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ÖZET

HERSEK DELTASI’NDA KUZEY ANADOLU FAYI’NIN YALOVA
SEGMENTİ ÜZERİNDE PALEOSİSMOLOJİK ÇALIŞMALAR

Özgür KOZACI

Bu çalışmada paleosismoloji yöntemi ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Hersek
Deltası’ndaki fay geometrisi belirlenmiştir. Bu çalışmalar kapsamında
stereografik hava fotografları incelenmiş, mikrotopografya haritalarından
sayısal yükseklik haritaları elde edilmiş, inceleme alanının jeoloji ve
jeomorfoloji haritaları yapılmış, delta üzerinde VLF ve sismik yansıma jeofizik
yöntemleri uygulanmış, fay kazıları yapılmış, inceleme alanının arkeosismoloji
ve dendrosismoloji potansiyeli değerlendirilmiş, elde edilen veriler için yarı
elastik uzayda sonlu elemanlar kullanarak deformasyon modellemeleri
yapılmıştır. Tüm bu araştırmalar sonucunda Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun
Hersek Delta’sının doğusunda sola sıçrama yaptığı ve inceleme alanındaki
morfolojiyi bu şekilde oluşturduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kuzey Anadolu Fay Zonu, Hersek Deltası, Paleosismoloji
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ABSTRACT

PALEOSEISMIC STUDIES OF THE YALOVA SEGMENT OF THE NORTH
ANATOLIAN FAULT ON THE HERSEK PENINSULA
Özgür KOZACI

In this study the fault geometry of the North Anatolian Fault Zone on the
Hersek Peninsula is studied using paleoseismological technicques. The scope of
the work included; interpretation of stereographic air photos, creating digital
elevation maps using microtopographical maps, mapping the geology and
geomorphology of the study area, using VLF and seismic reflection geophysical
techicques,

trenching,

evaluation

of

the

archeoseismological

and

dendroseismological potentials of the study area and deformation modelling in
half elastic space with finite elements using the data acquired during these
studies. The evaluation of the information gathered as a result of these studies
enlight that North Anatolian Fault Zone continues to the west of Hersek
Peninsula making a restraining stepover east of the delta which forms the recent
morphology.

Keywords: North Anatolian Fault Zone, Hersek Peninsula, Paleoseismology
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1 GİRİŞ
1.1 İnceleme Alanının Coğrafik Özellikleri
İnceleme alanı Doğu Marmara Bölgesi’nde, İzmit Körfezi’nin güney kıyısı üzerinde
bulunur. Yalova ilinin Altınova ilçesine bağlı olan Hersek Köyü Hersek Burnu ya da
Dil Burnu olarak anılan deltanın kuzeyinde bulunur (Şekil 1.1).
İnceleme alanına karayolu ile E 130 karayolu üzerinden ve denizyolu ile de Topçular
İskelesine yanaşan arabalı feribotlar ile ulaşılabilinir. E 130 karayolu üzerinde
Karamürsel ile Yalova arasında bulunmaktadır.
Altınova ilçesi 2000 yılı sayımlarına göre 24600 nüfus barındırmaktadır. İlçede
geçim temel olarak delta üzerinde geniş yayılımı bulunan meyva bahçelerinden
sağlanmaktadır.
Yalova ve civarı için derlenen ortalama 25 yıllık meteorolojik rasat verilerine göre,
en yüksek sıcaklık 40.20C, en düşük sıcaklık –9.70C, yıllık ortalama sıcaklık ise
14.30C’dir. Yine 25 yıllık rasat verilerine göre inceleme alanı için nisbi nem miktarı
%76 olarak kaydedilmiştir. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 759.7 mm olarak
ölçülmüştür.
Otoyolun kuzeyindeki alüvyon üzerinde meyva ağaçlarının egemen olduğu bitki
örtüsü, güneydeki yüksek dağlık alana geçildikçe önce makiliklere ve daha
yükseklerde ise orman alanlarına dönüşmektedir.
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Şekil 1.1 İnceleme alanının yer bulduru haritası.

1.2 Amaç ve Kapsam
Bilindiği gibi 17 Ağustos yüzey kırığı Hersek deltası yakınlarında sonlanmıştır. GPS,
interferometri ve sismik veriler kırığın derinde (5 km den daha derin) 10-15 km
batıya Yalova açıklarına kadar uzandığını ve atımın yine derinde 1-2 m den azalarak
sonlandığını göstermektedir. Hersek deltası fayın körfez içinde karada gözüktüğü tek
yerdir. Bu sebeble bu alanda fay üzerindeki son depremin veya depremlerin 1894
veya 1700 lü depremler olup olmadığının açığa kavuşturulması amacı ile bir dizi fay
kazısı yapılmıştır. Ancak bu güne kadar kesin bir sonuç elde edilememiştir. Bu
araştırma daha önce yapılan çalışmaların devamı olarak bu sorunu çözmeye yönelik
yeni kazı ve jeofiziksel çalışmaları içermektedir. Ayrıca Hersek Deltası civarında
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun geometrisi de yarı elastik uzayda sonlu elemanlar
metodu ile modellenmiştir. Bu konunun iyi anlaşılması 17 Ağustos depremi
sonrasında Marmara denizi deprem tehlikesinin belirlenmesi açısından son derece
önemlidir.
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2 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Sakınç M., Bargu S. (1989) bu çalışmada Karamürsel (Kaytazdere, Subaşı ve
Hersek köyleri) yöresinde gözlenen Geç Pleyistosen (Tireniyen) çökellerinin
stratigrafik, paleontolojik ve bölgenin neotektonik özelliklerini belirlemeyi
amaçlamışlardır. Araştırmacılara göre birim, Eosen ve yer yer Miyosen temel üzerine
transgresif başlayıp, regresif bitmektedir. Çökellerin ve fosillerin özelliklerine göre
Tireniyen’deki ortam araştırmacılar tarafından lagüner-denizel olarak belirlenmiştir.
Geç Pleyistosen (Tireniyen) denizel çökel depolarının Kuzey Anadolu Fayı etkisiyle
en 50 metre yükseldiği araştırmacılar tarafından ortaya konulan bir başka sonuçtur.
Araştırmacılar İzmit Körfezi ile ilgili olarak ise Akdeniz sularının genişleme
meydana gelen bu çöküntü havzasına Tireniyen’de girmesiyle Marmara Denizi ve
İzmit Körfezi’nin oluştuğunu, körfezin deniz sahasının ise Flandriyen transgresyonu
ile biraz genişlemesi dışında Tireniyen’den günümüze giderek daraldığını öne
sürmektedirler.
Barka A. A., Kuşçu İ. bu çalışmada 1984 yılında MTA Sismik-1 gemisi tarafından
İzmit, Gemlik ve Bandırma körfezlerinde yapılan yüksek çözünürlüklü sığ sismik
yansıma profilleri Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey ve orta kollarının geometri
ve kinematiklerinin anlaşılması amacı ile yeniden inceleyerek yorumlamıştır. Fay
kollarının yerlerinin tespiti için çek-ayır modeli kullanılmıştır. Araştırmacılar GPS
ölçümleri, jeomorfoloji, batimetri, havzalardaki sediment kalınlığı ve tarihsel deprem
verilerinin de korele ederek kuzey kolun orta kola daha hızlı olduğunu ve daha büyük
bir deprem riski taşıdığını ortaya koymuşlardır.
Koral, H., ve Eryılmaz, M., 1995 tarihli bu çalışmalarında İzmit Körfezi’nin
tektoniği incelemiştir. Araştırmacılar Kuzey Anadolu Fayı’nın Hersek Burnu
girişindeki süreksizliği nedeniyle burnun hemen batısında küçük bir graben
oluştuğunu, bu yapının ise fay boyunca en echelon bir örnek sunan fayların
geometrik düzenlenmesinden oluşan ve birbirleriyle dar boğazlarla bağlantılı üç
grabenden biri olduğunu ileri sürmüşlerdir..
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Ediger V., Ergin M. (1995) bu çalışmada İzmit Körfezi’nin sedimentolojik evrimi
ve güncel koşullarındaki sedimentolojik özellikleri anlamaya çalışılmış ve elde
edilen veriler ışında yorumlar getirmiştir. Bu çalışmada, tortullar öncelikle çakıl,
kum, silt ve kil tane gruplarına ayrılarak sınıflandırılmıştır.
Yüksel, F. A., (1995) bu çalışmada 1900-1986 yılları arasında meydana gelmiş
magnitüdü M≥4.2 olan depremler için Gumbel ve magnitüdü M≥5.0 olan depremler
için ise, Weibull olasılık dağılımları kullanılarak İzmit Körfezi ve çevresinin deprem
riskini hesaplamıştır.
Erol, O., Oktay, Ç., (1995) denizden 8-25 metre yüksekliklerde bulunan ve
genellikle tektonik olmayan ve önceleri Monastriyen olarak tanımlanmış olan
depoların 180-250 Ka; genellikle 25-35 metre yüksekliklerde olan fakat, tektonik
etkilerle 0 ila 80 metreye kadar alçalıp yükselmiş ve kısmen deforme olan ve önceleri
Tireniyen olarak tanımlanmış depoların ise 290-480 Ka yıllık olduğunu
saptamışlardır.
Emre Ö., Erkal T., Tchepalyga A., Kazancı N., Keçer M., Ünay E. (1998) bu
çalışmada Doğu Marmara bölgesinin Neojen-Kuvaterner’deki morfotektonik
evriminde; Erken-Orta Miyosen, Geç Miyosen-Pliyosen ve en Geç PliyosenGünümüz olmak üzere üç ana şekillenme dönemini ayırt etmiştir. Araştırmacılara
göre Doğu Marmara’nın günümüzdeki morfolojisi ve aktif tektonik çatısı Kuzey
Anadolu Fayı’nın transform hareketleri ile tanınan bu evrede gerçekleşmiştir.
Günümüz Marmara Denizi havzasının yapısal gelişiminin ise Kuzey Anadolu
Fay’ına bağlı olarak en Geç Pliyosen’de başladığı araştırımacılar tarafından öne
sürülmektedir.
Alpar, B., Güneysu, A. C., 1999 bu çalışmalarında

Yalakdere’nin taşıdığı

malzemelerle İzmit Körfezi’nin güney sahilinin ortasında bulunan Hersek Deltası’nın
oluşumu hakkında bir yorum getirmişlerdir. Saha gözlemleri, batimetri verileri ve tek
kanallı sismik yansıma verilerinin kullanıldığı araştırmada Hersek Deltası’nın sismik
stratigrafisi incelenmiştir.
Ambraseys N. N., Jackson J. A., (2000) 1999 İzmit ve Düzce depremlerinden
sonra son 500 yılın deprem geçmişini Marmara Bölgesi için incelemiş ve GPS
(küresel konumlandırma sistemi) verileri ile karşılaştırarak Marmara’nın kuzeybatı
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kıyıları ve Bursa ile Mudurnu arasındaki fay sisteminin sıradışı bir şekilde sessiz
kaldığını ortaya koymuşlardır.
Okay A. I., Kaşlılar-Özcan A., İmren C., Boztepe-Güney A., Demirbağ E.,
Kuşçu İ. (2000) bu çalışma kapsamında Marmara Denizi’nde 1999 depremlerinden
sonra yapılan çok kanallı sismik yansıma verileri incelenerek bölgenin aktif fayları
hakkında bir model oluşturmuştur. Bu modele göre Marmara Denizi içerisindeki
Kuzey Anadolu Fayı 15 kilometre uzunluğundaki Ganos, 105 kilometre
uzunluğundaki Orta Marmara ve 45 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kenar
faylarından oluşmaktadır. Kuzey Kenar Fayı ise doğusundaki İzmit Segmenti ile
birleşmektedir.
Erkan, G., Alpar, B., Gazioğlu, C., Yücel, Z. Y., Tok, B., Doğan, E., Güneysu,
C., (2001) bu araştırma kapsamında yüksek çözünürlüklü sığ sismik ve çok kanallı
batimetri verileri kullanılarak İzmit Körfezi’ndeki aktif fayları belirlemiştir.
Belirlenen bu faylar üzerindeki kıvrılmaların ve segmentler arası sıçramaların körfez
içerisindeki morfolojiyi kontrol ettiği ortaya konulmuştur.
Gökaşan E., Alpar B., Gazioğlu C., Yücel Z. Y., Tok B., Doğan E., Güneysu C.
(2001) yüksek çözünürlüklü sığ sismik ve multi-beam batimetri verilerini kullanarak
İzmit Körfezi’ndeki aktif fayları belirlemişlerdir. Araştırmacılara göre körfezin orta
ekseninden geçen ve sıkışmalı veya açılmalı büklümleri ile bugünkü morfolojiyi
oluşturan gömülü bir fay bulunmaktadır. Ayrıca bu fayın körfezin şeklini almasında
etkili olamayacağını ve bu yüzden Kuzey Anadolu Fayı’nın bu bölümünün
muhtemelen son buzul döneminden sonra oluştuğunu ileri sürmüşlerdir.
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3 Kuzey Anadolu Fay Zonu
3.1 Kuzey Anadolu Fay Zonunun Genel Özellikleri
Kuzey Anadolu Fayı sağ yanal, doğrultu atımlı bir transform fay olup bu özelliği
fizyografisi, jeolojisi, yüzey kırıkları ve fay düzlem çözümleri çalışılarak pek çok
araştımacı tarafından ortaya konmuştur (Ketin, 1948, 1969; Canıtez ve Üçer, 1967;
Wallace, 1968; Allen, 1969, 1975; McKenzie, 1972, 1978; Alptekin, 1973; Seymen,
1975; Tatar, 1978; Dewey ve Şengör, 1979; Barka, 1981; Barka ve Hancock, 1984;
Jackson ve McKenzie, 1984). Kuzey Anadolu Fay Zonu batıya doğru saat yönünün
tersine dönerek (McKenzie, 1972; Le Pichon ve Angelier, 1981) hareket eden
Anadolu levhasının kuzey sınırını oluşturmakta olup, Karlıova’dan başlar ve Yunan
anakarasına kadar yaklaşık olarak 1500 kilometre devam eder (Barka, 1996) (Şekil
3.1).
Karlıova-Mudurnu Vadisi arasında yaklaşık 900 kilometre boyunca tek hat olan
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun batı kısmı Adapazarı’ndan itibaren batıya doğru, bazı
araştırıcılara göre üç (Barka ve Kadinsky-Cade, 1988; Üçer 1990) bazılarına göre ise
iki veya tek kol (Dewey ve Şengör, 1979; Şengör, 1979; Lyberis, 1984; Crampin ve
Evans, 1986) olarak devam etmektedir. McKenzie (1972, 1978) ise, özellikle,
Adapazarı’nda Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kilitlendiğini ileri sürmüştür. Bu
görüşlerin yanı sıra, bazı araştırmacılar Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun nitelik
itibariyle Adapazarı’nda son bulduğunu ve Adapazarı’ndan batıya doğru
faylanmaların doğrultu atım özelliğinden çok, düşey bileşenli nitelikte olduğunu
sismolojik verilere dayanarak önermişlerdir (Kıyak 1986).
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun oluşum yaşı ve üzerinde meydana gelen toplam
ötelenme miktarı ile ilgili ise çeşitli görüşler bulunmaktadır. Öne sürülen yaş
Miyosen’den Pliyosen’e (13-4 milyon yıl) değişmektedir Ketin, 1969; Barka ve
Hancock, 1984; Şengör vd., 1985). Barka (1996)’ya göre fayın oluşması heryerde eş
zamanlı değildir. Fay doğuda büyük olasılıkla 10 milyon yıl önce oluşmuş (Şengör
vd., 1985; Barka, 1992) Gelibolu’ya ulaşması ve Ege Denizi’ne girmesi ise 5 milyon
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yıl önce gerçekleşmiştir. Ötelenme miktarı için ise 25 ile 120 kilometre arasında
değişen görüşler bulunmaktadır (Seymen, 1975; Bergougnan, 1976; Şengör, 1979;
Barka, 1981; Barka ve Hancock, 1984; Şengör vd., 1985). Armijo (1999) 70
kilometresi kuzey kol tarafından karşılanan 85 kilometrelik bir ötelenme önermiş ve
bunu GPS (küresel konumlandırma sistemi) ölçümler (Straub, 1996) ile
desteklemiştir (Şekil 3.2).

Şekil 3.1 Anadolu levhasının kabuksal deformasyonundaki etkili öğeleri gösterir harita
(Şengör vd., 1985; Barka, 1992’den derlenmiştir).

