Kırklareli fayı Pliyosen öncesi bir fay olmasına karşılık yer yer Pliyoseni de 

etkilemiştir. Fay çoğu yerde Pliyosen yaşlı Trakya formasyonu tarafından örtülür. 

Kestiği formasyonlar sırasıyla  Kırklareli ( Eosen ), Soğucak ( Üst Eosen ) ve 

Süloğlu ( Üst Oligosen ) formasyonlarıdır. Fay kireçtaşlarını yüzeyden 20 m. 

yükseltmiştir. Kireçtaşlarının diğer kesimi havzada 200 m. derinliktedir. Toplam 

atım 220 m.dir.  

 

Bu fayın aktivitesini gösteren bir diğer veri ise bölgedeki morfolojik yapıdır. Fayın 

varlığını gösteren sondajlar ( SDK–1 ve SDK–2 ) bölgenin en büyük akarsularından 

biri olan Tekedere vadisinin yaklaşık 1 km. batısındadır ( şekil 6.13 ). Bu vadilerde 

fay morfolojik bir sınır yapısındadır. Fayın kuzeyindeki vadiler çok dik yamaçlara 

sahiptir ve dar yapıdadırlar ancak fayın güneyinde tam aksi bir durum söz konusudur. 

Bu bölgede dik yamaçlı dar vadiler yerine düşük eğimli yamaçlar ve geniş vadiler 

bulunur. Bu değişim çizgisinin kuzeyindeki Kırklareli kireçtaşları içerisinde çok 

küçük ölçekli ( bir kaç cm. ile 50 cm. arasında değişen boyutlarda ) faylar ve 

çatlaklar görülmektedir. Gene bu noktada vadi yüksekliği 25–30 m.yi bulan 

uçurumlarla sınırlanmışken fayın güneyinde bu sınırlar çok düşük eğimlerle ( 5–150 

arası ) ve 10 m. civarı kot farkıyla sınırlanır. Bu ve benzeri durumlar Kırklareli–Vize 

çizgiselliği boyunca hemen hemen tüm vadilerde tekrarlanır. 

 

Fay yakınındaki doğrultu eğimlerde de fay civarında belirgin değişimler gözlenir. 

Bölgedeki birimler genellikle belirgin bir doğrultu eğim açılarına sahiptir. 

Kireçtaşları genellikle kalın tabakalıdır ve bu tabakaların doğrultuları K46D ile 

K39D eğimleri de 22GD ile 30GD arası değişmektedir. Fay yakınında bu değerler 

K78D 62GD’ye kadar değişir. Fayın güneyindeki Trakya formasyonunda ise  
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Şekil 6.12: Kırklareli fayının geliştiği alanın jeolojisi ve Trakya Havzasındaki lokasyonu ( Profiller 
ekte yeralmaktadır. ). 
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mostraların görüldüğü alanlarda tabakaların hemen hemen yatay olduğu 

gözlenmiştir. Fakat fayın hemen yakınında bu durum değişir. Bu bölgelerde eğimleri  

K85D 45SE ile K75D 50SE arasındadır. Trakya formasyonundaki ana yön ise K60D 

10GD civarındadır. 
 

 
 

Şekil 6.13: Kırklareli fayının lokal haritası.  

 

6.2.1.3. Çatalca fayı 

Arazide gözlenen sonuncu fay ise Çatalca sırtında Çatalca–Binkılıç arasındadır. 

Çatalca fayı olarak adlandırılan bu fay Çatalca Sırtı kuzeydoğu yamacındaki 

kireçtaşlarının içinde yer alır ( şekil 6.14 ). Sırtın üst kesimlerinde düşey konumda 

yeralırken yamacın alt kesimlerine gelindiğinde fay düzlemi eğimi azalmaktadır. 

Çatalca Sırtı’nın kuzeydoğu yamacında açılmış olan yarmalarda henüz tutturulmamış 

olan Trakya Formasyonu üyeleri yatayla yaklaşık 50 derece eğimli olarak bulunurlar. 

Çatalca fayı arazide en belirgin şekilde Çatalca ilçesi ve İnceğiz köyleri arasındaki 

sırtta izlenebilir. Sırtın yüksek kesimlerinde metamorfik birimlerin üstünde gelişmiş 

olan topraklarla kireçtaşları arasında yatayla dik bir dokanak gösterir. Bu dokanak 

kuzeydoğuya gidildikçe daha da yataya yaklaşır ve Domuzdere vadisinde yaklaşık 25 

derecelik bir açıyla zemine ulaşır. Çatalca ilçesinde ve civarında yapılan yaklaşık 

100 –150 m.lik sondajlarda bu fayın kestiği kireçtaşlarına rastlanmamıştır.  
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Şekil 6.14: Çatalca fayının geliştiği alanın jeolojisi ve Trakya Havzasındaki lokasyonu ( Profiller ekte 

yeralmaktadır. ). 
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Çatalca fayı İstanbul’un hemen batısındaki Çatalca ilçesindeki sırtın içerisindedir. 

Çatalca fayı 6 km. uzunluğundadır. Çatalca fayı Istranca masifinin Çatalca’daki 

uzantısıyla Kırklareli kireçtaşları arasındadır. Bu fay çevredeki genç çökelleri de 

deformasyona uğratmıştır.  

 

Çatalca fayı iki segmentli ve her iki segmenti de aynı doğrultuda olan bir faydır. 

K600B konumunda 6 km. uzanır. Eğimi sırtın orta yerlerinde 850KD iken bu değer 

kuzeydoğuya doğru yamacın alt seviyelerinde 250KB olur. Kuzeybatı yönünde 

marnların içinde yeralan üçüncü  bir fayda Çatalca fayı ile aynı doğrultuludur ancak 

eğimi biraz daha azdır ( 71KB ).  