Şekil 3.2 Anadolu levhasının Avrasya sabit alınarak saat yönünün tersi yönünde
döndüğünü gösteren 1990-1998 dönemi kabuk deformasyonunun uyduya dayalı
ölçümleri (McClusky vd., 2000).
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3.2 1999 DEPREMLERİ
17 Ağustos 1999’da Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde, 20. yüzyıl içerisinde batıya
doğru göç eden büyük depremlerin yedincisi meydana geldi. Deprem Mw=7.4
büyüklüğünde olup, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun üzerinde yaklaşık 145 kilometre
uzunluğunda bir yüzey kırığı meydana getirdi (Barka vd. 2000). 20. yüzyıldaki
sözkonusu deprem göçü 1939 Erzincan depremi ile başlamış olup 3 ay ila 32 yıl
aralıklarla meydana gelmiştir (Şekil 3.3). Bu depremler sırasında 7.5 metreye varan
yanal yerdeğiştirmeler gerçekleşmiştir. İzmit, Gölcük, Yalova, Adapazarı ve İstanbul
17 Ağustos 1999 depreminden etkilenen büyük yerleşimler arasındadır.
Deprem tarafından oluşturulan yüzey kırıkları doğudan batıya Karadere, Sakarya,
Sapanca ve Gölcük segmentleri olmak üzere dört segmentten oluşmaktadır (Lettis
vd. 2000) (Şekil 3.4). Bu segmentler üzerinde meydana gelen sağ yanal doğrultu
atımlar ortalama 3-4 metre civarında olup (Şekil 3.5), 5.5 metrelik maksimum
değerlere ulaşmaktadır. 17 Ağustos 1999 depreminde oluşan bu dört segmentin
batısında Hersek-Yalova, doğusunda ise Düzce segmenti bulunmaktadır. 17 Ağustos
depremi sırasında doğuda bulunan Düzce segmenti üzerinde 2-3 kilometre boyunca
20-30 santimetreye varan sağ yanal yerdeğiştirmeler meydana gelmiştir (Lettis vd.,
2000). Batıdaki Hersek segmenti üzerinde ise küçük yüzey çatlakları ve yer yer 30
santimetreye varan düşey yerdeğiştirmeler meydana gelmiştir.

Şekil 3.3 Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca geçtiğimiz yüzyılda meydana gelen
depremlerin yüzey kırığı dağılımları.
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Şekil 3.4 Harita 1999 depremleri yüzey kırıklarını (yeşil çizgiler), 1943, 1967 ve 1964
kırıklarını (mavi kesikli çizgiler) ve üzerindeki stress artan fay perçalarını (kırmızı
çizgiler) göstermektedir. Fay düzlem çözümü Harvard’a aittir (Barka vd., 2000).

Şekil 3.5 17 Ağustos depremi sırasındaTepetarla yakınlarındaki demiryolunda
gözlenen 3 metrelik yerdeğiştirme.
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12 Kasım 1999 depremi ise 17 Ağustos depreminden yaklaşık üç ay sonra Mw=7.1
büyüklüğünde meydana gelmiştir. Bu deprem Barka (1999) tarafından Kuzey
Anadolu Fayının bu yüzyılda meydana gelen batıya doğru deprem göçü içerisinde
hareket etmemiş tek parçası oluşu, 1944, 1957, 1967 ve Ağustos 1999 depremlerinin
atım bütçesine (Şekil 3.6) dayanarak en 2.5 metrelik bir yerdeğiştirme birikimi
olduğunun hesaplanması ve 17 Ağustos 1999 depreminin bu fay parçası üzerindeki
gerilimi arttırmış olmasına (Parsons vd., 2000, Hubert vd.2000) dayanarak önceden
tahmin edilmiştir (Akyüz vd., 2000).
Düzce depremi yaklaşık 40 kilometrelik bir yüzey kırığı meydana getirmiştir. Yüzey
kırığı Karadere Vadisi sonlarına doğru 17 Ağustos depremi yüzey kırığının doğu ucu
ile örtüşecek şekilde, 10-50 santimetrelik yanal ötelenmelerle başlamıştır (Hartleb
vd., 1999). Düzce kırığının da doğrultusu genel olarak doğu-batıdır. Yüzey kırığı
üzerinde ölçülen en büyük sağ yanal yerdeğiştirme 5.3 metre olup ortalama
yerdeğiştirme miktarı 3 metre (Şekil 3.7) civarındadır (Akyüz vd., 2000).
17 Ağustos depreminin yüzey kırığı batıda Hersek Deltası’nda son bulmaktadır.
Ancak coğrafik konumlandırma sistemi verilerine göre kırık zonu derinde Hersek
Deltası’nın batısına 10 kilometre kadar devam etmekte ve 60 santimetrelik
yerdeğiştirme öngörülmektedir (Reilinger vd., 1999) (Şekil 3.8). İnterferometri
verileri ise kırığın aynı kesimi için 1.7 ila 2 metrelik yerdeğiştirmeler öngörmektedir
(Wright vd., 2000, Armijo vd., 2000) (Şekil 3.9).
1999 İzmit depreminin modellenmesi ile bu depremin Hersek-Yalova segmenti ve
Maramara Denizi içerisindeki faylar üzerindeki stresin arttığını göstermektedir (Şekil
3.10). Aynı şekilde doğudaki Düzce-Bolu segmenti üzerindeki stres de artmış ve
bunu takiben yaklaşık üç ay sonra 12 Kasım 1999 Düzce depremi meydana gelmiştir.
Parsons ve diğerlerinin (2000) yaptığı 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi çalışmaları,
küresel konumlandırma sistemi kayma değerleri incelemeleri, tarihsel deprem
kayıtlarının korele edilmesi Coulomb Modellemesi sonuçlarına göre Mw>7
büyüklüğündeki bir depremin önümüzde 30 yıl içerisinde olma olasılığı 62±15%
olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 3.6 Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolunda M.S. 1700’den bu yana
meydana gelen deprem atım bütçesi (a). 20. yüzyılda meydana gelen depremleri atım
bütçesi (Hubert vd., 2000’den uyarlanmıştır).

Şekil 3.7 12 Kasım depremi sırasında Eften Gölü’nün doğusundaki Çınarlı Köyü’ndeki
bir evin bahçe duvarında meydana gelen 4.3 metrelik yerdeğiştirme.
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Şekil 3.8 GPS verilerine göre Hersek Deltasının 10 kilometre batısında, derinde 60
santimetrelik yerdeğiştirme olduğu görülmüştür.

Şekil 3.9 İnterferometri verileri Hersek Delta’sının batısında yerdeğiştirme olduğunu
desteklemektedir (Armijo v.d., 2000) .

Şekil 3.10 Coulomb modellemeleri ise 1999 depreminin Marmara Denizi içindeki
segmentlerdeki gerilimi arttırdığını göstermektedir (Parsons v.d., 2000).
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4 JEOLOJİ
4.1 Giriş
Araştırma alanını oluşturan Hersek Deltası ve civarının jeolojisi Sakınç ve Bargu
(1984), Bargu ve Sakınç (1989), Emre ve diğerleri (1999) ve Gökten (2000)
tarafından çalışılmıştır. Araştırmacılar tarafından bazı birimler için farklı adlamalar
kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında Pleyistosen öncesi birimlerin adlamalarında
Emre ve diğerleri (1999), Holosen birimleri için ise Witter ve diğerleri (2000)’nin
adlamaları temel alınmıştır. İnceleme alanı Yalova-Karamürsel yolunun güneyindeki
yüksek dağlık alanı oluşturan Kuvaterner öncesi yaşlı birimler ve kuzeyindeki genç
çökel birimlerini oluşturan Kuvaterner birimleri olarak iki grupta incelenebilir.
Triyas yaşlı Taşköprü formasyonu inceleme alanındaki en eski birimi oluşturur
(Şekil 4.1). Bu birimin üzerine Üst Paleosen yaşlı İncebel formasyonu uyumsuz
olarak gelmektedir. Bu birimin de üzerine uyumsuz olarak gelen Alt Pliyosen yaşlı
Yalakdere formasyonu bulunmaktadır (Şekil 4.2).
Kuvaterner birimleri ise Pleyistosen yaşlı Altınova formasyonu (Bargu ve Sakınç,
1989) ile Yalakdere formasyonunun üzerinde uyumsuz olarak başlamakta ve
Holosen yaşlı delta çökelleri ile devam etmektedir (Şekil 4.3). Hersek Deltası’nı
oluşturan Holosen yaşlı birimlerin birbirleri ile olan ilişkilerini daha iyi ortaya
koyabilmek amacı ile stratigrafi tanımlamalarının ardından deltalarla ilgili genel bir
bilgi verilecektir.
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Şekil 4.1 İnceleme alanının jeoloji haritası (Emre vd., 1999 ve Witter vd., 2000’den uyarlanmıştır).

Şekil 4.2 İnceleme alanının genelleştirilmiş sütun kesiti.
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4.2 Stratigrafi
4.2.1 Taşköprü Formasyonu
Erendil

ve

diğerleri

(1991)

tarafından

Pamukova

Metamorfitleri

içinde

değerlendirilen birim Bargu ve Sakınç (1984) tarafından Taşköprü Kumtaşı olarak
adlandırılmıştır. Gökten (2000) tarafından yapılan çalışmada inceleme alanının
güneybatısında

(Şekil

4.1)

vadi

içlerinde

mostra

veren

birimin

tabanı

görülmemektedir.
Metakumtaşı ve şist ardalanmasından meydana gelen ve görünür kalınlığı 125 metre
olan istife ara ara kalın ve kırmızı rengin egemen olduğu sert katmanlardan oluşan
kuvars kumtaşı veya metakuvarsit seviyeleri katılmaktadır (Gökten, 2000). Birim
içerisinde mika pulları içeren silttaşı ve kumtaşı en yaygın kaya türüdür (Emre vd.,
1999). Bargu ve Sakınç’a (1990) göre ise birimde genellikle kumtaşı, kumtaşısilttaşı seviyelerinden oluşan kumtaşı seviyeleri egemendir. Birimdeki kayalar, sert
olup, orta-kalın tabakalanma sunarlar. Kırık ve eklemli olup, kırık ve çatlaklarda
spekülarit, pirit ve kalkopirit gib cevher mineralleri hidrotermal olarak gelişmiştir
(Bargu ve Sakınç, 1990). Ayrıca, çatlaklarda kuvars damarlarının geliştiği
gözlenmiştir.
Erendil ve diğerlerinin (1991) çalışmasına göre birim inceleme alanı dışında
metamorfik istifleri uyumsuz olarak örtmektedir. Üst Paleosen-Orta Eosen yaşlı
İncebel formasyonu tarafından açısal uyumsuzlukla örtülür (Emre vd., 1999).
4.2.2 İncebel Formasyonu
Birim, araştırma alanında Subaşı, Mecidiye, İncebel arasında yüzeylemektedir (Emre
vd., 1999) (Şekil 4.1).
İncebel formasyonu üzerlediği formasyonların çakıllarından oluşan ve aşındırdığı
litolojilerin rengine bağlı olarak mor, gri ya da sarı renkli taban çakıltaşı ile başlar
(Emre vd., 1999). Genellikle kumtaşı, çamurtaşı, marn ve çakıltaşı ardalanması ile
takip eden birimin alt düzeylerinde çakıltaşı ve kumtaşının hakim olduğu 50-100
metre kalınlıkta bir bölüm bulunmaktadır (Emre vd., 1999). Gökten (2000)’e göre
koyu renkli minerallerin fazlalığı, birimin volkanik bir kaynaktan beslendiğini ifade
etmektedir. Alterasyonun yoğun olduğu yüzeye yakın seviyelerde gevşek taze
kısımlarda sert kaya karakterindedir. İncebel formasyonu stratigrafik olarak daha
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üst seviyelerinde ince taneli kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve şeyl ardalanmalarıyla
karakterize edilmektedir. 5-15 cm arasında katmanlı olan bu kayaçlarda kumtaşları
karbonat çimentolu olup taneler kuvars opak mineral ve plajioklaz minerallerinden
ve volkanik kayaç parçalarından oluşmaktadırlar (Gökten, 2000). Birimin kalınlığı
yaklaşık 1000 metre olarak kabul edilmektedir.
Gökten (2000) tarafından yapılan çalışmada birim, giderek derinleşen denizel bir
ortamın çökel kaya ürünleridir. Birim, Geç Kretase yaşlı Bakacak Formasyonu
üzerinde açısal uyumsuzlukla yeralmaktaysa da gerçekte birimin tabanı inceleme
alanı içerisinde tam olarak görülmemektedir. İncebel formasyonu üzerinde geçişli
olarak Sarısı formasyonu yeralmaktadır (Emre vd., 1999). Birimin yaşı ise fosil
içeriğine göre Üst Paleosen-Orta Eosen’dir (Erendil vd., 1991).
4.2.3 Yalakdere Formasyonu
Gökten (2000) tarafından yapılan çalışmada Armutlu yarımadasında oldukça geniş
bir yer kaplayan birim Altınova, Çavuşçiftliği ve Tokmakköy'de kıyı ovasının
güneyinde kalan orta yüksekliklerteki kesimlerde yüzeylemektedir (Şekil 4.1).
Birim

kırmızı,

sarı,

beyaz

renkli

kumtaşı,

çakıltaşı,

siltlaşı,

kiltaşı

ve

çamurtaşlarından oluşur (Emre vd., 1999). Bunlar ince çakıllı seviyelerle
ardalanmakta olup çapraz katmanlanmalar akarsu kökenini işaret etmektedir
(Gökten, 2000).
Birimin kalınlığı yaklaşık 500 metre olup, Kılıç formasyonundan daha fazla kum ve
çakıl içeren tabakaların bulunmasıyla ayırt edilir (Bargu ve Sakınç, 1989). Birimin
yaşı Akartuna (1968)’e göre Ponsiyen-Pliyosen’dir.
4.2.4 Altınova Formasyonu
Bargu ve Sakınç (1984) tarafından adlandırılıan birim, Yalakdere ve Taşköprü
kumtaşı üzerine açısal uyumsuz olarak gelmektedir.
Bölgede teraslar şeklinde görünüm sunan bu formasyon Altınova yakınlarında ve
Hersek Köyü civarında gözlenmektedir (Şekil 4.1 ve Şekil 4.3). Birim genellikle
gevşek tutturulmuş Ostrea’lı kum, killi kum, siltli kum, marn, kumlu marn gibi
seviyelerden oluşmaktadır.
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Genelde sıcak su karakterli Akdeniz faunasına ait fosil topluluğu içeren birim büyük
bir olasılıkla Tireniyen yaşlıdır (Chaput, 1957; Akartuna, 1968; Sakınç ve Bargu,
1989).

Şekil 4.3 Delta düzlüğü ve kuzeyinin kuvaterner haritası.
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4.2.5 Holosen Birimleri
4.2.5.1 Alt Denizel Seki
Bu birim deniz seviyesinden 10-15 metre yükseklikte bulunup (Şekil 4.3) gevşek
dokulu kum depoları ile kıyı fasiyesini temsil etmekte ve denizin yakın geçmişteki
seviyesini işaret etmektedir. Kalınlığı yaklaşık olarak 5-6 metre civarında olup yer
yer Ostrea yığışımlar içermektedir.
4.2.5.2 Orta Denizel Seki
Bu birim diğer denizel teraslarda gözlenen çökellere benzemekle birlikte hava
fotograflarından da izlenebilen bir topografik kot farkı nedeni ile farklı bir seviye
olarak ayırtlanmıştır. Hersek Köyü civarı ve kuzeyinde gözlenmektedir (Şekil 4.3).
4.2.5.3 Üst Denizel Seki
Deniz seviyesinden 1-2 metre yükseklikte olan denizel kumlu tortullardır. Gevşek
dokulu olup içlerinde bol miktarda sığ denizel Lamellibranchia ve Gastropoda
kabukları bulunmaktadır (Gökten, 2000). Hersek deltası üzerinde kıyıdan 400-500
metre içeride yeralan daha önceki deniz seviyesine ait delta fasiyesindeki kumlu
depolar

yüzeyde

görülmekte

olup

üzerlerinde

daha

genç

alüvyal

tortul

bulunmamaktadır (Şekil 4.3). Hersek deltasının kuzeybatısında kıyıdaki Hersek köyü
tamamen kumlu çakıllı genç denizel depolar üzerinde yeralmaktadır. Bazı seviyelerin
çok yoğun mollusk kavkısı içerdiği gözlenmiştir. Bu bölgede yapılan derin
sondajlarda kumlu çakıllı seviyelerin altında 100 metre den daha kalın gri renkli
delta killeri kesilmektedir (Gökten, 2000).
4.2.5.4 Plaj Sırtı Çökelleri
Bu birim iyi yuvarlanmış çakıl ve kumlardan oluşmaktadır. İnceleme alanında
Hersek Köyü’nün batısında gözlenmektedirler (Şekil 4.3).
4.2.5.5 Alüvyon
Hersek Deltası’nda düzlük alanı oluşturan bu birim Hersek Köyü ile güneydeki
Karamürsel-Yalova otoyolu arasında bulunmaktadır (Şekil 4.3). Birim Yalakdere’nin
taşıyarak depoladığı kumlu, siltli, killi ve çakıllı gevşek tortullardan oluşmaktadır.
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4.2.5.6 Alüvyon Yelpazesi Çökelleri
Birim köşeli çakıl, kum ve kilden oluşur. Deltanın kök kısımlarında gözlenen birim
basık bir topoğrafya ile tipik geometri sergilemektedir. Yelpazenin ıraksak
kesimlerinde delta düzlüğü bulunmaktadır (Şekil 4.3).
4.2.5.7 Güncel Havza Gel-Git Bataklığı Çökelleri
Birim Hersek Deltası kuzeyindeki Hersek Gölü’nün kıyılarında yeralan ve özellikle
de Tuzla mevkiinde görülebilecek olan sazlıklarla kaplı kesimlerdeki kumlu, siltli
çökellerdir (Şekil 4.3). Benzer çökeller ve bataklık alanları gölün tüm çevresi
boyunca sözkonusudur. Bu çökeller mevsimsel ve gel-gitlere bağlı olarak göl
seviyesinin yükselerek kıyıyı basması ile depolanmakta olup bu işlem güncel olarak
devam etmektedir.
4.2.5.8 Akarsu Yatağı Çökelleri
Birim çakıl, kum ve kilden oluşur. Vadi içlerinde örgülü, delta üzerinde ise
menderesli akarsu yatağı şeklinde depolanmıştır (Şekil 4.1).
4.2.5.9 Güncel Plaj Kumları
Hersek Deltası’nın sivri burnunu oluşturan kesimin batı ve doğu sahillerini oluşturan
ve sürekli hareket halinde bulunan kumlu çakıllı depolanmalardır (Şekil 4.3). Bu
birim terk edilmiş delta lobunu oluşturan malzemenin yüzey akıntıları tarafından
sürekli olarak işlenmesi taşınması sonucu oluşmuştur. Yer yer kıyı çizgisinden 30
metre içeriye yayılım gösteren birim deniz içerisinde de sığlıkları oluşturmaktadır.
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4.3 Deltalar
İnceleme alanının jeolojisinin haritalanması ve paleosismolojik fay kazıları sırasında
izlenen Holosen yaşlı birimler delta ortamını yansıtmaktadır. Bu ilişkinin daha iyi
anlaşılabilmesi amacı ile bu bölümde deltalar ile ilgili genel bir bilgi verilecektir.
Delta tanımı M.Ö. 400 yılları sırasında Heredot tarafından Nil Nehri’nin denize
döküldüğü yerdeki alüvyal düzlüğün Yunan alfabesindeki “∆” harfine benzetilmesi
sonucu kullanılmış olup, jeoloji tarihinde bilinen en eski terimlerden biridir. Modern
tanımlamaların en eskilerinden biri de Barrel (1912) tarafından yapılmıştır ve delta
“bir akarsu tarafından, sabit bir su kütlesine karşın veya içine depolanan çökel istifi”
şeklinde ifade edilmiştir. Tane özelliklerine göre ise deltalar kırıntılı geçiş
ortamlarındandır. Bir deltanın ideal olarak koni şeklinde oluşması beklenmekle
birlikte bu tamamen çökelmenin gerçekleştiği ortamsal koşullara bağlıdır. Ortamsal
koşulların başında akarsuyun çökel taşıma kapasitesi ve ortamdaki çökme
(subsidans) miktarı gelmektedir. Ayrıca kıyı morfolojisi, kıta yamacının eğimi, açık
denizden gelen dalgaların yönü ve şiddeti, gel-git sınırı, bölge tektoniği ve iklim
koşulları deltaların oluşumu ve şekillenmesi üzerinde doğrudan etkili olan
özelliklerdir (Wright vd., 1974).
Deltalar

genel

olarak

oluşumlarını

denetleyen

ortamsal

kuvvetlere

göre

sınıflandırılmaktadırlar (Şekil 4.4). Ancak bu sınıflamaların dinamik denge
durumunda, bir başka deyişle tektonizma ve deniz seviyesi değişimlerinin olmadığı
öngörüsü yapılarak oluşturulduğu unutulmamalıdır. Gerçekte ise ortamsal enerjilerin
(akarsu, dalga ve gel-git) dışında tektonizma ve deniz seviyesi değişimleri de delta
oluşumunu birincil olarak etkileyen unsurlar olarak düşünülmelidir.
Dinamik denge konumunda deltalar aşağıdaki gibi ortamlar altında gelişirler ve bu
kriterlere göre sınıflandırılırlar.
4.3.1 Deltaların sınıflandırılması
4.3.1.1 Akarsu hakimiyetinde gelişen deltalar
Akarsu enerjisinin baskın olduğu ya da dalga ve gel-git etkilerinin çok zayıf kaldığı
durumlarda deniz içerilerine doğru ilerleme kaydedilir. Bu tip delta oluşumlarında
akarsu deniz içerisine doğru hızlı bir şekilde akar ve taşınarak getirilen malzemenin
büyük kısmı dağıtım kanalının ağzındaki seddede biriktirilir. Bu süreç devam ettikçe
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biriken malzeme ile birlikte akarsuyun aktığı yüzeyin eğimi azalır ve bu durum
genellikle akarsuyun daha derine kazmasına ve kollara ayrılmasına neden olur. Daha
sonra bu kollar ana dağıtıcı kanal haline gelir ve delta bu yönde genişlemeye başlar.
Akarsu hakimiyetinde gelişen deltalar da kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Eğer
sadece bir ya da iki dağıtıcı kanaldan malzeme gelimi oluyorsa delta ince uzun bir
görünüm alır ve “kuş ayağı tipi” delta olarak anılır. Eğer pek çok sayıda dağıtıcı
kanal varsa bu defa delta daha yuvarlak, lob şeklinde gelişir. Bu tip deltalarda
malzeme boyutu daha kaba tanelidir.
4.3.1.2 Dalga hakimiyetinde gelişen deltalar
Dalgaların daha etkin olduğu yerlerde gelişen bu deltalarda dağıtıcı kanal ağzı
seddeleri dalgalar tarafından sürekli olarak işlenir. Kum gövdeleri akarsu
hakimiyetinde gelişen deltaların aksine kıyıya paralel olma eğilimindedir (Şekil 4.5).
4.3.1.3 Gel-git hakimiyetinde gelişen deltalar
Gel-git hareketlerinin etkisinin yoğun olduğu yerlerde bu su hareketi çökellerin
depolanmasındaki birincil etken rolü üstlenebilir. Bu gibi durumlarda gel-git
hareketine paralel kum seddeleri oluşur (Şekil 4.6).

Şekil 4.4 Deltanın gelişmesi ve şekillenmesine etki eden dinamik enerji türlerine
göre üçlü sınıflama (Broussard, 1975).
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Şekil 4.5 Coleman ve Wright (1975) tarafından kum gövdelerine göre sınıflanan
altı delta tipinin akarsu, gel-git, dalga etkisine göre üçlü Galloway (1975)
sınıflamasına yerleştirilmesi.

Şekil 4.6 Etkin enerji türüne göre gelişen deltalara karakteristik 4 örnek.
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Bir deltanın büyümesinin döngüsel olduğunu ilk olarak ifade edenlerden biri
Scruton’dur (Shepard vd., 1960). Scruton bu döngüyü inşa ve yıkım evreleri olarak
ikiye ayırmıştır. Bir deltanın genişleme evresinde meydana gelen açık deniz
yönündeki ilerleme pro-delta çamurlarının delta önü silt ve kumlarıyla üzerlenmesine
ve bunların da sırasıyla dağıtıcı kanal ağzı çökelleri, kumlar ve son olarak ta set-üstü
delta bataklık çökelleriyle örtülmesi şeklinde gelişir (Şekil 4.7). Yıkım evresi ise bir
delta lobunun taşıyıcı kanalın denize daha kestirme bir yol bulması sonucu terk
edilmesi ile başlar. En üst katmanlar dalgaların ve yüzey akıntılarının etkisine maruz
kalır ve yeniden işlenir. Bu işlem sonucu plaj kumları meydana gelir. İnşa ve yıkım
evrelerinin tekrarlanması durumunda ise mega döngü meydana gelir. Bu gibi
durumlarda stratigrafi birimlerinin kalınlığı rahatça 50-150 metreye ulaşabilir. Bu
döngüler sırasında deltanın genişleme yönü ise gelen çökel miktarı ile havzanın
çökmesi arasındaki orana bağlıdır. Havza hızlı bir şekilde çöküyorsa delta deniz
yönünde ileleyecek, eğer iki değer hemen hemen eşitse delta düşey olarak
büyüyecektir. Çökelme havzasının dolduğu durumlarda ise delta yanal olarak
genişleyecek biribirini üzerleyen loblar oluşacaktır.
4.3.2 Delta Asortamları
Her delta kendi içerisinde de oluşum aşamaları ve bölümlerine göre ayrıca alt
ortamlar içerir. Bunlar genel olarak setüstü, setönü ve setaltı olarak üçe ayrılabilir.
4.3.2.1 Setüstü Çökelleri
Setüstü çökelleri yeryer su üstünde, yeryer de sualtında gelişen çökellerdir.
Çoğunlukla bataklık çökellerinden ve delta-önü silt ve kumlarından oluşurlar (Şekil
4.8). Ayrıca kanal dolguları da mevcuttur. Setüstü çökelleri sıklıkla bataklık ortamını
karakterize eden malzemeler içerdiğinden organik maddece zengin killer ve
turbalıklardan oluşurlar. Setüstü çökelleri de birkaç as ortama ayrılırlar. Bunlar
aşağıda daha ayrıntılı değinileceği gibi dağıtıcı kanal, bataklık, dağıtıcı kanal kenarı
seddesi, dağıtıcı kanal ağzı seddesi, uzak sedde, içsel dağıtım koyu şeklinde
tanımlanırlar (Şekil 4.9).
Dağıtıcı kanal bir akarsuyun taşıdığı malzeme ve suyu deniz içerisine taşıyan nihai
bölümüdür. Kanal su altında yayvanlaşır ve sığlaşır. Denizin içerisine doğru
ilerledikçe kollara ayrılarak etkisini yitirerek özelliğini kayber. Çapraz tabakalanma,
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oygu-dolgu yapıları ve aşınma yüzeyleri kanal içerisinde yaygın olarak gözlenen
yapılardır.
Bataklık asortamı oldukça yoğun bitki ve organik malzeme içerir. Çökellerde sıkça
bitki kökleri ve biyoturbasyon izleri, oygu izlerine rastlanır. Kurak iklimlerde yoğun
bitki örtüsünden yoksun gelişen deltalarda ise bol kuruma çatlaklı ve alg içerikli
çökeller karakteristiktir. Bataklık as ortamı su muhtevasının akaçlanabilme özelliğine
göre kötü akaçlanan bataklık, tatlı su gölü, iyi akaçlanan bataklık, kanal dolgusu, tatlı
su gölü delta çökelleri ve kanal kenarı seddesi olarak beş alt ortam içerir.
1) Kötü akaçlanan bataklıklar koyu renkli yüksek organik içerikli çamurlardan
oluşurlar. Nadiren de olsa taşkınlar sırasında gelerek çökelen ince silt aratabakaları
vardır. Demir yoğunlaşmaları görülür.
2) Tatlı su gölü çökelleri oldukça sığ (3-4 metre derinliğinde) fakat geniş yayılıma
sahip göllerde çökelirler. Bu göllerde akıntı veya dalga çok az düzeydedir. Koyu
renkli gri-siyah killerden ve siltli merceklerden oluşurlar.
3) İyi akaçlanan bataklık çökelleri kötü akaçlanan delta çökellerine benzemekle
birlikte organik madde içeriği çok daha azdır. Buna karşın yaygın olarak, özellikle
tabakalanma sınırlarında, CaCO3 içeriği ve bol miktarda demir-oksit nodülleri
bulunur.
4) Kanal dolgusu kaba taneli, kötü boylanmalı çökellerden oluşur. Yaygın bir şekilde
çeşitli çapraz tabakalanma yapıları ve daha seyrek olarak ta paralel tabakalanma ve
oygu-dolgu yapıları gözlenir.
5) Tatlı su gölü delta çökelleri, delta içerisinde oluşmuş bir tatlı su gölüne dağıtıcı
kanallardan birinin malzeme taşımaya başlaması ile gelişir. Taşınarak gelip burada
depolanan bu malzemeler daha kaba tanelidirler ve daha kalın tabakalar oluştururlar.
Ancak tatlı su çökelleri ile tatlı su gölünde oluşmuş delta çökellerinin geçişleri çök
keskin değildir. Sık görülen sedimentolojik yapılar arasında oygu-dolgu yapıları, yük
yapıları, deforme tabakalar ve küçük ripple marklar vardır.
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Dağıtıcı kanal kenarı seddesi dağıtıcı kanalı sınırlayan ve kanalın sığlaşarak
daralmasına sebep olan deniz altındaki sırtlardır. Morfolojilerini genel olarak gel-git
enerjisi kontrol etmektedir. Bu çökeller kil ve bitki arakatkıları içeren çok ince kum
ve siltten meydana gelirler.
Dağıtıcı kanal ağzı seddesi kanalı terk eden akarsuyun debisinin ve taşıma
kapasitesinin ani azalmasına bağlı olarak taşınan malzemenin çökelmesiyle oluşur.
Buradaki çökelme hızı deltanın diğer bütün as ortamlarından daha hızlıdır. Çökelen
malzeme ise sürekli olarak akıntı ve dalgalar tarafından işlenmeye maruz kalır.
Çökeller silt ve kumdan oluşur ayrıca yuvarlaklaştırılmış odun parçaları içerebilirler.
En yaygın gözlenen yapı çapraz tabakadır ve hem dalga hem de akıntı ripılları
gözlenebilir.
Uzak sedde dağıtıcı kanal ağzı seddesinin deniz tarafında gelişen çökelme ortamıdır.
Ağırlıklı olarak laminalı silt ve killerden oluşur. Delta önünün deniz tarafına doğru
eğiminin arttığı yerdir. Mevsimsel tekrarlanma belirteci olan tekrarlanan
tabakalanmalar görülür. Bol olarak bentik yaşamın oyma izleri mevcuttur.
İçsel dağıtım koyu seddeler yada bataklıklar tarafından çevrili, denizle dolaylı
olarak gel-git kanalları ile bağlantılı olan açık su gövdeleridir. Bu ortamda çökelme
dalga etkisi eksikliğinden kaynaklanan süspansiyon haldeki ince taneli malzemenin
çökelmesi ve dağıtıcı kanallar tarafından taşınarak getirilip yığılan kaba taneli
malzemenin depolanması şeklinde iki türlü gerçekleşir.
4.3.2.2 Setönü Çökelleri
Setönü olarak adlandırılan delta bölümü ise pro-delta siltli killeri ve daha çok dağıtıcı
kanalların taşıyarak yığdığı kaba kum, silt ve killerden oluşur. Bu çökellerde kavkı
ve bitki kırıntıları olağandır. Organizmalar tarafından oyulmalar mevcuttur.
4.3.2.3 Setaltı Çökelleri
Setaltı çökelleri, deltanın etkisi altında gelişen açıkdeniz killerinden oluşur. Genel
olarak homojen görünümlü killer, siltli killer, kavkılı killer ve kavkı seviyeleri
içerirler.
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Şekil 4.7 Bir deltanın gelişme dönemindeki evreleri.

Şekil 4.8 Bir delta üzerinde gözlenen unsurların blok diyagramda gösterimi.
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Şekil 4.9 Kuş ayağı şekilnde gelişmiş Mississippi deltası güney kesiminde
gözlenen delta as ortamları (Coleman ve Gagliano,1965).
4.3.3 Hersek Deltası
İnceleme

alanını

oluşturan

Hersek

Deltası

tüm

bu

bilgiler

ışığında

değerlendirildiğinde zaman zaman dalga enerjisinden etkilenen fakat esas olarak
akarsu

hakimiyetinde

gelişen

bir

delta

özelliği

göstermektedir.

Fakat

unutulmamalıdır ki inceleme alanını doğrudan etkileyen aktif tektonizma dinamik
denge durumunu bozan ve morfolojiyi şekillendiren en önemli kuvvettir. Hava
fotografları ve sayısal topografya haritalarından üretilen üç boyutlu yükseklik
görüntülerinin çalışılması ile delta üzerindeki aktif dağıtıcı kanal ve terk edilmiş
dağıtıcı kanallar gözlenebilmektedir (Şekil 4.10). Bu durumda setüstü çökelleri
olarak ta adlandırılan delta düzlüğünde yapılan paleosismolojik fay kazılarında elde
edilen sedimentolojik veriler çok sığ derinlikte de olsa delta ortamını karakterize
etmektedir. T-4, T-5, T-6 ve T-7 kazılarında gözlenen birimler içerikleri ve
konumları açısından değerlendirildiğinde delta önü çökelleri olarak yorumlanabilir.
Deltanın kuzeyinde sivri bir burun görünümü kazanmış olan yerde ise bu burnun iki
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tarafında denize paralel uzanan plaj kumları bulunmaktadır. Bu kumlar tektonizma
sebebi ile artık herhangi bir dağıtıcı kanal tarafından yeni malzeme alamamakta ve
tamamen dalga etkisinde tekrar tekrar işlenerek yüzey akıntıları tarafından aşınarak
taşınmaktadırlar. Güncel olarak etkin delta genişlemesi deltanın batısına doğru
gerçekleşmektedir. Ayrıca delta üzerinde kısmen aşmalı olarak gelişmiş loblar da
gözlenmektedir.