 

Arazide yapılan incelemelerde biri Pınarhisar formasyonu marnlarının içerisinde 

diğeri de metamorfik birimlerin  kuzey  sınırında  olmak  üzere iki  fay  gözlenmiştir.       

Bununla birlikte Çatalca Sırtı’nın morfolojik yapısı kuzeydoğuya bakan yamacın 

ovayla kesiştiği yerde gömülü bir fayın daha olabileceği yönünde ipuçları 

vermektedir ( Barka 2001, sözlü görüşme ) ( şekil 6.15 ). 

 

Çatalca fayı diğer aktif fay olan Kırklareli fayından farklı olarak Çatalca Sırtı 

boyunca izlenir. Fayın alt kesimleri sırtın içinde yeralan vadilerdeki yarmalarda 

izlenmektedir ( şekil 5.9 ).  Fayın alt kesimleri alüvyon örtüsü altındadır. 

 

Çatalcada açılmış olan SDK–10 ve SDK–12 sondajları sırttan yaklaşık olarak 250 ve 

350 m. uzaktadırlar ve her iki kuyuda da Kırklareli kireçtaşlarına rastlanılmamıştır. 

Fakat İnceğiz köyü batısındaki SDK–09 ve SDK–13 kuyularında kireçtaşları 

gözlenmektedir. 

 
 

Çatalca fayının bulunduğu arazide güneybatıda Mahya dağı şistleri, kuzeybatı–

güneydoğu  doğrultusunda Soğucak formasyonu ( Kırklareli kireçtaşları ) kuzeydoğu 

tarafında Pınarhisar ve Süloğlu formasyonları gözlenir. Bütün bu birimler sırtın 

kuzeybatısında yer yer Trakya formasyonunun ince tabakalı gevşek çökelleri 

tarafından örtülür. 
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Çatalca fayı normal bir faydır. Arazi incelemelerinde fayın kireçtaşlarıyla 

metamorfik birimler ve metamorfik birimleri örten alüvyonlar arasında kontakt 

oluşturduğu gözlenmiştir. Alüvyonların sırttaki hiçbir noktada kireçtaşlarını 

örtmemiş olması bu alüvyonların fay hareketi sonucu oluşmuş olan  morfoloji 

kotrolunda geliştiğini göstermektedir.  

 

Bölgede Eosen öncesi çökel ortama ait kayıtlar yoktur. Arazide incelenen en yaşlı 

sedimanter birim Kırklareli kireçtaşlarıdır. Daha önceki çalışmalarda inceleme 

alanının yakınında bu birimin altında çökelmiş olan Kırklareli formasyonu birimleri 

bulunmuştur. Aynı birimler bu çalışmada da Safaalan köyü yakınlarında saptanmış 

ve haritalanmıştır. Bu bölgedeki çökelme ortamı Kırklareli civarı gibi Eosen’de 

başlamış  ve bu  güne kadar aynı rejimde devam etmiştir. Bölgede çökelme esnasında  

 

 
 
Şekil 6.15: Çatalca Sırtı’ndaki fayın ve muhtemel gömülü fayın pozisyonları. 

 

yer yer hakim olan aşınma ortamı Eosen ve sonrası çökel birimlerinin tamamının 

görülmesini engellemiştir. Fay bu birimlerden en yaşlısı olan metamorfiklerle arazide 

gözlenen en yaşlı sedimanter birim olan kireçtaşlarını etkilemiştir.  

 

Fayın hareket yönü güneybatıdan kuzeydoğuya doğru eğimli bir yüzey üstündedir. 

Fayın tavan bloğu alçalmıştır ve fay normal fay karakterindedir. Sistemde yanal bir 

deformasyon gözlenememiştir. 
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7. SİSMOLOJİ 
 

7.1. TARİHSEL DEPREMLER 

Trakya basenininde tarihsel dönemde herhangi bir deprem bilinmemektedir. 

Trakya’yı etkileyen bazı depremler ile ilgili Eski Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı 

kayıtları da vardır. Bu konudaki en değerli kaynaklar arasında Ambrasseys ve 

Finkel’in ( 1991 ) makalesi ile Guidoboni’nin ( 1994 ) Akdeniz’deki M.S. 1000 

yılına kadar olan depremlerin yeraldığı kitabıdır. Marmara Denizi içinde Kuzey 

Anadolu fayı üzerinde meydana gelen depremler Trakya’da da kuvvetlice 

hissedilmiştir ancak özellikle bu alanda meydana gelmiş bir deprem 

bilinmemektedir. Sieberg ( 1932 ) haritasında hernekadar Bulgaristan’da ve Rodop 

masifi çevresinde bazı tarihsel depremler ve bazı sismik kaynaklar gösteriyorsada 

Trakya baseni içinde böyle bir kaynak olmadığı anlaşılmaktadır ( şekil 7.1 ). Benzer 

olarak Ambraseys ve Finkel (1991) ve Ambraseys daha önceki çalışmalarında 

Trakya ile ilgili spesifik bir veriye rastlanmamıştır. 

 

 
 
 

Şekil 7.1: Trakya’daki deprem potansiyeli bulunan faylar ( Sieberg, 1932 ). 

 

Bu araştırmacılara göre Trakya ‘yı etkileyen   bazı tarihsel depremler şunlardır ( şekil 

7.2 ); 

 

B.C. 360: Heraclea Pontica ( Ereğli ), Ophryneum ( Ç.kale Boğazı, Erenköy ), 

Thracian Chersonese ( Trakya Yarımadası ). Demosthenes bu depremle ilgili 
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kayıtlarda Çanakkale Boğazı’nda Anadolu yakasındaki Parmenion ve Ophryneum 

kentlerinde yıkım olduğunu belirtmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 7.2: MS 32–MS 1983 tarihleri arasında Marmara Denizi çevresindeki M>6 deprem aktivitesi 

( Ambraseys and Finkel, 1991 ). 