Şekil 4.10 Hava fotografı üzerinde drenajlar belirlendikten sonra sayısal topografya
haritalarından elde edilen yükseklik değerlerinin hava fotografı üzerine
çakıştırılması ile elde edilen görüntü. Güncel delta oluşumu-güncel lob (1), terk
edilmiş dağıtım kanalı-eski lob (2).
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5 JEOMORFOLOJİ
Paleosismoloji çalışmalarında jeomorfoloji oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Jeomorfoloji inceleme alanındaki problemin anlaşılmasından paleosismolojik fay
kazılarının yer seçimine kadar pek çok aşamada kullanılan bir yöntemdir. Yeryüzü
şekillerinin sebeplerinin anlaşılması olarak da adlandırabileceğimiz jeomorfoloji
çalışmaları özellikle aktif tektoniğin etkin olduğu bölgelerde morfotektonik adı
altında

uygulama

alanı

bulmaktadır.

Morfotektonik,

yeryüzü

şekillerinin

oluşmasındaki etkin rolü aktif tektonizmanın oynadığı hallerde, bu unsurları
meydana getiren fayın geometrisi, yeri, türü, yaşı, büyüklüğü ve hızı gibi sorulara
cevap bulunmasında yardımcı olmaktadır.
Morfotektonik çalışmalarında morfolojideki çizgisellikler, aniden kesilen ya da
ötelenen yapılar, şevlerdeki açı kırıklıkları, ütü altı yapıları, fay gölcükleri (sag
pond), kapan sırtları (shutter ridge) ve teraslar tektonizmanın varlığı ve ne kadar aktif
olduğu konusunda bilgi veren önemli unsurlardır.
İnceleme alanını oluşturan Hersek Deltası İzmit Körfezi’nin ortasında, körfezin
güney sahilinde yaklaşık 25 km2’lik bir yeryüzü şekli oluşturur. Delta, sivri ucu
kuzeye bakan bir üçgen görünümünde olup kuzey-doğusunda bir lagün
bulunmaktadır (Şekil 5.1). Güncel çökelme ortamı ise daha çok deltanın kuzeybatısındadır. Delta düzlüğünün deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 2-3 metre
civarındadır. Ancak inceleme alanını oluşturan deltaya adını da veren Hersek Köyü,
deltanın kuzeyinde bulunan ve bir delta için sıradışı olarak tanımlanabilecek bir
yükselti üzerine kurulmuştur. Bu yükselti deltanın kuzeyinde bulunan askeri üs
içerisinde 28 metre yüksekliğe ulaşmaktadır ve Dedeler Tepe olarak anılmaktadır. Bu
tepe Altınova’nın güneydoğusunda da gözlenen yaklaşık 200.000 yıl yaşındaki
denizel teras çökellerinden oluşmuştur. Dedeler tepe Kuzey Anadolu Fayı tarafından
körfezin ortasında oluşturulmuş ilginç bir morfoloji meydana getirmektedir. Bu
tepenin güneyinde kalan düzlük alan ise gelişmekte olan deltanın oluşturduğu bir
morfolojik unsurdur. Delta düzlüğünün güneyinde ise topografya ani bir şekilde
dikleşmektedir. Aykırı Tepe (283 metre) ve Büyükbenlidağ Tepe(320 metre) deltanın
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hemen güneyindeki iki yükselti olup, Yalakdere Vadisi bunların arasından
akmaktadır.
İnceleme alanını oluşturan Hersek Deltası’nın 1/10.000 ölçekli stereografik hava
fotoğrafları incelenmiştir. Hava fotografı üzerinde yapılan çalışmalarda Yalova Fay
segmenti ile ilişkili olabilecek topografik çizgisellikler gözlenmiştir. Deltanın
doğusundan batısına doğru fay belirteci olabilecek topografik çizgisellikler, şevler,
tonal çizgisellikler ve çizgisel çöküntü alanları gözlenmektedir (Şekil 5.2).
Bu jeomorfolojik göstergeler ışığında 1999 kazıları için lagünün hemen kuzeybatısında bir şev seçilmiş ve bu şev üzerinde paleosismolojik fay kazıları yapılmıştır
(Şekil 5.3). Eğimli tarafı güneye bakan bu şev kabaca doğu-batı doğrultulu olup
doğuya ve batıya doğru birtakım tonal çizgisellikler ve çizgisel çöküntü alanları ile
aynı hizadadır. 2000 yazı kazılarında ise; lagünün hemen kuzeyinde, askeri arazinin
içerisinde kalan ve yine eğimli yüzü güneye bakan bir şev seçilerek üzerinde
paleosismolojik fay kazıları yapılmıştır. Buradaki şevin açı kırıklığı daha dik olup
aniden lagün sınırında sonlanmaktadır.

Şekil 5.1 Hersek Deltası’nın uçaktan görünümü. Bakış kuzeyden güneye. Oklarla
gösterilenler; 1- Deltaya adını veren Hersek Köyü, 2- Delta üzerindeki en yüksek nokta
olan Dedeler Tepe (28 metre), 3- Lagün (Hersek Gölü), 4- Üzerinde 2000 yazında
paleosismolojik fay kazıları yapılan şev, 5- Deltayı oluşturan malzeme kaynağı
Yalakdere.
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Şekil 5.2 İnceleme alanının jeomorfoloji haritası (Witter vd., 2000’den uyarlanmıştır).
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Şekil 5.3 Çalışma kapsamında 2000 yılı yazında yapılan paleosismolojik fay kazılarının
yapıldığı şev. Bakış güney-doğudan kuzey-batıya. Fotoğrafın sağına doğru deltadaki en
yüksek nokta olan Dedeler Tepe de görülmekte.

Şekil 5.4 Hersek Deltası’nın 1/1000 ölçekli sayısal topografya
haritalarından üretilen üç boyutlu yükselti haritası. Düşey ölçek 5 kat
abartılıdır.
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İnceleme alanının İller Bankası tarafından deprem sonrası üretilmiş olan 1/1000,
1/2000 ve 1/5000 ölçekli sayısal topografya haritaları Arcview 3.1 GIS (coğrafi bilgi
sistemi) programında işlenmiştir. 72 adet 1/1000 ölçekli paftanın bir araya
getirilmesiyle oluşturulan bütünleşik harita üzerinde önce yükseklik değerleri
kullanılarak iki boyutlu bir harita üretilmiştir. Bu haritada yükseklik değeri içeren
noktalar arasında üçgenler oluşturulmak sureti ile üç boyutlu yükselti görüntüsü elde
edilmesi aşamasına başlanılmıştır. Daha sonra bu veriler kullanılarak inceleme
alanının üç boyutlu yükselti görüntüleri elde edilmiştir. Bu görüntüler üzerinde
değişik ışık kaynağı yönü, yüksekliği ve düşey ölçek oranları denenmiştir. Böylece
diğer çalışmalarda gözden kaçabilecek çok küçük ayrıntılar da elde edilebilmiştir.
Örneğin Şekil 5.4 de görülen görüntü üzerinde düşey ölçeği 5 kat abartıldığı halde
şekil 5.5 de düşey ölçeği 20 kat arttırıldığında görülebilen delta gelişimini gösteren
topografik değerler izlenememektedir. İnceleme alanının düşey ölçeği 20 kat
abartılmış üç boyutlu yükselti görüntüsünde Hersek Deltası’nı oluşturan malzemenin
geldiği yer ve bu malzemenin zaman içinde döküldüğü yerdeki alansal değişim
izlenebilmektedir. Buna göre delta ilk önce 1 doğrultusunda gelişmiştir. Ancak
günümüzde buradan denize dökülen önemli bir akarsu bulunmamaktadır. Elde edilen
üç boyutlu sayısal yükselti görüntüleri hava fotografları ile korele edildiğinde 1
yönünde oluşturulmuş olan lobun terk edilmiş dağıtıcı kanalları izlenebilmektedir.
Delta üzerindeki akarsuların 2 yönünde de deltayı genişlettiği görülmekle birlikte
günümüzde en aktif olarak delta 3 yönünde genişlemektedir (Şekil 5.5). Ayrıca
deltanın kuzeyinde bulunan Dedeler Tepe’nin geometrisi daha net bir şekilde
izlenebilmektedir.
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1
2
3

Şekil 5.5 Hersek Deltasının 1/1000 ölçekli sayısal haritalardan düşey ölçeği 20
defa abartılarak üretilen sayısal yükselti haritasında delta loblarının gelişimi
ilerleyen safhaları ile izlenebilmekte.
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6 JEOFİZİK
6.1 Giriş
Kuzey Anadolu Fayı’nın Hersek Deltası’ndaki konumunun ve geometrisinin
belirlenmesi amacı ile çeşitli jeofizik yöntemlere başvurulmuştur. Delta düzlüğünde
fayın geçtiği yerin belirlenmesi için sismik yansıma ve VLF (Very Low Frequency)
yöntemleri

kullanılmış

(Şekil

6.1),

sonuçları

araştırma

kapsamında

değerlendirilmiştir. VLF yöntemi ayrıca delta düzlüğü dışında, fayın belirlendiği
paleosismolojik fay kazılarına paralel olarak da yapılmıştır.

Şekil 6.1 Hersek Deltası üzerinde yapılan jeofizik araştırmalarının
yerlerini gösterir harita.
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6.2 VLF (Very Low Frequency)
6.2.1 Yöntemin Tanıtılması
Arazide uygulanmış olan VLF-EM yöntemi temel olarak yer içine nüfuz eden çok
alçak radyo dalgalarını yakalayarak yerin tabakaları ve bu tabakaların bozunumları
hakkında bilgi sağlar. Kullanılan cihazın özelliği üç ayrı frekanstan sinyal toplayıp
bunların farklı derinliklerdeki bilgileri incelemesidir.
VLF verici antenleri elektrik ve manyetik alan yayan bir elektrik dipol oluşturur.
Vericinin yatay bileşeni x-yönünde alırsak yerden yayılan (x-yönünde) bir dalga için
oluşan alan bileşeni Şekil 6.2’deki gibidir.

Z

Ey

X
Y

Ex
VLF verici anteni

Hy

Şekil 6.2 Bir VLF verici anteninden belirli uzaklındaki VLF alan bileşenleri

Uygulanan VLF yönteminde veriler, belirli profiller seçilerek

ve bu profiller

üzerinde belirli aralıklarda (0.5-5 m.) ölçüm alınarak toplanır. Bu ölçümler cihazın
konsül kısmına kayıt edilir ve daha sonra bilgisayar ortamında Golden Software
(SURFER- GRAPHER), VLF MODE programları kullanılarak değerlendirilip
zemine ait 3 ayrı frekanstaki primer ve sekonder EM alanlar hesaplanarak zemin
hakkında bilgi toplanmış olur. Üç ayrı frekansta ölçüm yapmanın amacı, üç ayrı
derinlikte çalışma fırsatı sağlamaktadır.
VLF yöntemi sığ aramalar, zemin etüdleri, su aramaları, maden yatakları
araştırmaları ve çevre jeofiziğinde başarılı olarak kullanılmaktadır. VLF frekansları
15-30 kHz arasında olup inebileceği derinlik hesaplanırken, yeryüzüne yakın
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bölgelerin özdirenci düşünüldüğünde (5-100 ohm.m) yaklaşık olarak 5-100 m
arasındadır. Bu sonuca nüfüz derinliği formülü ile ulaşılmıştır:

d= 503,3(q/f)1/2

Ölçümlerin tümünde ENVI VLF (SCINTREX) marka cihaz kullanılmaktadır.
Operatör seçimli olarak frekansları 15-30 kHz arası çalışabilen cihazın otomatik
taraması ve frekans seçimi mevcuttur: Cihaz dik gerçel bileşen (IP), dik sanal bileşen
(OP), ölçümleri yapmaktadır. Bu ölçümlerin değerlendirilmesi sonucunda zemin
yapısı ve tabakalar hakkında bilgiler elde edilir.

Şekil 6.3 Arazide VLF ölçümlerinden bir izlenim.
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6.2.2 Delta Düzlüğü Üzerinde Yapılan VLF Ölçüm Sonuçları
İnceleme alanını oluşturan Hersek Deltası’nın düzlük kesiminde tektonik açıdan net
morfolojik unsurlar izlenememektedir. Bu sebeple iyi bir kazı yeri seçimi
yapabilmek için VLF yöntemine başvurulmuştur (Şekil 6.4). Birbirlerine paralel 10
metre mesafede, herbiri 80 metre uzunluğunda üç hat boyunca veri toplanmıştır
(Şekil 6.5). Her hat üzerinde veriler 2 metre aralıklı alınmış olup ilk başlama noktası
711183 , 4510639 koordinatlarındadır (UTM 35, hata payı yaklaşık 4 metre)
%IP kontur ve 3D gösterim haritaları incelendiğinde ilk 5 metrede rastlanan yüzey
sularının çokluğu gürültü etkisi yapmış olmasına rağmen daha sonraki frekanslarda
net görüntüler elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre 23.4 kHz ve 16.0 kHz
frekanslarında alınan ölçümler ile çizilen haritalarda 40-55 metre arasında bir
süreksizlik zonu gözlenmiştir. Sığ frekans olan 26.8 kHz’de ise 45. metrede bir
süreksizlik zonundan bahsedilebilir.
%OP haritaları incelendiğinde aynı yüzey suyu problemi ile karşılaşılmıştır. Derin
frekanslardan alınan veriler sonucu gözlenen yapı sığ frekans verilerinde
gözlenememiştir. Burada da 16.0 kHz frekansında olası süreksizlik yapısı 35-55.
metreler arasında gözlenmiştir.
%IP haritalarına uyum gösteren TILT haritaları görüntü olarak aynı bilgileri
desteklemektedir.

Şekil 6.4 Delta düzlüğünde yapılan 3 adet VLF profili (lacivert çizgiler) için
yerbulduru haritası.
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%IP

%Hs/%Hp
26.8 kHz (~=0-5 m)

OVA İÇİN ÇİZİLEN GRAFİKLER

%OP

10.00

TILT

0.00

-10.00

%Hs/%Hp
23.4 kHz (~=5-10 m)

0.00

40.00

60.00

80.00

60.00

80.00

60.00

80.00

Y (m)

10.00

0.00

-10.00
0.00

%Hs/%Hp
16.0 kHz (~=10-15 m)

20.00

20.00

40.00

Y (m)

10.00

0.00

-10.00
0.00

20.00

40.00

Y (m)
Şekil 6.5 Delta düzlüğü üzerinde yapılan VLF ölçüm sonuçları.
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6.2.3 T-12 Kazısına Paralel Yapılan VLF Ölçüm Sonuçları
İnceleme alanında yapılan kazılardan fay zonunun gözlendiği T-12a kazısına paralel
üç hat üzerinde VLF profilleri elde edilmiştir (Şekil 6.6). Profillerden bir tanesi
kazının batısında, diğerleri doğusunda olup her profil arasında 2 metre mesafe
bulunmaktadır. Profiller üzerinde veriler 1 metrelik aralıklarla toplanmıştır. Veriler
kazının güney başlangıcından (712291 , 4510927 UTM35) itibaren toplanmaya
başlanmıştır.
Çizilen %IP kontur ve 3D gösterim haritalarında 26.8 kHz frekansı için yapısal
süreksizliğin rastlandığı kısım 10-14 metreler arasında bu da yaklaşık olarak kazının
orta kısımlarına denk gelmektedir. Bu zon dışındaki bölgelerde başlangıçtan zona
kadar olan bölgenin iletkenliği, zondan sona kadar olan bölgenin iletkenliğinden
daha yüksektir. Bu da bize zonun iki tarafında bulunan birimlerim farklı olduklarını
gösterir. 23.4 kHz, 16.0 kHz frekanslarında da aynı zon takip edilmiştir (Şekil 6.7).
Çizilen %OP haritalarında da %IP verilerinde rastlanan zon ve bu zonun iki
tarafındaki farklı birimler çok açık olarak izlenebilmektedir. Tüm frekanslarda
yapısal olarak süreksizlik gösteren zon 12-14 metreler arasında bulunmaktadır.
%IP

haritalarına uyum gösteren TILT haritaları görüntü olarak aynı bilgileri

desteklemektedir.

Şekil 6.6 T-12a (küçük şekil, sarı renkli kazı) kazısına paralel yapılan 3 adet VLF profili
(küçük şekil, lacivert çizgiler) için yerbulduru haritası.
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%Hs/%Hp
26.8 kHz (~=0-5 m)

TRENCH-12 İÇİN ÇİZİLEN GRAFİKLER

%OP

20.00

TILT

10.00
0.00
-10.00
-20.00

%Hs/%Hp
23.4 kHz (~=5-10 m)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

15.00

20.00

Y (m)

10.00
5.00
0.00
-5.00
0.00

%Hs/%Hp
16.0 kHz (~=10-15 m)

%IP

10.00

5.00

10.00

Y (m)

5.00
0.00
-5.00
0.00

10.00

20.00

Y (m)

Şekil 6.7 T-12 fay kazısına paralel olarak gerçekleştirilen VLF ölçümlerinin %IP,
%OP ve TILT değerleri için farklı derinliklerde alınan verilerinin T-12 fay kazısı logu
ile karşılaştırılması.
42

6.2.4 T-16 Kazısına Paralel Yapılan VLF Ölçüm Sonuçları
T,12a kazısının doğusunda bulunan T-16 kazısına paralel iki adet VLF profili
alınmıştır. Bu profiller birbirlerine 3 metre mesafede olup veriler 1.5 metre
aralıklarla toplanmıştır. Veri toplanmaya kazının güney ucundan başlanmış olup, bu
nokta 712329 , 4510934 (UTM 35) koordinatındadır (Şekil 6.8).
Çizilen kontür ve 3D gösterim haritalarında iki farklı süreksizliğe rastlanılmıştır. Bu
süreksizlikler 3 frekansta da aynı bölgeye denk düşmektedirler (Şekil 6.9). Buna göre
ölçüm alanının başlangıcındaki bölgedeki süreksizlik (yaklaşık 4. metre) daha çok su
içeriği sonucu olan iletkenlik açısından oluşmuş, diğer süreksizlik (yaklaşık
15.metre) ise yapısal farklılıklar sonucu meydana gelen iletkenlik farkı ile meydana
gelmiştir. Burada yapılabilecek yorum ilk süreksizlik ile ikinci süreksizlik arasında
kalan bölge yapısal olarak çok fazla farklılık göstermemektedir. İkinci süreksizlik
bölgesinden sonraki birim ise tamamen farklı bir yapı sergilemektedir.
Yapısal farklılıkları göstermede kullanılan %OP ölçümlerinde de bu değişim takip
edilmiş ve özellikle ikinci süreksizlik zonuna rastlanılmıştır. %OP ölçümlerinde en
bariz olarak 16.0 kHz frekansında her iki süreksizlik de gözlenebilmiştir.
TILT verileri de %IP değerlerini desteklemektedir.

Şekil 6.8 T-16 (küçük şekil, sarı renkli kazı) kazısına paralel yapılan 3 adet VLF profili
(küçük şekil, lacivert çizgiler) için yerbulduru haritası.
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TRENCH-16 İÇİN ÇİZİLEN GRAFİKLER
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Şekil 6.9 T-16 fay kazısına paralel olarak gerçekleştirilen VLF ölçümlerinin %IP,
%OP ve TILT değerleri için farklı derinliklerde alınan verilerinin T-16 fay kazısı logu
ile karşılaştırılması.
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6.3 Sismik Yansıma
Hersek Deltası üzerinde yapılan sismik yansıma profili delta düzlüğü olarak
adlandırılan alanda yaklaşık olarak kuzey-güney doğrultuda yapılmıştır (Şekil 6.1).
Sismik yansıma profili için güç kaynağı olarak balyoz ve veri toplanması için 12 adet
jeofon kullanılmıştır. Jeofon serimi 5 metre aralıkla yapılmış ilk atış yeri ile serim
başlangıcı arasında 30 metre mesafe bırakılmıştır. Her atıştan sonra güç kaynağı 5
metre kaydırılarak atış yinelenmiştir (Şekil 6.10). Kaydırılan her atış yeri ile birlikte
aktif jeofon da değişmektedir. Atışlar serim içerisine de girmiş, veri toplama
mesafesi 12. jeofonu geçince serim de kaydırılmıştır.
Sismik yansıma profilinin değerlendirilmesi sonucu profil hattının güney
başlangıcında yaklaşık olarak 200 metre kuzeye gidildiğinde bir süreksizlik tespit
edilmiştir (Lindvall vd, 2000). Kesitte ayrıca kuzey uçtan yaklaşık 80 metre önce bir
diğer süreksizlik olarak değerlendirilebilecek zon gözlenmiştir. Sismik profilin güney
ucuna 200 metre mesafede gözlenen süreksizlik bu alanda gelecekte yapılacak bir fay
kazısı için iyi bir yer teşkil etmektedir.

Şekil 6.10 Jeofon serim düzeni ve atış kaydırmalarını gösterir skeç.
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Şekil 6.11 Hersek Deltası üzerinde alınan sismik yansıma profili ve yorumu.
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7 PALEOSİSMOLOJİ
Paleosismoloji temel olarak tarih süresince meydana gelmiş depremlerin faylar
üzerinde kazılar yapılarak çalışılmasını hedef alan bir bilim dalıdır. Bazı durumlarda
bölgenin stratigrafisini veya zemin özelliklerini belirlemek amacıyla da benzer kazı
çalışmaları yapılmaktadır (McCalpin, 1996). Kazılar doğrudan fay üzerinde
yapıldığından birebir gözlem yapma imkanı doğmakta ve fayın karakteri ile geçmişte
meydana

gelmiş

olan

depremler

hakkında

sağlıklı

ve

detaylı

veriler

toplanabilmektedir. Bir paleosismolojik fay kazısında esas olarak en son meydana
gelen depremin tarihi, deprem tekrarlanma aralıkları, fay düzlemi boyunca
gerçekleşen atım miktarları ve oluşan deformasyonun türünün belirlenmesi
amaçlanır. Paleosismoloji çalışmalarından elde edilen bilgiler bilimsel problemlerin
çözümüne katkıda bulunduğu gibi aktif fay tehlikesi altında bulunan yerlerde inşaat
mühendislerine jeoteknik bilgiler sağlayarak doğrudan kullanım alanı da
bulmaktadır.
7.1 Paleosismoloji Çalışmalarında Kullanılan Yöntemler
Paleosismoloji çalışmaları aslında pek çok alt disiplini ve çalışma metodunu
içermektedir. Bir paleosismoloji çalışması sırasında uzaktan algılama (uydu
görüntülerinin yorumlanması), stereografik hava fotografı analizleri, topografik
haritaların yorumlanması, mikro topografya haritaları üretilmesi ve şev profili
analizleri, jeofizik çalışmalar (sismik yansıma, VLF, GPR, elektrik tomografi vb.),
fay kazısı çalışmaları ve yaşlandırma yapılır. Tüm bu sayılan teknikler sırası ile
incelendiğinde bir genelden özele gitmenin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.
Hedef alınan fay üzerinde en fazla veri elde edilebilecek noktanın kazılmak üzere
seçilebilmesi için bu aşamalardan imkanlar elverdiğince geçilmelidir.
7.1.1 Uydu Görüntüsü Analizleri
Uydu görüntüleri çözülmesi amaçlanan problemin bölgesel çapta anlaşılabilmesi
açısından

büyük

kolaylıklar

sağlamaktadır.

Çok

geniş

alanların

yüksek
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çözünürlükteki görüntüleri incelenerek büyük ölçekli morfolojik yapılar gözlenebilir
ve bunun sonucunda da inceleme alanını içeren bölgenin önemli tektonik elemanları
ve bunların birbirleri ile olan ilişkileri anlaşılabilmektedir. Böylece bölgede
çalışılması hedeflenecek alan daraltılır.
7.1.2 Stereografik Hava Fotografı Analizleri
Seçilen alanların stereografik hava fotografları uydu görüntülerinde gözlemlenen
önemli yapıların daha detaylı bir şekilde çalışılmasına imkan vermektedir. Bu
stereografik hava fotografları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu arazideki
morfolojik unsurların hangilerinin üzerinde kazı yapılacağı belirlenebilmektedir.
Böylece inceleme alanı olan araziye gidildiğinde bakılması gereken yerler
azalacağından ve önceden aşinalık kazanılmış olacağından gerekli yerlere daha fazla
dikkat ve zaman harcama olanağı doğar.
7.1.3 Mikro Topografya Haritaları ve Şev Profili Analizleri
Daraltılan inceleme alanı için gerekli durumlarda mikro topografya haritaları
üretilmelidir. Bu haritalar istenilen detaya bağlı olarak gerekli çözünürlükte
hazırlanmalıdır. Bu haritalar için gerekli ölçümler yapıldıktan sonra elde edilen
veriler sayısallaştırılmalıdır. Böylece üç boyutlu yükselti görüntüleri elde edilir ve
düşey ölçek istenildiği oranda abartılarak normalde fark edilemeyecek kadar küçük
unsurlar gözlenebilir hale getirilir.
Elde edilen mikro topografya haritalarında gerekli görülen yerlerden veya fay şevi
olarak tanımlanmış morfolojik unsurlardan enine kesitler alınabilir. Bu kesitlerde şev
üzerinde açı kırıklıkları tespit edilebilmekte ve bir modelleme yapılarak buna sebep
olan farklı depremler ayırtlanabilmektedir. Şev profili modellemeleri, şevin kaç
depremde oluştuğu ve her depremde meydana gelen düşey yerdeğiştirme miktarı
hakkında bilgi vermektedir.
7.1.4 Jeofizik Çalışmalar
Morfolojik unsurlara bağlı olarak kazı yeri seçimi yapıldıktan sonra kazı
çalışmalarına geçilmeden önce gerekli görülen durumlarda jeofizik yöntemlere
başvurulmaktadır. Örneğin yüzey kırığı oluşturmuş yeni bir depremi araştırmak
amacı ile kazılması düşünülen yerde jeofizik ölçümler yapılması çok gerekli
değilken, üzerinde bir süredir deprem meydana gelmemiş, gömülü halde bulunan ve
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çok bariz morfolojik belirteçleri olmayan faylar üzerinde sağlıklı yer seçimi
yapabilmek için jeofizik yöntemler önem kazanmaktadır. Sismik yansıma, elektrik
tomografi, VLF (Very Low Frequency), GPR (Ground Penetrating Radar) gibi
jeofiziksel yöntemlerden araştırmanın yapılacağı ortam koşullarına uygun olanı
seçilmelidir. Ölçümler sırasında elde edilecek verilerin çözünürlüğü ve derinliği de
amaca ve yine ortamsal koşullara bağlı olarak ayarlanmalıdır.
7.1.5 Paleosismolojik Fay Kazıları
Yer seçimi çalışmaları tamamlandıktan sonra amaca bağlı olarak faya dik veya fayın
her iki tarafında faya paralel kazılar yapılabilir. Kazı yapıldıktan hemen sonra kazı
içerisinde ve çevresinde gerekli güvenlik koşulları sağlanmalıdır. Kazının etrafına
uyarı bandı çekilmeli ve duvarların duraylılık durumuna göre gerekli hallerde
payanda kullanılmalıdır. İnsan gücü ile kazıldığı durumlar da olmasına karşın kazı
işlemi genellikle kepçeli işmakinaları yardımı ile yapılmaktadır. Kazma işlemi
sonucu ortaya çıkarılan duvarlar loglanmadan (resmedilmeden) önce kepçenin
kazarken duvarlara sıvadığı malzeme temizlenmelidir. Daha sonra loglamanın ölçekli
ve hassas bir şekilde yapılabilmesi için iplerle kılavuz seviye çekilir. Gerekirse,
logmada istenen çözünürlüğe bağlı olarak, ölçüm kolaylığı açısından karelaj da
yapılabilir. Kazı duvarlarında ortaya çıkan farklı birimleri ayırtlamak ve daha kolay
bir şekilde aralarındaki ilişkileri görerek kağıda aktarabilmek amacı ile bu unsurların
sınırları renkli çivilerle işaretlenmelidir. Daha sonra bu stratigrafik birimler ve
yapısal unsurlar ölçekli bir şekilde milimetrik kağıda geçirilmektedir. Kağıda
aktarılan bu bilgilerin yalnızca araştırmayı yapanlar değil aynı zamanda kazı açıkken
görme şansı olmamış diğer ilgili kişilerin bilgisine de sunulmak üzere çizildiği her
zaman göz önünde bulundurulmalıdır (Bonilla, 1973). Bu sebeple kazı çalışmaları
sırasında mümkün olduğunca çok yerbilimci kazıyı görmeye davet edilmeli ve fikir
alış-verişinde bulunulmalıdır. Kazı duvarlarının yine ölçekli olarak fotograflanması
kazı çalışmasını görme imkanı bulamayan bilimadamlarıyla fikir alış-verişi
yapabilmek açısından önemlidir.
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7.1.6 Yaş Tayinleri
Kazılar sırasında yapılan gözlemler

sonucu ancak birimlerin birbirlerine göre

göreceli yaş ilişkileri tayin edilebilir. Bu sebeple gözlemlenen depremlerin
tarihlendirilmesi amacı ile yaş tayinleri yapılmalıdır. Günümüzde paleosismoloji
çalışmalarında en yaygın olarak C14 yaş tayini yaptırılmaktadır. Karbon kömürleşmiş
bitki yada ağaç kalıntılarında bulunmaktadır. Ayrıca bazen toprak içeriğinde ya da
turbalar üzerinde de C14 yaş tayini yapılabilmektedir. Ancak her zaman kazı
içerisinde kömür örneği bulmak mümkün olmamaktadır. Bu sebeple daha geniş bir
uygulama alanı olan kozmojenik yaş tayini ümit vaad eden bir yaşlandırma
yöntemidir. Bu yöntem temel olarak herhangi bir taşın güneş ışığı etkisine maruz
kalmaya başlaması ile birlikte çalışmaya başlayan radyoaktif bozuşma saatinin
gösterdiği zamanın tayin edilmesi ilkesine dayanır. Klor (36Cl), potasyum (39K) ve
kalsiyum (40Ca) gibi izotoplar üzerinde yapılan yaş tayinleri çok daha kesin sonuçlar
vermekte ve daha geniş bir kaynak alanı sunmaktadır. Bu metodla fay şevleri
üzerinde düzenli aralıklarla alınan örnekler yaşlandırılarak şevin hareket etme
aralıkları modellenebilmekte, aktif heyelanlar yaşlandırılabilmekte ve terasların
yükselme hızları tespit edilebilmeltedir. Bu yaş tayini yöntemlerine ek olarak aslında
paleosismoloji altında başlıbaşına ayrı birer teknik olan arkeosismoloji ve
dendrosismoloji de yapılan çalışmalarda kesin tarih veren etkili yöntemlerdir.
7.1.7 Arkeosismoloji
Tektonik olarak aktif olan bölgelerde tarih boyunca kurulan pek çok yerleşim yeri
depremlerden etkilenmiştir. Bu yerleşimler üzerindeki binalarda ve tutulan tarihi
kayıtlarda depremlerle ilgili çok değerli bilgiler ve tasvirler bulmak mümkün
olabilmektedir. Tarihi yapılar üzerinde depremler tarafından meydana getirilen
hasarların çalışılması ile eski depremlerin yarattığı hasar miktarı, oluşturduğu
deformasyonun türü ve boyutu hakkında bilgi edinilebilmektedir. Dikkat edilmesi
gereken nokta tarihi bir yapı üzerindeki deformasyonlar çalışılırken öncelikle
bunların gerçekten sismojenik olup olmadığı ve daha sonra da doğrudan fay
tarafından mı yoksa kuvvetli yer sarsıntısı sonucu zemin ve yapı özelliklerinden mi
kaynaklandığı sorusunun cevabının araştırılmasıdır. İncelenen tarihi kayıtlar ise
kişiden kişiye yapılan tasvirlerin değişebileceği göz önünde bulundurularak mümkün
olduğunca çok ve farklı kaynaktan karşılaştırıma yapılmalıdır.
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7.1.8 Dendrosismoloji
Dendrosismoloji depremlerden doğrudan etkilenmiş ağaçların halkaları üzerinde
yapılan araştırmalardır. Kök sistemi veya gövdesi doğrudan etkilenen bir ağacın o
zamana karşılık gelen büyüme halkasında bir anomali meydana gelecek ya da hiç
halka oluşmayacaktır. Ağaç gövdesinden alınan karot üzerinde halkalar sayılarak
anomalinin karşılık geldiği zaman dilimi kesin olarak saptanabilir. Ancak araştırma
konusu olan ağaç türünün yakın çevresinde depremden etkilenmemiş bireylerine ait
verilerin de elde edilmesi gerekmektedir.
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7.2 Hersek Deltası Üzerinde Yapılan Fay Kazıları