 

B.C. 287: Hellespont ( Çanakkale Boğazı ), Thracian Chersonese ( Trakya 

Yarımadası ).Bu deprem yarımada ve Çanakkale Boğazı’nda etkili olmuştur. 

Bölgedeki deprem olduğu tarihte 22 yıllık geçmişi olan Lysimachia isimli yerleşim 

yeri harabe haline gelmiştir. 

24 Eylül 477: Bu depremin oluş yılı hakkında net bilgi yoktur. İtalyan araştırmacı 

Emanula Guidoboni ve diğerlerinin 1994 yılında hazırlamış olduğu Catalogue of 

Ancient Earthquakes in The Mediterranean Area up to 10’th Century isimli kaynakta 

bu depremle ilgili olarak 477 ile 480 yılları arası gösterilmiştir. Bu depremle ilgili 

Trakya’yı da kapsayan bir hasar haritası da vardır. Küçük Çekmece ve İstanbul’da 

bir çok kilise, ev ve anıtın yıkılmasına neden olmuş, Gelibolu civarında da hasar 

yaratmıştır. Bu deprem Ege’deki adalarda da hissedilmiş ve tsunami kaydedilmiştir. 

Bu dalgalar kıyıya yakın surları da yıkmıştır.  

16 Nisan 557: Herhangi bir hasara neden olmamış ama halkta  panik yaratmıştır.  

6 ve 14 Aralık 557: 6 aralıkta ilk olan depremde surlar ve kiliselerin çeşitli 

kısımlarında yıkımlar görülmüş ve Küçük Çekmece bölgesinde bir çok ev yıkılmıştır. 

Bu deprem 14 aralıkta olan diğer depremi tetiklemiştir. 14 Aralık 557 depremi 

kayıtlara geçen en büyük depremlerden biridir. Bir çok kaynağa göre bu deprem 
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İznik’ten Batı Trakya’ya kadar olan bölgede hissedilmiştir. Depremde İstanbul 

tamamen yıkılmış, katastrofik bir yıkım görülmüştür. Çatalca’da da bir çok ev 

yıkılmıştır. Depremin şiddetiyle evlerin çatıları bir mancınıkla fırlatılıyormuşcasına 

uçmuş, arka arkaya bir çok artçı deprem olmuştur. St. Samuel, St. Vincentius, St. 

Stratonicus ve St. Callinicus kiliseleri de bu depremde yıkılmıştır. Çevre şehirlerde 

de çeşitli hasarlar görülmüştür. Bizans ve Roma kaynaklarına göre bu deprem 

İstanbulda yaşanan en büyük depremdir.  

28 Mayıs 862: Bir çok öncü depremden sonra gelen ana depremde saray zarar 

görmüş, bir çok kilise, heykel ve evler zarar görmüş, hatta şehrin girişindeki zafer 

anıtı yıkılmıştır. St. Anne kilisesinde ağır hasar gözlenmiştir.  

Ağustos 926: Bu deprem Trakya’da gerçekleşmiştir. Bir çok kasaba ve kilise 

tamamen yerle bir olmuştur. Toprakta bir çok yerde kırılmalar ve yarıklar 

gözlenmiştir.  

25 Ekim 989: Çok miktarda bina ve kilise ( Aya Sofya dahil olmak üzere ) hasar 

görmüş, İstanbul’un kuleleri yıkılmış ve Aya Sofya’nın kubbesi çökmüştür. 

Trakya’yı etkileyen bu depremde  etkilenen bölgelerde bir çok şehir ve kasabada ağır 

hasar almıştır.  

12 Haziran 1542: Trakya bölgesinde oluşan bu büyük depremde çok sayıda can 

kaybı olmuş ve deprem İstanbul, Gelibolu ve Edirne’de hissedilmiş, İstanbul’da 1700 

ev yıkılmış, yaklaşık 4500 kişi ölmüştür. Avrupa kaynaklarında ölü sayısı on bin 

kişiden fazla olarak bildirilmektedir.  

25 Nisan 1689: Anadolu’nun kuzeybatısı, Trakya ve Karadeniz’in batı sahillerini 

etkilemiştir. İstanbul’da ve Edirne’de bir çok ev, camii ve kilise hasar görmüş, Sofya 

kentinden hissedilmiştir. Tahmini episentr noktası Maritsa Vadisi’dir. 

29 Temmuz 1752: Trakya’da görülmüştür. İbrik Tepe, Havsa ve Hasköy tamamen 

yıkılmış, Edirne’de bir çok ev ve devlet binasında hasar olmuş ve Edirne kentinde 

100 kişi ölmüş ve Edirne kalesi ve surlarında yıkılmalar olmuştur. Deprem İstanbul 

ve İzmir’de şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. 

26 Ekim 1802: İstanbul ve Edirne’deki bir çok ev, çarşı camii ve kilise hasar 

görmüştür.  

10 Temmuz 1894: İzmit Körfezi’nde olan bir depremdir. İstanbul, Silivri, Adapazarı 

ve Katırlı arasında hissedilmiş, Heybeliada , Yalova ve Sapanca civarındaki bütün 

yerleşim yerleri yıkılmış, Adapazarı’nda 83, Sapanca’da 990 kişi ölmüştür. 

İstanbul’da hasar daha dağınıktır. Bir çok devlet binası, camii, kilise ve ev yıkılmış 



 65

276 kişi ölmüş ve 321 kişi yaralanmıştır. Yeşilköy civarında 1.5 m. Yüksekliğinde 

tsunamiler görülmüştür. Budapeşte, Sofya ve Konya’ya kadar olan alanda 

hissedilmiştir.  

 

Bütün bu tarihsel depremlerin Marmara denizi içinde ve/veya Ganos-Saroz arasında 

Kuzey Anadolu fayı üzerinde meydana geldiği sanılmaktadır.  

 

7.2. ALETSEL DÖNEM 

Aletsel dönemi 1964 öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak mümkündür. 1964 

öncesi verilerin hata oranları büyüktür. Genelde M>5 büyük depremlerin yerleri 5-10 

km hatalıdır. Bu dönemde herhangi M>5 depremine rastlanmamıştır. Şekil 7.3  ve 

7.4 1964-1996 ve 1976-1990, M>1, şekil 7.5 ve tablo 7.1 ise 1900–2000 M>3 

depremlerin dağılımını göstermektedir. Bu veriler bize Trakyada önemli bir deprem 

aktivitesinin olmadığını göstermektedir.  

 

 
 
Şekil 7.3: 1964–1996 arası M>1 deprem aktivitesi ( Mc Clusky, 2000 ). 
 

1964 sonrası dönemde ise Büyükçekmece-Çatalca arasında bir sismik kümelenme 

vardır ancak bunun önemli kısmının bu alanda yeralan taş ocakları patlatmaları ile 

ilgili olabileceği düşünülmektedir. Ancak yinede bunun detay incelenmesi 

gerekmektedir. Sismik kümelenme olan ikinci bir alanda Kırklareli doğusudur. 

 

GPS verileri 2-3 mm/yıl hata ile yapılmaktadır. Bu veriler Trakyada bu mertebenin 

üzerinde bir aktivte olmadığını göstermektedir. GPS verileri ana defromasyonun 
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Kuzey Anadolu fayı tarafından alındığını ve toplam hızın yılda 23 mm/yıl olduğunu 

ortaya koymaktadır ( şekil 7.6 ).  

 

 
Şekil 7.4: 1976–1990 arası M>1 deprem aktivitesi ( Schindler and Pfister, 1997 ). 
 
 

 
 
Şekil 7.5: Trakya’nın doğu kesiminin ve İstanbul Boğazı’nın 1900–2000 yılları arası 
( M>3 ) sismik aktivite haritası ( Kandilli Rasathanesi web sitesi verileri.                   
( www.koeri.boun.edu.tr ) ).  
 

 

Tablo 7.1: 1900 – 2000 arası olan M>3 depremlerin magnitüdü ve lokasyonu. 