Şekil 7.1 Hersek Deltası üzerinde yapılan paleosismolojik fay kazılarının yer bulduru
haritası.
7.2.1 1999 Kazıları
17 Ağustos 1999 Mw=7.4 Gölcük depreminden hemen sonra Eylül ayı içerisinde
İTÜ, Lettis&Associates ve PG&E araştırma ekiplerinin de katılımıyla Prof. Dr.
Aykut Barka tarafından Hersek Deltası üzerinde paleosismoloji çalışmaları
yürütülmüştür. Bu çalışmalarda temel amaç 1999 depremi yüzey kırığının deltaya
kadar devam edip etmediğinin anlaşılması ve bölgede meydana gelmiş olan tarihsel
depremlerin yerinin saptanarak tekrarlanma aralıklarının tespit edilmesi olmuştur.
Kazı alanı olarak Hersek Gölü olarak adlandırılan lagünün hemen kuzey-batısında
hava fotoğraflarında tonal bir çizgiselik şeklinde izlenen topografyadaki hafif bir açı
kırıklığının bulunduğu alan seçilmiştir (Şekil 7.1).
Kazı alanında Doğu, Batı, Kuzey ve Güney olarak adlandırılan dört adet fay kazısı
yapılmıştır. Doğu ve Batı kazılarında muhtemel fay 900’lik bir açı ile kesilmeye
çalışılmış, bu kazılara dik muhtemel faya paralel yapılan kazılarla da ötelenmiş
stratigrafi birimleri yakalanması amaçlanmıştır. Fay kazıları yaklaşık olarak 2 metre
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derinliğinde açılmış, bu derinlikten sonra yeraltısuyu nedeni ile daha derine
inilememiştir.
1999 yılındaki fay kazılarının yürütüldüğü söz konusu inceleme alanı yüzyıllar
boyunca medeniyetlerin konak yeri olduğundan insanlar tarafından oldukça yoğun
bir şekilde işlenmiş, yer yer yapılar inşa edilmiş ve oldukça şiddetli savaşlara sahne
olmuştur. Tüm bu etmenler kazılarla ortaya çıkarılan birimlerdeki deformasyonların
insan tarafından mı yoksa tarihsel depremler tarafından mı meydana getirildiğinin
ayırtlanmasına engel olmuştur. Yapılan kazıların tümünde Erken Bizans Dönemi’ne
ait (M.S. IV-VI) kalıntılar bulunmuştur (Evren, 1999). Bu kalıntılar çömlek, kiremit,
kemik ve bunun gibi parçalar olup tüm kazılarda egemendir ve insan tarafından
bozulmamış jeolojik birim yok denecek kadar azdır.
Kazılarda temel olarak iki yıkım zonu belirlenmiştir. İnceleme alanında tarih
boyunca meydana gelen eski savaşlar ve/veya depremler sonucu oluşan bu zonlar
farklı derinliklerde yanma izleri ve oldukça bol, son derece parçalanmış malzeme
içermektedir. Bu yıkım zonlarının tarihi yerleşkede meydana gelen savaşlar sonucu
olduğu düşünülmekle birlikte kazılardan elde edilen yaş tayinlerinin çok sağlıklı
olmaması sebebi ile tarihsel bir depreme karşılık gelip gelmediği tartışmalıdır.
Ayrıca kazılarda oldukça bol mezar ve birdizi duvar ya da temel kalıntısı ile antik su
borusuna rastlanılmıştır (Şekil 7.2).

T-3

Şekil 7.2 1999 araştırmaları sırasında yapılan fay kazıları (yeşil) ve bunlara ek olarak 2000’de
yapılan fay kazılarının (T-1, T-2, T-3) yerlerini gösteren yerbulduru haritası.
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7.2.2 2000 Kazıları
7.2.2.1 T-1 Kazısı
T-1 kazısı 1999 yılında Hersek Deltası üzerinde yapılan paleosismolojik fay
kazılarından olan Doğu Kazısı’nın kuzey batısında yapılmıştır (Şekil 7.2). Kazı 15
metre uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde ve 1.5-2 metre derinliğinde ve yaklaşık
olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundadır. Yakınında açıldığı 1999 kazılarına
benzer şekilde bu kazıda da arkeolojik buluntulara rastlanılmıştır. Kazının güney
ucunda ve 8-10. metreleri arasında (Bu kazı için güney ucu

başlangıç olarak

alınmıştır) bir duvar ya da temel kalıntısı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 11. metrede eski
bir mezar bulunmaktadır. 12. metrede ise kazının batı duvarında yaklaşık kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu ve doğu duvarında da kuzeydoğu-güneybatı yönelimleri olan
birbirine dik iki kil boru gözlemlenmiştir. Bu kazı içerisinde de koyu renkli bir yıkım
zonu gözlenmekte olup herhangi bir faylanma izi bulunmamaktadır.
7.2.2.2 T-2 Kazısı
T-2 kazısı 1999’da yapılan Doğu Kazısı’nın kuzey ucundan itibaren 4. metrede, bu
kazıya yaklaşık olarak dik olacak şekilde batıya doğru 8 metre uzunluğunda, 1.5
metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde açılmıştır (Şekil 7.2). Doğu-batı
doğrultusunda yapılan kazının 3.7. metresinde, 1 metre derinlikte K650D doğrultulu
bir kil boruya rastlanılmıştır. Kazı içerisinde yoğun kavkı ve kum içeriği olan denizel
teras çökelleri gözlemlenmiştir. Ortaya çıkarılan birimler insan faaliyetleri tarafından
oldukça bozulmuş olup gözlenen deformasyonun tektonik olduğunu söylemek
güçtür.
7.2.2.3 T-3 Kazısı
T-2 kazısının 2. metresinden itibaren kuzey-güney doğrultulu, 4 metre uzunluğa 1.5
metre genişliğe ve 2.5 metre derinliğe sahip yeni bir kazı yapılmıştır (Şekil 7.2). Bu
kazıda da T-2 kazısında ortaya çıkarılan birimlere paralel olarak yoğun kavkı ve kum
içeriği olan denizel teras çökelleri ve kavkı yığışımı ile kavkılı kumtaşı aratabakaları
gözlenmektedir. Bu tabakalar güneye doğru yaklaşık 700 eğimli bir halde
bulunmaktadırlar. Bu kazıda da herhangi bir faylanma ayırtlanamamıştır.
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T-1, T-2 ve T-3 kazılarının yapıldığı bu alan, oldukça yoğun arkeolojik buluntu
içermesi ve söz konusu kazı alanının tarih boyunca maruz kaldığı insan faaliyetleri
sonucu ilk hali korunabilmiş bir stratigrafisi gözlenemediğinden terk edilmiştir.
7.2.2.4 T-4 Kazısı
İnceleme alanındaki dördüncü paleosismolojik fay kazısı 1999 kazılarının yaklaşık
700-750 metre batısında yapıldı (Şekil 7.3). Kuzey-güney doğrultulu 116 metre
uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde, 1-1.8 metre derinliğinde yapılan kazı 42.
metreden sonra bir miktar daha derinleştirildi. Ancak 50. metrede yaklaşık 1.4 metre
derinlikte su çıkmaya başladı. 75. metrede suyun yüzeyden derinliği 0.9 metreye
kadar çıktı. Kazıda genel olarak iyi tabakalanmış, orta-iyi yuvarlanmış çakıl içerikli
orta-kaba kum seviyeleri gözlemlenmiştir. Bu tabakalar 0-40. metreler arasında
yaklaşık olarak kuzeye doğru 120 eğimli olup, güneye doğru gidildikçe yataya yakın
bir hal almaktadırlar. Yine bu yataya yakın kum tabakalarının içerisinde güneye
gidildikçe yaklaşık olarak 70. metreden sonra zengin kavkı kırıntısı içeriği bulunan
bir tabaka gözlenmiştir. Plaj sırtı çökellerini temsil eden bu kumlu birimin altında
siltli, killi ince kum gözlemlenmiştir. Daha düşük enerjili bir ortam olan lagünü
temsil eden bu çökellerin içinden yaklaşık 1.15 metre derinlikten iki adet C14
numunesi alınmıştır. C14-T4/1 numunesinin yaş tayini günümüzden 751 yıl öncesini
göstermektedir (Şekil 7.4).

Şekil 7.3 T-4 kazısı için yerbulduru haritası.
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Şekil 7.4 T-4 kazısının logu.

7.2.2.5 T-5 kazısı
T-4 kazısının batısında, yaklaşık 15 metre uzaklıkta kazı kapsamını güneye doğru
uzatmak amacı ile T-5 kazısı yapılmıştır (Şekil 7.5). 179 metre uzunluğunda, 1.5
metre genişliğinde ve 2-3 metre derinliğinde olan yaklaşık olarak kuzey-güney
doğrultulu

kazı

boyunca

yüzeyleyen

birimlerin

tabanında

denizel

kum

gözlemlenmiştir. Yer yer kaba kum ve kavkı kırıntılarından oluşan bu birimde
herhangi bir faylanma ya da deformasyon belirtisine rastlanmamıştır (Şekil 7.6). Bu
kazı içerisinde yaklaşık 1.25 metre derinlikte çıkan su hızlı bir şekilde kazı
duvarlarının çökmesine yol açmış ve kazının tabanına yakın birimlerin detaylı bir
şekilde loglanmasına engel olmuştur. Ancak kazının güney ucuna doğru derinleşen
kazıda yaklaşık 140-170. metreler arasında iyi yuvarlanmış çakıllar içeren kaba kum
plaj ortamını yansıtmaktadır. Bu birimleri ince kum mercekleri ve kumlu bir zengin
kavkı seviyesi içeren siltli kil düzeyi üzerlemektedir. Bu kumlu kavkı seviyesinde
kum oranı güneye gidildikçe azalmakta ve birim yaklaşık 110. metreden itibaren
yanal olarak sona ermektedir. Bu birimin üzerinde killi silt bulunup, güneye doğru
gidildikçe kil yüzdesi artmaktadır. Yaklaşık 95. metre civarında yanal geçişle ince bir
killi silt tabakası güneye doğru kumlu silte geçiş göstermektedir. Kazı içerisinde
genel olarak kuzeye doğru birimler daha masif bir özellik göstermekte buna karşın
güneye doğru tabakalanmalar daha belirgin hale gelmektedir.

Şekil 7.5 T-5 kazısı için yerbulduru haritası.

57

58

Şekil 7.6 T-5 kazısının logu.

7.2.2.6 T-6 kazısı
T-6 kazısı T-5 kazısının batısında, bir meyve bahçesinin hemen yanında yapılmıştır
(Şekil 7.7). Kuzey-güney doğrultusunda, 115 metre uzunluğa, 1.5 metre genişliğe ve
2-2.2 metre derinliğe sahip kazıda, yeraltı suyu yaklaşık 1 metre derinliktedir. Hiçbir
faylanma ya da deformasyon belirtisi görülmeyen kazıda birimler hemen hemen
yataydır (Şekil 7.8). Kazı tabanında T-5 kazısının da tabanında güney ucuna doğru
gözlenen iyi yuvarlanmış çakıllı denizel kum bulunmaktadır. Bu birimin üzerine siltli
kil uyumlu olarak gelmektedir. Siltli kil seviyesinin içerisinde birtakım ince deniz
kumu mercekleri gözlemlenmiştir. Kazılar sonucu açılan boşluğa doğru harekate
geçen yeraltısuyu, siltli ince kum seviyelerinden boşalarak bu malzemeyi de
beraberinde taşımakta ve duvar duraylılığını bozarak çökmelere sebep olmaktadır .
Bu birimin içerisinde ayrıca kil mercekleri de gözlenmiş ve 10. metredeki bir
mercekten 5 adet C14 numunesi alınmıştır. C14-T6/5 kodlu numunenin yaşı 1276
(+30/-101) yıl olarak saptanmıştır.

Şekil 7.7 T-6 kazısı için yerbulduru haritası.
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Şekil 7.8 T-6 kazısı logu.

7.2.2.7 T-7 kazısı
T-7 kazısı, inceleme alanında yapılan kazıların en batıda olanıdır (Şekil 7.9). Bu kazı
kuzey-güney doğrultusunda, 81 metre uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde ve
yaklaşık 2 metre derinliğindedir (şekil 7.10). Kazının tabanında plaj kumu özelliği
gösteren, az miktarda iyi yuvarlanmış çakıl içerikli orta-kaba kum bulunmuştur.
Birimin kazı içerisindeki kuzey ucuna doğru iri kırmızı bir malzeme bulunmuş,
bunun muhtemelen plajda dalgalarla işlenmiş eski bir kiremit parçası olduğu
sonucuna varılmıştır. Yine aynı birimin kazı içerisinde gözlenen güney ucunda,
hemen

hemen

kazı

tabanında,

dağınık

halde,

iyi

yuvarlanmış

çakıllar

gözlemlenmiştir. Bu plaj kumu biriminin üzerine daha düşük enerjili bir ortam olan
lagünü temsil eden ince bir siltli kil seviyesi gelmektedir. Tüm birimlerin üzerine de
yine uyumlu olarak siltli ince kum gelmektedir. Bu birimin içinde güneye doğru kaba
kum merceği gözlemlenmiş olup, yine güneye doğru silt oranı azalmakta ve birim
yanal geçişle tamamen ince kuma dönüşmektedir. Tüm bu birimler inceleme alanının
ilk başta sığ denizel, ya da plaj ortamı olduğunu ve daha sonra zamanla daha düşük
enerjili bir lagüner ortama dönüştüğünü göstermektedir. Yine kazıda gözlemlenen
birimler yatay-yataya yakın olup herhangi bir faylanma içermedikleri gibi
deformasyona da uğramamışlardır.

Şekil 7.9 T-7 kazısı için yerbuluduru haritası.
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Şekil 7.10 T-7 kazısı logu.

7.2.2.8 T-8 kazısı
T-8 kazısı, T-4 kazısının doğusunda, kazı kapsamını bir miktar kuzeye genişletmek
ve orada bulunan bir su birikintisinin tektonik sebepli olup olmadığını anlamak
amacı ile yapılmıştır (Şekil 7.11). Kazı kuzey-güney doğrultusunda, 55 metre
uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde ve 2.5 metre derinliğindedir (Şekil 7.12).
Kazıda ortaya çıkarılan birimlerin üst 1.5 metresi dolgudur. Bu dolgu da kendi
içerisinde en az üç farklı seviye olarak ayırtlanmıştır. Bu yapay dolgunun altında
yaklaşık 17. ve 55. metreler arasında kavkı ve blok içeren kum seviyesine
rastlanılmıştır. Bu seviye ince bir denizel teras çökeli olarak yorumlanmış olup
herhangi bir faylanma veya deformasyon içermemektedir. Bu birimlerin de altında
kiltaşı/silttaşından oluşan Altınova Formasyonu gözlenmiştir. Bu birimin içerisinde
oldukça kıvrımlı bir görünüme sahip kum ara seviyeleri ve sokulumları mevcuttur.
Herhangi bir faylanma gözlenmeyen ve kuru olan bu fay kazısında paleosismolojik
fay kazıları sırasında çok önem verilmesi gereken bir durum ortaya çıkmıştır. Kazı
içerisinde çalışıldığı sırada kazı duvarlarının yanında, yerde ince bir çatlak tespit
edilmiş ve içerideki araştırmacılar uyarılarak dışarı çıkmaları sağlanmıştır. Çok kısa
bir süre sonra bu çatlak giderek genişlemiş ve oldukça büyük bir hacimdeki malzeme
duvardan koparak kazının içerisine düşmüştür (Şekil 7.13a-f). Özellikle payanda
kullanılmayan fay kazısı çalışmalarında en az iki kişi çalışılması ve bir kişinin sık sık
kazı duvarlarının duraylılığını, herhangi bir açılma gelişip gelişmediğini çalışma
güvenliği açısından kontrol etmesi gerekir. Yapılan bir araştırmada Amerika Birleşik
Devletleri’nde çeşitli amaçlarla yapılan kazılarda duvar duraylılığının ortadan
kalkması sonucu meydana gelen çökmelerde her yıl yaklaşık 100 kişi hayatını
kaybetmektedir (McCalpin, 1996). Doğanın paleosismologlara bir ayrıcalık
tanımayacağı göz önüne alındığında gerekli önlemlerin öncelikli olarak sağlanması
gerekmektedir.

Şekil 7.11 T-8 kazısı için yerbulduru haritası.
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Şekil 7.12 T-8 kazısı logu.