Tarih            Saat      Enlem          Boylam              Magnitüd        Derinlik (km.) 
22-01-1907   02:41    29.00000E   41.00000N  4.50   12.00 
13-10-1919   07:54    28.00000E   41.50000N  4.50   12.00 
29-05-1923   11:34    30.00000E   41.00000N  5.50      25.00 
26-10-1923   12:13    28.60000E   41.20000N  5.00   24.00 
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10-06-1925   04:45    29.00000E   41.00000N  4.40      8.00 
10-10-1929   23:00    27.46000E   41.11000N           4.50   15.00 
07-02-1936   12:26    29.00000E   42.30000N  4.50   15.00 
13-12-1948   02:00    30.00000E   41.00000N  4.20   15.00 
13-03-1952   06:30    28.14000E   41.02000N           4.90   11.00 
28-08-1956   01:29    29.93000E   41.08000N           4.60   80.00 
12-06-1960   23:10    28.02000E   42.36000N           4.50   80.00 
18-04-1964   21:52    29.00000E   41.10000N           3.50  33.00 
15-01-1965   22:10    29.40000E   42.40000N  3.10     0.00 
22-07-1967   17:37    30.00000E   41.00000N           3.40     0.00 
23-07-1967   09:27    27.00000E   41.00000N  3.90     0.00 
06-08-1967   14:09    28.80000E   41.00000N           4.40    0.00 
21-08-1968   21:55    28.00000E   41.75000N  3.70     0.00 
29-03-1970   05:06    29.50000E   42.80000N           3.20    0.00 
18-04-1970   02:12    29.30000E   42.70000N  4.10      0.00 
07-06-1970   03:41    29.45000E   42.33000N  3.60   33.00 
20-06-1970   06:18    29.35000E   42.34000N           3.60   33.00 
19-11-1970   04:23    29.50000E   42.40000N  3.80      0.00 
05-02-1973   09:06    28.20000E   41.19000N           3.00     0.00 
07-10-1974   07:40    27.90000E   41.08000N  3.50     0.00 
23-09-1975   20:53    28.10000E   41.12000N   3.50   33.00 
06-11-1975   01:34    29.90000E   41.50000N  3.10      4.00 
19-12-1975   08:05    28.04000E   41.13000N           3.40   33.00 
23-08-1976   10:13    28.70000E   42.08000N           3.20     0.00 
28-08-1976   22:50    29.20000E   41.80000N  3.20     0.00 
17-09-1976   17:22    28.00000E   41.02000N           3.30        10.00 
18-09-1976   10:01    29.20000E   41.30000N  3.70       0.00 
29-09-1976   16:00    27.20000E   42.20000N           3.60           0.00 
28-01-1977   20:59    28.20000E   41.20000N           3.40      0.00 
18-02-1977   08:04    27.84000E   41.05000N  3.10     0.00 
03-03-1977   05:01    29.30000E   41.30000N  3.40     0.00 
04-03-1977   09:04    29.65000E   41.10000N           3.30     0.00 
10-05-1977   09:39    27.50000E   41.10000N  3.00     0.00 
15-05-1978   13:58    28.20000E   41.60000N           3.30    0.00 
19-09-1978   13:36    29.10000E   42.04000N  3.30      5.00 
02-07-1979   09:03    28.67000E   41.11000N     3.20     0.00 
12-02-1980   01:11    29.60000E   41.60000N     3.00    0.00 
18-04-1981   07:03    28.00000E   42.34000N  3.20      0.00 
27-05-1981   01:56    28.40000E   41.50000N 3.40      0.00 
10-06-1981   01:54    27.52000E   42.25000N  3.20   22.00 
19-06-1981   14:36    27.80000E   42.63000N 3.30   10.00 
06-03-1982   08:59    28.61000E   42.65000N  3.40   10.00 
18-05-1982   12:26    27.31000E   42.31000N  3.00     0.00 
12-07-1982   14:46    27.83000E   41.00000N  4.60   25.00 
19-07-1982   02:24    29.30000E   42.02000N 3.00    0.00 
14-11-1982   21:16    29.99000E   41.06000N 3.10    0.00 
29-12-1982   02:04    27.46000E   41.60000N 3.50   10.00 
06-10-1983   22:31    27.90000E   41.02000N 3.30  10.00 
06-10-1983   22:37    27.75000E   41.00000N 3.50   10.00 
18-07-1984   03:45    30.00000E   42.31000N 3.20  10.00 
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04-12-1984   07:48    28.13000E   41.75000N 3.40   10.00 
10-09-1986   14:04    27.65000E   41.20000N 3.00    0.00 
24-04-1987   00:19    27.70000E   42.63000N  3.00     6.00 
05-05-1987   09:37    29.20000E   41.40000N  3.00   10.00 
06-06-1987   18:31    29.40000E   41.40000N  3.20     0.00 
28-11-1988   13:00    29.90000E   41.00000N  3.10     2.00 
14-03-1989   12:04    29.00000E   42.29000N  3.20   10.00 
27-10-1989   20:01    28.36000E   42.76000N  3.10     9.00 
26-01-1990   08:54    29.20000E   41.40000N   3.10   10.00 
26-01-1990   14:51    28.53000E   41.10000N  3.00   10.00 
16-03-1990   16:42    27.76000E   41.50000N 3.30      7.00 
22-03-1990   06:09    29.40000E   41.40000N 3.80     8.00 
23-04-1990   09:00    27.50000E   41.74000N  3.20  10.00 
24-04-1990   13:53    27.70000E   41.96000N  3.50       1.00 
04-05-1990   01:04    28.40000E   41.60000N 3.60       5.00 
03-06-1990   12:58    28.50000E   41.10000N 3.40   10.00 
10-06-1990   11:36    29.35000E   41.31000N  4.00     6.00 
12-06-1990   10:30    29.30000E   41.20000N 3.00  10.00 
14-06-1990   08:33    29.30000E   41.20000N  3.10   10.00 
11-08-1990   15:46    29.31000E   41.20000N   3.10  10.00 
20-08-1990   15:23    28.50000E   41.10000N 3.00     7.00 
22-08-1990   13:02    29.90000E   41.00000N 3.10     3.00 
05-09-1990   16:21    28.70000E   41.00000N  3.10   59.00 
25-10-1990   17:00    29.30000E   41.30000N  3.10    3.00 
25-01-1991   03:23    27.70000E   42.83000N 3.40    5.00 
15-03-1991   12:48    28.17000E   41.32000N 3.20     1.00 
01-04-1991   15:44    27.44000E   41.68000N     3.10     7.00 
24-04-1991   16:58    29.40000E   41.40000N 3.00     6.00 
29-04-1991   23:29    28.13000E   42.33000N  3.00    0.00 
03-05-1991   15:22    29.05000E   41.31000N  3.10  11.00 
19-05-1991   23:28    28.04000E   41.65000N  3.40  19.00 
20-05-1991   12:32    29.85000E   41.33000N  3.00     6.00 
15-06-1991   12:55    28.95000E   41.17000N 3.00    2.00 
28-06-1991   08:09    29.31000E   41.52000N 3.00    8.00 
26-10-1991   14:23    28.48000E   41.09000N     3.00    5.00 
29-10-1991   01:18    28.92000E   42.64000N 3.30    9.00 
25-03-1992   08:45    29.29000E   41.44000N 3.20  10.00 
08-05-1992   15:46    27.49000E   41.81000N 3.00     9.00 
02-06-1992   12:13    28.22000E   42.21000N  3.80   22.00 
19-06-1992   16:47    28.84000E   41.16000N  3.00     6.00 
03-08-1992   11:15    27.78000E   41.00000N     3.00            9.00 
11-08-1992   07:38    29.07000E   41.38000N  3.00    8.00 
16-11-1992   11:31    29.95000E   41.28000N  3.60   10.00 
02-03-1993   10:09    27.64000E   41.87000N  3.00  21.00 
09-03-1993   14:17    28.08000E   41.98000N 3.30   28.00 
08-05-1993   10:31    27.89000E   42.03000N      3.00        8.00 
11-06-1993   09:29    27.81000E   42.04000N     3.00          7.00 
01-07-1993   07:30    27.32000E   41.69000N 3.00     1.00 
05-07-1993   12:33    27.53000E   41.47000N 3.10     7.00 
03-10-1993   07:42    27.40000E   41.69000N  3.00   16.00 
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04-10-1993   14:27    28.99000E   41.27000N 3.00     8.00 
15-10-1993   21:41    29.83000E   42.31000N 3.60  10.00 
22-10-1993   14:44    27.43000E   41.65000N 3.00       7.00 
24-10-1993   14:17    28.99000E   41.29000N 3.00    9.00 
25-10-1993   12:15    27.51000E   41.75000N 3.00     0.00 
26-10-1993   09:35    29.31000E   41.42000N 3.10  17.00 
07-11-1993   12:04    27.33000E   41.66000N 3.10     3.00 
10-12-1993   13:42    27.39000E   41.70000N 3.10    5.00 
12-12-1993   17:21    28.82000E   41.51000N 4.80   28.00 
16-01-1994   11:18    29.27000E   41.01000N  3.00   13.00 
11-06-1994   10:47    27.50000E   41.79000N 3.00    5.00 
23-07-1994   04:05    28.19000E   42.75000N  3.40     9.00 
23-08-1994   06:47    28.71000E   42.55000N  3.40   12.00 
17-10-1994   10:33    27.37000E   41.70000N  3.20     8.00 
26-12-1994   08:38    27.37000E   41.72000N 3.40    7.00 
27-12-1994   10:57    29.72000E   41.65000N  3.00   32.00 
10-07-1995   14:20    27.33000E   41.74000N  3.30     6.00 
18-07-1995   20:54    27.60000E   41.25000N 3.20    0.00 
18-07-1995   23:29    27.88000E   42.61000N  3.90      5.00 
26-07-1995   12:11    27.38000E   41.76000N  3.00   15.00 
21-09-1995   07:48    29.47000E   41.51000N 3.00     0.00 
13-11-1995   19:39    27.49000E   42.56000N  3.20  24.00 
12-01-1996   04:18    27.52000E   41.65000N  3.20     0.00 
15-01-1996   15:21    29.58000E   41.61000N  3.20     0.00 
29-12-1996   08:21    29.09000E   42.64000N  3.40      5.00 
06-04-1998   00:38    27.58000E   41.50000N  3.60     5.00 
25-11-1998   23:38    29.90000E   41.18000N  3.40  16.00 
29-05-1999   22:21    29.21467E   41.29050N  3.01      5.81 
18-01-2000   14:18    28.50000E   41.58000N  3.20    8.00 
 