Şekil 7.13 Kazı çalışmaları sırasında yerde gözlenen çatlak ve giderek genişlemesi (ad), duvardan ayrılan malzemenin düşüş anı (e), düşen blok (f).
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7.2.2.9 T-9 kazısı
T-9 kazısı Hersekli Köyü’nün batısındaki eski mezarlığın batı kenarında, mezarlık
içerisindeki bir şevin hizasında yapılmıştır (Şekil 7.14). Kuzey-güney doğrultusunda
yapılan kazı yaklaşık 58 metre uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde ve 3 metre
derinliğindedir (Şekil 7.15). Kazı içerisinde açığa çıkan birimlerin en altında kuzeyde
daha belirgin bir tabakalanmaya sahip olan kum ara tabakalı silttaşı bulunmaktadır.
Birim güneye doğru kavkı içerikli ince kuma yanal olarak geçmektedir. Ayrıca bu
birimi kesen K800D doğrultulu ve yaklaşık dik bir fay gözlenmiştir. Ancak bu fay
birimin hemen üzerinde bulunan ve tabanı 2.1 metre derinlikte olan denizel teras
çökellerini

kesmemekte

ve

bu

birimde

herhangi

bir

ötelenme

meydana

getirmemektedir. Denizel teras çökelleri tabanda kavkı yığışımı ve üzerine gelen
sarımsı kahverenkli demiroksitle kirlenmiş siltli kumdan oluşmaktadır. Bu
sedimanter paketin üzerine ise uyumlu olarak lagün çökellerini temsil eden kumlu bir
birim gelmektedir. Birim içinde kum kötü boylanmalı olup, iyi yuvarlanmış çakıl ve
20-25 cm büyüklüğünde taneler içermektedir. Ayrıca bu birimin tabanında bir sıra
halinde dizilmiş yassı dikdörtgen şekilli eski kiremitler bulunmuş ve bunlar antik bir
kaldırım malzemesi olarak yorumlanmıştır (Şekil 7.16). Dolayısı ile bir zamanlar
üzerinde kaldırım olan yüzey daha sonra su altında kalmış ve üzerinde lagün
çökelleri birikmiştir. Kazı içerisinde gözlenen en üstteki birimi ise iyi yuvarlanmış
çakıl ve kumlardan oluşan plaj sırtı çökelleri oluşturur. Birim güneye doğru orta
büyüklükte tane boyuna sahip kuma yanal geçiş gösterir. Bu birim kemik parçaları
içeren yanmış bir seviyeyi üzerlemektedir. Yaklaşık 1 metre derinlikten alınan C14T9/2

kodlu kömür örneğinin yaş tayini sonucu 822 (+106/-91) yıl olarak tespit

edilmiştir.

Şekil 7.14 T-9 kazısı için yerbulduru haritası.
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Şekil 7.15 T-9 kazısı logu.

Şekil 7.16 T-9 kazısında gözlenen antik kaldırım taşları.
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7.2.2.10 T-10 kazısı
T-10 askeri üs içerisinde yapılan paleosismolojik fay kazılarının ilki olup (Şekil
7.17) aslında bir seri araştırma çukuru şeklinde açılmıştır (Şekil 7.18a). Kazı yeri
seçiminde morfoloji etken rol oynamış ve arazideki doğu-batı uzanımlı bir şev
üzerinde kuzey-güney doğrultuya sahip 7 adet kazı yapılmıştır. Kazı duvarlarının
duraysızlığı sebebi ile kazılarda ortaya çıkan birimler detaylı olarak loglanamamış
ancak birimler genel hatları ile şematik olarak işlenmiştir. Tüm kazılarda en üstte
koyu renkli, kilce zengin toprak örtüsü bulunmaktadır. T-10A, T-10B ve T-10C
kazılarında toprak örtüsünün hemen altında kiltaşından oluşan temel bulunmaktadır.
Ancak T-10D kazısından başlayarak güneye doğru devam eden sırası ile T-10D, T10E, T-10G ve T-10F kazılarının tümünde güncel toprak örtüsünün altında denizel
teras çökelleri bulunmaktadır. Bu durum kıyı çizgisi açısının T-10C ve T-10D
kazıları arasında olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca aynı aralığa karşılık gelen
topografik açı kırıklığı da bu sonucu destekler niteliktedir. T-10G kazısında denizel
teras çökelleri 7 metre kuzeydeki T-10E kazısında yatay halde bulunurken, aniden
yaklaşık 100’lik bir eğim kazanmaktadırlar. T-10F kazısında ise 4 metreden daha
derine inildiği halde denizel teras çökellerinin tabanına ulaşılamamıştır. T-10G
kazısındaki çökellerde gözlemlenen ani dalım ve T-10F kazısındaki ani çökel
kalınlığı artışı bu iki kazı arasında doğrudan gözlemlenemese bile bir fayın varlığına
işaret etmektedir (Şekil 7.18b).

Şekil 7.17 T-10 kazısı için yerbulduru haritası.
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Şekil 7.18 Bir seri araştırma çukuru şeklinde yapılan T-10 kazılarının yer bulduru haritası (a) ve kazıların şematik kesiti (b).

7.2.2.12 T-12 kazıları
T-12A kazısı (Şekil 7.19) 16 metre uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde ve yaklaşık
olarak 2.5 metre derinliğindedir. Yaklaşık olarak kuzey-güney doğrultuya sahip kazı
arazi çalışmaları sırasında Dedeler Tepe’nin güneye bakan yamacında, yerde
gözlenen K700D doğrultulu ince bir çatlağa (Şekil 7.20a) dik olacak şekilde
yapılmıştır. Kazı içerisinde tamamen farklı iki birimi karşı karşıya getiren bir fay
zonu gözlenmiştir (Şekil 7.20b-c). Bu birimlerden güneyde olan oldukça yoğun
kavkılardan oluşmakta ve az miktarda kum, kil ve lifli malzeme içermektedir. Fayın
kuzeyinde kalan birim ise temel kaya olarak tanımlanan kiltaşından oluşur.
Fayın güneyinde kalan birimler dört farklı seviye olarak ayırtlanmışlardır. Bu
seviyelerin en altındaki birim orta-sık kavkı yığışımı ve bir miktar kum içerir. Birim
içerisinde tane boyutu yukarı doğru incelmekte ve malzeme ince kum-siltli kum
matriksi ile tutturulmaktadır. Ayrıca bu birimin içerisinde kavkı kırıntısı içermeyen
ve ince kumdan oluşan bir mercek vardır. Bu birimi orta-sıktan zengin kavkı
içeriğine değişen bir birim uyumlu olarak üzerlemektedir. Birimin üst 30-40 cm’si
ince kumdan siltli kuma değişen malzemeden oluşur ve çok az kavkı içerir. Kumlu
matriks ile çimentolanmış olan birimde tane boyu yukarı doğru küçülmektedir. Bu
birimin de üzerine yine uyumlu olarak orta-sık kavkı yığışımı ile bol kavkı içeriğine
sahip bir seviye gelmektedir. Bu birimin üst 20 cm’si daha az kavkı parçası fakat
buna karşılık daha fazla kil içermektedir. Zayıf tutturulmuş birimin matriks
içeriğinde tane boyu yukarı doğru incelmektedir. Bu birimin üzerinde az miktarda
kum ve rekristalize lifli malzeme içeren, oldukça yoğun kavkı dolgusu
bulunmaktadır. Birim zayıf çimentolu olup, yer yer turuncu renkli alterasyonlar
içermektedir. Kazının yaklaşık olarak 22. metresinde K650B doğrultulu dike yakın
bir çatlak dolgusu bulunmaktadır. Bu dolguyu çatlağa düşen, küçük boyutlu kırık
kavkı parçaları oluşturmaktadır. Fayın güneyinde kalan birimlerin tümü birbirlerinin
üzerine uyumlu olarak gelirler ve güneye doğru yaklaşık 300 eğimlendirilmişlerdir
(Şekil 7.21).
Fayın kuzeyinde ise anakaya olarak adlandırılmış olan masif kiltaşı bulunmaktadır.
Birim içerisinde yer yer, birbirleri ile yanal geçişli olan, dike yakın kum, çakıl ve
blok araseviyeleri bulunmaktadır. Birimin yüzeye yakın kesimlerinde gömülü kökler
bulunmaktadır. Ayrıca birim içerisindeki aratabakaların sınırları karbonat çökelimleri
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ile belirginleştirilmiştir. Yer yer karbonat yumrularına yada dike yakın
çizgiselliklerine de rastlanılmıştır (Şekil 7.21).
Fay zonu K700D doğrultusuna sahip olup yaklaşık olarak diktir. Zon içerisinde çok
sayıda dallanıp budaklanmalı (anastomosing) makaslama yapısı bulunmaktadır.

Şekil 7.19 T-12a ve
T-12b kazıları için
yerbulduru haritası.

Şekil 7.20 (a) Askeri üs içerisinde arazide gözlenen çatlak, (b) T-12A kazısının genel
görünümü. Fay çerçeve ile işaretlenmiş yerde K700D doğrultulu olup siyah ve beyaz
okların işaret ettiği iki farklı birimi karşı karşıya getirmiştir, (c) şekil b’de kesikli beyaz
çerçeve ile işaretli fay zonu kımızı renkli bayraklarla işaretlenmiş halde görülüyor.
70

71

Şekil 7.21 T-12a kazısının batı duvarının logu.

T-12B kazısı T-12A kazısının kapsamını güneye doğru genişletmek amacı ile ilk 6
metresi T-12A kazısını örtecek şekilde yaklaşık olarak kuzey-güney doğrultusunda
yapılmıştır. Kuzey başlangıcından 13. metreye kadar K60B doğrultusunda olan kazı
buradan sonra yön değiştirerek K220B doğrultusu kazanmaktadır. T-12B kazısı 22
metre uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde ve yaklaşık 4 metre derinliğindedir (Şekil
7.22). Kazının kuzeyinde gözlenen birimler T-12A’nın güneyinde gözlemlenenlerin
devamı olup en altta orta-sık kavkı yığışımı ve bir miktar kum içeren, tane boyutu
yukarı doğru incelen, ince kum-siltli kum matriksi ile çimentolanmış bir birim
bulunmaktadır. Bu birimin üzerine uyumlu olarak orta-sıktan zengin kavkı içeriğine
değişen bir seviye gelmektedir. Bu seviyenin üst 30-40 cm’si ince kumdan siltli
kuma değişen malzemeden oluşmakta ve çok az kavkı içermektedir. Tane boyutu
üste doğru incelen birim kumlu matriks ile zayıfça tutturulmuştur. Bu birimi
üzerleyen seviye ise orta-sık kavkı yığışımına sahip bol kavkılı bir zon olup, birimin
üst 20 cm’si daha az kavkı parçası, daha fazla kil içermektedir. Zayıfça tutturulmuş
birimin matriks içeriğinde tane boyu yukarı doğru incelmektedir. Yine bu seviyeyi az
miktarda kum ve rekristalize lifli malzeme içeren oldukça yoğun kavkı dolgusu
üzerlemektedir. Birim gevşek tutturulmuş olup yer yer turuncu renkli alterasyonlar
gözlenmektedir. Bu iki birimin dokanağında, yaklaşık 5. ve 6. metrelerde birbirlerine
paralel iki adet süreksizlik gözlemlenmiş ancak bu süreksizliklerin derine doğru
devamı takip edilememiştir. Kavkı dizilimlerindeki yönelimlerden saptanan bu dike
yakın iki süreksizlik birim dokanağında olası bir 5 cm’lik ötelenmeye yol açmıştır.
Kazının 18. metresinde ani bir sınırla yanal uzanımı sonlanan gömülü halde bir A
seviyesi toprak tabakası bulunmaktadır. Bu birimin üzerine tarihi kiremit parçaları da
içeren moloz ve kavkı yığışımı gelmektedir. Bu birim ise yine birbaşka gömülü
toprak tabakası tarafından örtülmektedir. En üstte ise bol kavkı ile kiremit parçası
içeren dolgu malzemesi bulunmaktadır. Kazı içerisinde gözlenen tüm birimlerin
tabaka eğimleri güneye doğrudur ve 14. metreden sonra topografya ile uyumludur.
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Şekil 7.22 T-12b kazısının logu.

Şekil 7.23 T-12b kazısının genel
görünümü. Bakış güneye doğru.
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7.2.2.13 T-13 kazısı
İnceleme alanında çok değerli bir tarihi kaynak oluşturan Hersek-Zade Ahmet Paşa
Camii 1508 yılında yapılmış ve hemen 1 yıl sonra meydana gelen 1509 depreminde
2/3’ü yıkılmıştır (Şekil 7.24, 7.25). Bu caminin bahçe duvarları da binanın kendisi
gibi 1509 ve daha sonraki depremlerde çeşitli hasarlar görmüş ve yeniden
onarılmıştır. Bu tarihi caminin bina ve bahçe duvarlarındaki onarım izleri aynı hizada
olup K500B doğrultusundadır (Şekil 7.26). Bu doğrultuda Kuzey Anadolu Fayı’nın
herhangi bir segmentinin olması beklenmemekle birlikte olası ikincil bir unsur olan
Riedel makaslama fayının varlığını araştırmak amacı ile caminin arka bahçesinde,
güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu, 12 metre uzunluğunda, yaklaşık 1 metre
genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir kazı yapılmıştır (Şekil 7.27). Herhangi bir
deformasyon ya da faylanma izi bulunmayan kazıda en altta, bol organik malzeme ve
yer yer küçük kömür parçaları içeren silt bulunmaktadır. Bu birimin üzerine kavkı
kırıntısı ve çakıl içeren kaba kum uyumlu olarak gelmektedir. Kaba kumdan oluşan
bu birimin içerisinde ise yanal geçişle kaybolan iki kum seviyesi bulunmaktadır.
Tüm bu birimler organik malzemece zengin siltli kum ve moloz ile üzerlenmekte,
güncel toprak tabakası ile örtülmektedir.

Şekil 7.24 1508 yılında yaptırılan ve 1509 depreminde 2/3’ü yıkılan Hersek-zade
Ahmet Paşa Camii. 1) 1509 depreminde yıkılan kısmın yerine yeniden inşa edilen
kısım. 2) Camii’nin ilk halinin korunabildiği kısım. 3) 1509 depreminden başlayarak
her depremde yıkılan ya da ağır hasar gören minare 1999 depreminde de yıkılmıştır.
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Şekil 7.25 T-13
kazısı
için
yerbulduru haritası.

Şekil 7.26 Hersek-zade Ahmet Paşa
Camii’nin ölçeksiz krokisi. Camiinin bahçe
duvarları ve kendisindeki onarım izlerinin
aynı doğrultuda oluşu bu doğrultu üzerinde
muhtemel bir süreksizliğe işaret ettiğinden
T-13 kazısı yapılmıştır.

Şekil 7.27 T-13 kazısının şematik kesiti.
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7.2.2.14 T-14 kazısı
T-14 kazısı T-12A kazısında gözlemlenen fayın doğrultusunu doğuıda dik kesecek
şekilde yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda yapılmıştır (Şekil 7.28, 7.29). Bu kazı
22 metre uzunluğa, 1.5 metre genişliğe ve yaklaşık 2 metre derinliğe sahiptir.
Kazının 6 ila 7. metreleri arasında fay zonu gözlemlenmiştir (Şekil 7.30). Bu fay
zonu güneyinde ve kuzeyindeki farklı birimleri karşı karşıya getirmektedir.
Fay zonu güneyindeki birimlerin en altında çakıllı kum ve yer yer killi kumdan
oluşan teras çökelleri bulunmaktadır. Birimin üst sınırını büyüklüğü 8 cm’ye varan,
iyi yuvarlanmış bloklar oluşturmaktadır. Birim yaygın olarak kavkı kırıntısı
içermektedir. Bu birimin üzerine tane boyutu kumlu kilden, killi kum ve çakıla kadar
değişen bir çökel istif bulunmaktadır. Az miktarda ve küçük boyutlarda (<9cm)
kiremit parçaları içermekte olan birimde kum miktarı tabana doğru artmaktadır. Bu
birimi ise tane boyutu yine kumlu kilden killi kum ve çakıla kadar değişen bir
kolüvyon üzerlemektedir. Bu kolüvyon çapı 3 cm’ye varan pek çok çakıl ve
büyüklüğü 9 cm’ye varan birkaç kiremit parçası içermektedir. Bu seviyeyi
altındakilerden ayıran en önemli özellik bitki kökü çeperlerinde ve gözeneklerde
birikmiş olan karbonat varlığıdır. Tüm bu birimleri ise organik içeriği zengin, kiremit
parçaları içeren kum, çakıl ve kilden oluşan kolüvyon A2 ve biraz da silt içeren A1
modern toprak seviyesi örtmektedir. A1 ve A2 toprak seviyeleri kazı içerisinde
gözlenen faylanmalardan daha genç olup, faylanmanın üst yaşını sınırlamaktadır
(Şekil 7.31).
Kazı içerisindeki fay zonunun kuzeyinde ise en altta kuzeye eğimli tabakalar halinde
kiltaşı, çakıllı kum ve kil ardalanmasından oluşan bir birim bulunmaktadır. Bu
birimin üzerinde orta-kaba kum ardalanmalı, çakıl mercekleri içeren denizel teras
çökelleri bulunmaktadır. Birimin içerisinde kalınlığı 3-10 cm arasında değişen
tabakalar halinde dizili kavkı kırıntıları mevcuttur. Ayrıca tutturulmuş karbonat
seviyeleri de tabakalara paralel halde bulunmaktadır. Bu birimi ise gömülü bir toprak
seviyesi üzerlemektedir. Birim kum ve çapı 1 cm’ye ulaşan çakıllardan oluşmakta
olup, kök çeperleri ve gözeneklerde karbonat birikimleri görülmektedir. Kazının 13
ve 16. metreleri arasında gözlemlenen iki eski kazı dolgusu ise bu gömülü toprak
çökelmeden önceye aittir. Bu birimler A1 ve A2 toprak örtüsü tarafından
üzerlenmektedir (Şekil 7.31).
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Fay zonu kazı içerisinde 6 ila 7. metreler arasında gözlemlenmekte olup K700B
doğrultuya sahiptir. Bir zon şeklinde gelişen fay konjugat fay geometrisi gösterir.
Fayın A1, A2 ve gömülü toprak seviyesi E’yi kesmemesi bu birimlerden daha eski
bir aktiviteyi göstermektedir. Kazı içerisinden alınan kömür örneklerinin yaş tayini
sonuçları C14-T14/6 için 2215 yıl (+133/-65), C14-T14/9 için 1562 yıl (+129/-39), C14T14/14

için 3785 yıl (+174/-93) olarak belirlenmiştir.