( Ekrem Zor, KRDAE, Jeofizik Anabilim Dalı ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.6: Marmara ve Batı Ege bölgelerinde yapılmış olan GPS ölçümlerinin 

sonuçları ( Straub ve Kahle, 1995 ). 
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8. JEOLOJİK EVRİM 

  
Çalışma bölgesinin evrimi iki ayrı aşamada gelişmiştir. Bunlardan ilki Eosen öncesi 

Paleo ve Neo–Tetis okyanuslarının kapandığı dönem, ikincisi de Eosen sonrası bu 

okyanuslar kapandıktan sonraki dönemdir. 

 

Bölgenin evrimiyle ilgili çeşitli düşünceler vardır. Bunun sebebi bölgenin tabanının 

tam olarak bilinememesidir. Istranca masifi birimleri arazinin kuzeydoğu kesiminde, 

Çatalca civarında ve Saros körfezi civarında gözlenirler. Bölgeyle ilgili yapılan derin 

petrol arama sondajlarında yaklaşık 3000 m.lik derinlikte ulaşılan birim Soğucak 

formasyonudur ( Siyako, sözlü görüşme 2001 ). Havzanın temelinde Istranca masifi 

üstüne yerleşmiş Kırklareli ve Soğucak formasyonunun geliştiği tahmin 

edilmektedir. 

 

Sergen fayı ve civarında Tersiyer yaşlı sedimentler görülmez. Turgut ve diğ. ( 1991 ) 

bu bölgenin Tersiyer döneminde eski bir aşınma alanı olduğunu öne sürmüşlerdir. 

Aynı çalışmacılar Istranca masifinin kökenini Pontid kıtasına dayandırmaktadırlar ve 

bu masifin Eosen devrinde çeşitli yapısal değişimler geçirdiğini öne sürmüşlerdir. 

Sedimanter kayaçlarda ise kuzeyde üç ana grup bulunurken güneyde iki ana grup 

görülmektedir. Kuzeyde Bulgaristan sınırı yakınlarında Neo–Tetis okyanusunun 

kapanması sırasında gelişen adayayları tarafından üretildikleri tahmin edilen Kretase 

yaşlı volkanik kırıntılı birimler görülür.  

 

Arazide bütün bu birimler Eosen yaşlı İslambeyli yada Koyunbaba formasyonu 

olarak bilinen kötü boylanmalı taban konglomeralarıyla örtülür. Bu birim ve üstünde 

gelişen resifal bir kireçtaşı olan Soğucak formasyonu ( Kırklareli kireçtaşı olarak da 

adlandırılmaktadır. ) havzanın orta kesimlerinde yaklaşık 9 km.lik  bir derinlikte 

bulunmaktadır ( şekil 6.3, Turgut et al. 1991 ). Havzanın kuzeyinde güneyinden 

farklı olarak ayrıca Danişment, Süloğlu ve Ergene formasyonaları gözlenir Havzanın 

tamamında ise bu birimler çeşitli yerlerde Trakya Formasyonu tarafından örtülürler.  

 

Arazinin tektonik gelişimi Permiyen’de Paleo–Tetis okyanusunun kapanmaya 

başlamasıyla gelişir. Bölgedeki ilk metamorfik birimler ve volkanik sokulumlar bu 
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zaman diliminde gelişmiştir. Arazide Kretase başlarına dek gelişmiş olan sedimanter 

birimlerde o zaman dilimi içerisinde tamamen kapanan Neo–Tetis okyanusunun 

kuzey kolunun geliştirdiği metamorfizma rejiminin etkisinde kalmışlardır. Bölgede 

bu şekilde biri Triyas öncesi diğeri de Kretase öncesi olmak üzere iki ayrı 

metamorfizma gelişmiştir. Bölgede Kretase başından Eosen’e dek Kretase başında 

kuzey kesiminde çökelen ada yayları ürünü olduğu tahmin edilen volkanosedimanter 

birimler haricinde herhangi bir birim gözlenmemektedir.  

 

Arazide bu birimlerin üzerinde Eosen yaşlı kırıntılılar gelişmiştir. Bölgedeki okyanus 

yitiminin sonuçlanması ve sıkışmanın devam etmesi ile gelişen genişleme etkisiyle 

havza gelişimi havzanın açılması olarak devam etmiştir. Havzadaki birimler 

Eosen’den bu güne olan zaman aralığında karasal, çok sığ yada sığ çökel 

birimleridir. Aynı birimlerin ( özellikle de Eosen yaşlı ve Kretase sonrası birimlerin 

taban kayacı olan Koyunbaba formasyonu konglomerası ve bu konglomeranın 

üstünde gelişmiş olan Soğucak formasyonunu oluşturan resifal kireçtaşının ) havza 

ortalarında yaklaşık 9 km. derinlikte bulunmaları havzadaki çökmenin havzayı 

kaplayan en genç birim olan Trakya formasyonunun gelişimine dek devam ettiğini 

göstermektedir.  

 

Eosen'den itibaren çalışma bölgesinde açılma etkileri gözlenmeye başlar. Çalışma 

bölgesinde tesbit edilen, Eosen sonrası oluşmuş ve şu anda da aktif olan faylar 

normal bileşenli faylardır ( Kırklareli ve  Çatalca fayları ).  

 

Arazide Eosen’le birlikte çökme etkileri de görülür. Eosen’de ilk olarak taban 

konglomeraları gözlenir. Bu konglomeraların üstünde resifal kireçtaşları gözlenir. 

Eosen sonunu temsil eden bu kireçtaşları Trakya’da yapılan petrol arama 

çalışmalarında haznekaya olarak kullanılmaktadır ( Siyako, 2001 ). Bunların üstünde 

görülen Pınarhisar formasyonu sığ denizel ortamı karakterize eder. Pınarhisar 

formasyonu üstüne çökelen Süloğlu, Ergene, Sinanlı ve Trakya formasyonları 

sırasıyla lagün, taşkın ovası, göl ve akarsu taşkınlarını gösterirler. Formasyonlardan 

elde edilen bilgilere göre havzada Eosen sonundan bu güne sığ denizel, karasal bir 

ortam hakimdir  ( şekil 8.1 ve 8.2 ).  
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Şekil 8.1: Trakya havzası Eosen coğrafyası ( Turgut ve diğerleri, 1991 ). 

 

Bu zaman aralığında bölgede sürekli bir çökme gözlenmiştir. Bölgedeki çökme hızı 

sediman geliş hızından biraz daha yavaştır. Bunun sonucu olarak havzada sığ 

denizelden karasal ortama doğru bir regresyonu tanımlayan formasyonlar gözlenir.  

 

Trakya yarımadasında etkili olan bir yapısal unsurda bugün gömülü durumda 

bulunan Deveçatağı – Terzili fay zonudur. Bu fay zonunun, KAF oluşuncaya dek 

Anadolu yarımadasındaki batıya hareketi yöneten ve TEF adıyla bilinen Trakya–

Eskişehir Makaslama zonunun bir parçası olduğu öne sürülmüştür. 
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Şekil 8.2: Trakya havzasının Miyosen coğrafyası ( Turgut ve diğ., 1991 ). 

 

Trakya havzasında bu gün sakin bir dönem yaşanmaktadır. Çalışma alanıyla ilgili 

bulunan sismik kayıtlarda magnitüdü 4.9’a ulaşan çeşitli depremler vardır. Bölgede 

19. yüzyıla kadar olan depremlerde ise Trakya’da hasar yapan bazı depremler vardır. 

Trakya’da hasar yapan ancak İstanbul’da pek hissedilmeyen bu depremlerin kaynağı 

olarak bu çalışmada tesbit edilmiş Kırklareli fayı düşünülmektedir. Bu fayın 1000 

yılda 1 m. düşey atım üretme kapasitesi vardır ve bu atım miktarı uzun süreli 

aralıklarla da olsa yüksek magnitüdlü depremler üretebilecek düzeydedir. 
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Trakya havzası ve İstanbul’u etkileyecek bir diğer fay da Çatalca fayıdır. Kandilli 

Rasathanesi’nin 1900–2000 yılları arası kayıtları bu fayın hareket etme 

doğrultusunda İstanbul Boğazı boyunca M > 3 olan bir deprem aktivitesi tesbit 

etmiştir ( şekil 7.4, 7.5 ve 7.6 ).  

 

8.1. TEKTONİK MODEL 

Sergen fayının normal fay olduğu daha önce belirtilmişti. Bu fayın uzunluğu yaklaşık 

65 km. olup KB-GD gidişlidir ve Trakya havzasının kuzey kenarına paraleldir. 

Ayrıca Sergen fayı  Soğucak ve Terzili faylarına da paraleldir. Sergen fayı dışında 

Vize çevresinde görülen topografik yükseklik ve Çatalca şevi kalıntı normal fayları 

ifade etmektedir. 

 

Bütün bu veriler birarada değerlendirildiğinde Terzili fayının Trakya baseninin 

Kuzey kenarını kontrol eden transtansiyonel bir fay sistemi olduğu ve bu sistemin 

normal faylarının havzanın kenarını kontrol ettiği anlaşılmaktadır. Bu normal 

faylarının önemli kısmının Ergene ve Trakya formasyonları altında gömülü olduğu 

ancak bazı kesimlerinin Sergen fayı gibi hala korunduğu ortaya çıkmaktadır. Eklerde 

Trakya havzası kuzey kenarına dik bir kesitte Ergene ve Trakya formasyonları öncesi 

ve sonrasındaki morfolojik gelişme gösterilmektedir. 

 

Özetle Trakya havzasının kuzey sınırının çizgiselliği bu havzayı daha önceden 

kontrol eden faylar tarafından oluşturulmuştur. Kuzey Osmancık fayı olarak bilinen 

bu fayın fay şevinin örtülmesi bu sınırın çizgisel görünümünü getirmiştir. Bu sınır 

günümüzde fay kontrollu değildir dolayısı ile sismik bir etkinlik söz konusu değildir. 

Sergen fayı ve diğer çizgisellikler ise aynı döneme ait normal faylardır ve faylarında 

aktif olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Bununla birlikte havzanın en doğusunu sınırlayan Çatalca fayında mikro ölçekli bir 

sismik aktivite gözlenmektedir. Bu fay Kuzey Anadolu Fay zonuna yakın 

olduğundan Kuzey Anadolu fay zonunun hareketi Çatalca fayı üzerinde hareket 

yaratabilir. Çatalca fayını oluşturan bu zayıf zondaki hareketin Kuzey Anadolu Fay 

zonunun etkisiyle geliştiği düşünülmektedir. 
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9. SONUÇLAR 

 
Bu tezde Trakya baseninin kuzey kenarı boyunca varolan çizgiselliğin ne olduğu ve 

Sergen fayının aktif olup olmadığı araştırılmıştır. Bu araştırma sırasında sınırın 

jeolojik yapısı incelenmiş  ve çizgisellik boyunca gözlemler yapılmıştır. TPAO 

tarafından yapılmış sismik kesitler yorumlanmış ve hem TPAO ve hemde DSİ sondaj 

logları gözden geçirilmiştir. Sınır boyunca yapısal ve morfolojik kesitler alınarak 

sınırın karakteri anlaşılmaya çalışılmıştır. Tarihsel ve aletsel dönem depremleri 

araştırılarak sismik aktivite yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 

Bütün bu verilere göre Trakya baseninin kuzey sınırının Pliyosene kadar aktif olan 

bir transform fayın ve bu fayla beraber gelişen bir normal fayın gömülmesi 

sonucunda oluşan bir kenar izi olduğu ve Sergen ve Çatalca fayları olarak bilinen 

diğer çizgiselliklerinde kuzey sınırı kontrol eden genişleme tektoniğinin kalıntıları 

olduğu sonucuna varılmıştır. Tarihsel ve aletsel deprem kayıtları bu sınır boyunca 

herhangi bir deprem aktivitesinin olmadığını göstermektedir. 2- 3mm/yıl hata payı ile 

yapılan GPS ölçümleri ise yine bu sınır boyunca herhangi bir aktivitenin varlığını 

göstermemektedir. 

 

Ancak Çatalca fayı Kuzey Anadolu fayına yakın olduğu için bu fay zonunun 

harekete geçirdiği eski bir yapı olarak değerlendirilebilinir. Marmara Denizi içinde 

Kuzey Anadolu fayı üzerinde meydana gelen bazı depremler bu eski zayıf zonda 

simpitatik hareketler oluşturabilir veya varolan mikrosismik aktivite meydana 

getirebilir. 

 

Özetle, Trakya baseninin kuzey kenarının ve Istranca masifini kontrol eden aktif bir 

fay olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak İğneada çevresinde Bulgaristan’dan 

uzanan bir graben yapısı söz konusu olabilir. Ancak bu fay zonunun başka çalışmada 

ayrıca incelenmesi gerekmektedir. 

 

Arazide gözlenen bir diğer fay da Kırklareli yakınlarındaki Kırklareli fayıdır. Bu 

fayda 200 m.lik net bir düşey atım tesbit edilmiş, ve toplam atım miktarı ile geçen 

süre hesaplanarak yıllık tahmini atım miktarı bulunmuştur. Bu veriler söz konusu bu 
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fayın uzun süreli aralıklarla da olsa yüksek magnitüdlü depremler üretebileceğini 

göstermiştir. Bu fayla ilgili daha ayrıntılı ve fayın tamamını inceleyebilecek 

tekniklerle incelemeler yapılması önerilmektedir.  

 

Kırklareli–Binkılıç köyü arasındaki arazide herhangi bir fay belirlenememiştir ancak 

Kaynarca–Vize arasındaki yapıda bölgede bir fayın aktivitesini gösteren çeşitli 

yapısal izler vardır. Bu bölgede arazide fay izi bulunmasa da çizgisellik üzerinde bu 

mevkide sismik kesitler alınması bu bölgedeki şu an için hareketsiz olan bir fayın 

saptanmasını sağlayabilir. 

 

İnceleme bölgesinin en güney kesimini içeren Çatalca – Binkılıç arasında ise  

Çatalca sırtının içindeki aktif ve büyük bir olasılıkla 1894 depremi sırasında hareket 

etmiş olması mümkün olan bir fay tesbit edilmiştir. Bu fayın aktivitesi ile ilgili daha 

ayrıntılı çalışmaların yapılması ve sonuçlarına göre Çatalca ilçesinde düzenlemeler 

yapılması gerekmektedir. 
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Ek7. Sondaj lokasyon haritası. 
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Ek1.1. Profil 1. 
 

 
 
Kırklareli fayı üzerinde alınmış olan 1 numaralı profil. 
 
Ek1.2. Profil 2 
 

 
 
Kırklareli fayı üzerinde alınmış olan 2 numaralı profil. 
 
 
 
 
 



  

Ek1.3. Profil 3 
 

 
 
Kırklareli fayı üzerinde alınmış olan 3 numaralı profil. 
 
Ek1.4. Profil 4 
 

  
 
Kırklareli fayı üzerinde alınmış olan 4 numaralı profil. 



  

Ek1.5. Profil 5 
 

 
 
Kırklareli fayı üzerinde alınmış olan 5 numaralı profil. 
 
Ek1.6. Profil 6 
 

 
 
Kırklareli fayı üzerinde alınmış olan 6 numaralı profil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ek1.7. Profil 7 
 

 
 
Kırklareli fayı üzerinde alınmış olan 7 numaralı profil. 
 
Ek1.8. Profil 8 
 

 
 
Kırklareli fayı üzerinde alınmış olan 8 numaralı profil. 
 
 
 
 
 
 



  

Ek1.9. Profil 9 
 

 
 
Kırklareli fayı üzerinde alınmış olan 9 numaralı profil. 
 
Ek1.10. Profil 10 
 

 
 
Sergen fayı üzerinde alınmış olan 10 numaralı profil. 
 
 
 
 
 



  

Ek1.11. Profil 11 
 

 
 
Sergen fayı üzerinde alınmış olan 11 numaralı profil. 
 
Ek1.12. Profil 12 
 

 
 
Sergen fayı üzerinde alınmış olan 12 numaralı profil. 
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