Şekil 7.28 T-14
kazısı
için
yerbulduru haritası.

Şekil 7.29 T-14 ve T17 kazılarını gösterir
fotograf.

Şekil 7.30 T-14 kazısında Kuzey Anadolu Fayı’nın
görünümü (kırmızı okla işaret edilmekte). Siyah ve
beyaz oklarla gösterilen farklı iki birim fayın iki
tarafında karşı karşıya getirilmişlerdir.
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Şekil 7.31 T-14 kazısının logu.

7.2.2.15 T-15 kazısı
T-15 kazısı T-12A ile T-14 kazıları arasında, faya paralel olacak şekilde, ötelenme
miktarı tespit edilebilmesi amacı ile yaklaşık doğu-batı yönünde yapılmıştır (Şekil
7.32). Kazı 14 metre uzunluğa, 1.5 metre genişliğe ve 2-2.2 metre derinliğe sahiptir.
Kazı içerisinde açığa çıkarılan birimlerden herhangi bir ötelenme miktarı
belirlenememekle birlikte, birtakım ikincil faylanmalar kesilmiştir (Şekil 7.33). T-15
kazısının hem güney hem de kuzey duvarları loglanmıştır (Şekil 7.34a,b,c). Her iki
kazı yüzeyinde de aynı birimler görülmesine karşılık güney duvarında biri olası 4
adet fay kolu gözlemlenmesine karşılık kuzey duvarında 1 adet fay kolu
gözlemlenmiştir. Bu durum yaklaşık doğu-batı gidişli ikincil fayın kuzey duvarı ile
güney duvarı arasında 3 kola ayrıldığını göstermektedir.
Kazı içerisinde, fayın batısında kalan birimlerin en altında kumlu, killi silt
bulunmaktadır. Bunun üzerine yer yer çakıl içeren, ince boylanmış bir kum seviyesi
gelmektedir. İstif, çakıl, kum ve bol kavkı içeriğine sahip bir başka birim ile
üzerlenmektedir. Bu birimlerin üzerine çakıllı kum ve yer yer killi kumdan oluşan
teras çökelleri gelmektedir. Birimin üst sınırını ise çapı 8 cm’ye varan iyi
yuvarlanmış bloklar oluşturmaktadır.
Fay zonunun doğusunda ise en altta, fayın batısında gözlenen birim olan çakıl, kum
ve bol kavkı içerikli seviye bulunmaktadır. Bu birimin üzerine tane büyüklüğü kumlu
kilden killi kum ve çakıla kadar değişen kolüvyon gelmektedir. Çakılların büyüklüğü
yer yer 3 cm’ye kadar ulaşmakta ve birkaç kiremit parçası da gözlenmektedir. Bu
birimin üzerinde ise oldukça benzer fakat tane büyüklükleri biraz daha fazla olan bir
birim gelmektedir. Söz konusu olan tüm bu birimler ise modern toprak ile
örtülmüştür.
Özellikle güney duvarında kumlu, killi, silt biriminde gözlenen ötelenmeler oldukça
açıktır.

Faylanmanın

üst

yaşını

modern

toprak

seviyesi

sınırlamaktadır.
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Şekil
7.32
Kuzey
Anadolu Fayına paralel
açılan T-15 ve faya dik
açılan T-16 kazıları. T16 kazısında kuzeye
eğimli Kuzeydanadolu
Fay zonu görülmekte. T16 kazısından T-15
kazısına doğru ise ikincil
bir faylanmanın izi
görülmekte.

Şekil 7.33 T-15 kazısı için yerbulduru haritası.
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Şekil 7.34 T-15 kazılarının güney (a), Kuzey (b) duvarı logları ve karşılıklı duvarların
perspektif görünümü (c).
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7.2.2.16 T-16 kazısı
T-16 kazısı T-15 kazısına dik, kuzeybatıya doğru 28 metre uzunluğunda, 1.5 metre
genişliğinde ve 2-3 metre derinliğinde yapılmıştır. Kazı Kuzey Anadolu Fayı’nı T12A ve T-14 kazıları arasında açılı bir şekilde kesmektedir (Şekil 7.35).
Fay zonunun güneyinde kalan birimler kuzeye doğru eğimlidirler. Bu birimlerin en
altında bulunan iyi boylanmış siltli kum, ikincil bir faylanma ile çakıl boyutunda
kavkı kırıntıları içeren siltli kumla yan yana gelmiştir. Bu birimin üzerine uyumlu
olarak bazı kavkı kırıntıları ve çoğunlukla kömür parçaları içeren kumlu silt/siltli
kum gelmektedir. Bu birimin üzerine ise tane büyüklüğü orta-kaba kum boyutu
arasında değişen, kötü boylanmış kavkı yığışımı gelmektedir. Bu birim üç alt
seviyeye ayrılmakta ve söz konusu birimler boyunca kuzeye doğru azalan karbonat
miktarı ile güneye doğru artan dayanım gözlenmektedir (Şekil 7.36).
Fay zonunun kuzeyinde kalan birimler ise kıvrımlandırılmış olup sıkışmalı bir
tektonik etkinin özelliklerini göstermektedirler. Bu birimler görünüm olarak
güneydekilere oranla daha karmaşık bir yapı sunmaktadırlar. Kazı tabanında birkaç
kum ve killi kum cebi içeren masif, yoğun bir kil seviyesi bulunmaktadır. Bu birim
kuzeye doğru 17. metreden sonra siltli ince kum ve kavkı kırıntısı ardalanmalı, orta
dayanımlı, gevşek, gevrek kavkı kırıntılarında oluşan bir birim ile takip edilmektedir.
Bu iki birim arasındaki sınır kıyı çizgisi açısı olarak yorumlanmıştır. Bu birimler iyi
boylanmış, gevrek ve iyi tabakalanmış ince kum; birkaç çakıl, sıkça kavkı kırıntısı
içeren kötü boylanmış, ince-kaba kum ve kum cepleri içeren çok kaba, kötü
boylanmış kavkı yığışımı seviyeleri ile üzerlenmektedir. Kazının kuzeyine doğru 19.
metreden itibaren gözlenen birim ise bol kiremit parçası ve kavkı içerikli, yoğun ve
sert kumlu kil olup, dolgu malzemesidir. Birim içerisindeki tane boyu ve kavkı türü
oldukça çeşitlidir. Birimin tabanına yakın yerlerde karbonat nodülleri gözlenmiştir.
Tüm bu birimler ise modern toprak seviyesi ile örtülmektedir (Şekil 7.36). Kazı
içerisinden alınan C14-T16/1 6662 yıl (+117/-164), C14-T16/2 6131 yıl (+146/-134) ve
C14-T16/11 5922 yıl (+68/-152) yaşındadır.

Şekil 7.35 T-16 kazısı için
yerbulduru haritası.
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Şekil 7.36 T-16 kazısının logu.

7.2.2.17 T-17 kazısı
T-17 kazısı T-14 kazısının doğusunda yapılmış olup Hersek Deltası üzerinde bu
araştırma kapsamında yapılan kazıların en doğuda olanıdır. Yaklaşık kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda olan kazı 23 metre uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde ve
2 metre derinliğindedir. Kazının ilk üç metresi boyunca yeraltısuyu seviyesinin
sığlığından dolayı kazı derinliği 1 metre ile sınırlı kalmış ancak daha sonra
topografyanın yükselmesi ile birlikte loglanabilen duvar yüksekliği artmıştır. Kazı
içerisinde en altta denizel teras çökelleri bulunmaktadır (Şekil 7.37). Bu birimin
içeriği kum, çakıl, kavkı yığışımı ardalanmalı tabakalar ve muhtelif karbonat
çimentolu tabakalardan ibarettir. Bu birimin üzerinde teras çökellerinin içerisine
doğru gelişmiş bir toprak profili bulunmaktadır. Bu birimde kil oranı yüksektir ve yer
yer kiremit parçaları bulunmaktadır.
Kazı içerisinde yüzeyleyen birimlerde herhangi bir faylanma ya da deformasyon izi
görülmemektedir (Şekil 7.38). 1.3 metre derinlikten alınan C14-T17/3 kodlu kömür
numunesinin yaşı yapılan analizler sonucu 2200 yıl (+140/-80) olarak belirlenmiştir.

Şekil 7.37 T-17 kazısında duvarlarda yüzeyleyen birimlerin genel görünümü.
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Şekil 7.38 T-17 kazısının logu.

Şekil 7.39 Hersek Gölü’nün kuzey-kuzeybatısında kalan askeri üs içerisinde yapılan
T-12a, T-12b, T-14, T-15, T-16 ve T-17 paleosismolojik fay kazılarının yerini
gösterir harita.

Askeri üs içerisinde yapılan diğer kazılar ise Dedeler Tepe’nin Hersek Gölü’ne
bakan güney şevinde açılmıştır (Şekil 7.39). İnceleme alanında uygun kazı yeri
belirlenmesine çalışıldığı sırada şev üzerinde gözlemlenen bir çatlak hizasında, bu
çatlağa dik bir şekilde T-12A kazısı, ve bunu takiben T-12B kazısı yapılmıştır. T12A kazısında fay zonu bulunmuş ve kazı içerisinde gözlenen fayın doğrultusunda
yaklaşık 50 metre batısında T-14 kazısı yapılmıştır. T-14 kazısında da fay zonunun
gözlenlemesinin ardından bir atım değeri bulabilmek amacı ile T-14’ün baqtısında,
faya paralel T-15 açılmıştır. Daha sonra T-15’e dik bir şekilde kuzeye doğru T-16 ve
tüm bu kazıların doğusunda yaklaşık kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu T-17 kazısı
yapılmıştır. T-17 kazısında herhangi bir faya rastlanılmamıştır.
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7.3 Arkeosismoloji
Günümüzde Hersek Deltası olarak adlandırılan bölge İzmit Körfezi’ndeki yeri itibari
ile tarih boyunca oldukça önemli bir konumda bulunmuş ve sürekli yerleşime sahne
olmuştur. Hersek Deltası’nın stratejik önemi sadece körfezin kuzey sahiline en yakın
nokta olmasından değil, aynı zamanda İznik’e (Nicaea) giden yolun üzerinde
bulunmasından ileri gelmektedir (Şekil 7.40).
Hersek Deltası’nın M.S. 318 yılına kadar bilinen adı Drepanon’dur. M.S. 318 yılında
Bizans imparatoru Constantine annesi Helen’in burada doğmuş olması sebebi ile
Drepanon adını Helenopolis olarak değiştirmiştir. Constantin hayatının özellikle
sonlarına doğru Yalova kaplıcalarından dönerken sık sık Helenopolis’te kalarak
dinlenmiştir. Daha sonra Justinyan döneminde ise Helenopolis’e herzamankinden
daha çok önem verilmiş ve körfezdeki geçiş trafiği burası ile Dakibyza arasına
kaydırılmıştır. Justinyan burayı baştan imar ettirmiş ve bir su yolu, ikinci bir halk
hamamı (o zamanlar için ender görünen bir durum), kiliseler, bir saray ve diğer
binalar yaptırmıştır (Şekil 7.41a, b ve c). Aynı zamanda Drakon Dere’sinin (şimdiki
adı Yalakdere) ağzını temizletmiş, üzerine köprüler inşa ettirmiş ve İznik yolunu
genişletmiştir.Bu dönemde Hersek Deltası’nın hemen güneyindeki Drakon Dere’si
Constantinopol-Helenopolis-İznik güzergahını bağlayan yol olarak kullanılmaktaydı.
1087’de Nicomedia (İzmit) Türklerin eline geçtiğinde Alexius körfezin girişini
tutmak amacı ile Kibotos’a derhal bir kale yaptırmıştır. Tarihte bundan sonra zaman
zaman Helenopolis zaman zaman ise Kibotos olarak anılan yer aynı olmakla birlikte
Helenopolis’in sivil Kibotos’un ise askeri tarifler için kullanıldığı düşünülmektedir.
Fransız tarihçi Ordericus Vitalis’in 1123’te yazdığına göre Alexius Civetot’u
(Latin’ler Kibotos olarak adlandırıyor) ilk Haçlı Seferi’nden bir kaç yıl önce bir kale
ile güçlendirmeye çalışmış ancak Türklerin müdahalesi sonucu bu girişimi yarım
kalmıştır. Bu görüş Haçlıların Türklerden kaçarken deniz kenarında sığındıkları
kaleyi yarım buldukları açıklamalarıyla da örtüşmektedir.
İnceleme alanını etkileyen bilinen en eski savaş 1095 yılında başlayan 1. Haçlı
Seferleri sırasında meydana gelmiştir. Bu savaş ile ilgili bilgiler Hristiyan
kayıtlarında oldukça detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu kayıtlara göre Peter
önderliğindeki Haçlı orduları körfezi geçip Helenopolis ve yakınlarında bulunan ve
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İngiliz denizciler tarafından elde tutulan, güçlendirilmiş bir kampa yerleşmişlerdir.
Helenopolis o dönemde Yunanlılar tarafından Kibotos ve Frenkler tarafından da
Civetot olarak anılmaktaydı. İki aylık bir bekleme döneminden sonra Haçlı orduları
civar yerleşimleri yakıp yağmalamaya başlamış ve ele geçirdikleri ganimetlerle
birlikte Helenopolis’e geri dönmüşlerdi (Anna Comena). Bu yağma ve civar köylere
yapılan saldırılar o dönem Türklerin elinde bulunan İznik’e kadar uzanmakta idi.
Tüm bu olaylar sırasında şehirden uzakta bulunan Kılıç Arslan geri döndüğünde
güçlü bir ordu ile Haçlıları Kibotos’taki kaleye kadar sürmüş ve burada kıstırmıştır.
Tarihi kayıtlarda bu savaşın yeri ve şekli hakkında az çok farklı yorumlar
bulunmaktadır. Ancak tüm bu anlatımlardaki ortak nokta, yapılan detaylı topografik
tasvirler de göz önüne alındığında, savaşın delta düzlüğü ile güneyde sahil
kesiminden aniden yükselen dağlık alan arasında olduğu ve ölü sayısının binlerle
ifade edilmesidir. Yapılan abartılı tasvirlerde kemiklerin bir dağ oluşturduğu ve daha
sonra buradaki kalenin onarılırken bu kemiklerden yapıldığı söylenmektedir.
Özellikle 1999 yılında Witter ve diğerleri ve 2000 yılında Barka ve diğerleri
tarafından yapılan ek paleosismolojik fay kazısında ortaya çıkarılan duvar
kalıntılarının kemikler ve mezarlarla içiçe bazen de bunların hemen üzerinde olduğu
gözlemlenmiştir.
Daha sonra 1101 Haçlı Seferi’nde de Kibotos yine Haçlıların körfezi geçtiği nokta
olarak tarihte yeralmaktadır. Tüm Alexius Hanedanlığı döneminde Kibotos gerek
haberleşme gerekse ulaşım nedenleriyle işlek bir güzergah olmuştur. Kibotos tarihte
son olarak 1206’da gerçekleşen 4. Haçlı Seferi’ne sahne olmuştur. Daha sonra
buradaki kalenin zayıflığı sebebi ile bir daha kullanılmamıştır. Buna neden olarak
hem tarih boyunca maruz kaldığı depremler (Tablo 7.1) hem de sık sık sahne olduğu
savaşlar nedeniyle hiçbir zaman tamamlanamamış olması gösterilebilir.
Geç Bizans döneminde ise Helenopolis önemini yitirmiştir. Doğuya doğru yapılan
taşımacılık için daha güneybatıda olan Pylai iskelesi Konstantinapol’e daha yakın
olduğu için tercih edilmeye başlamış ancak ilk Haçlı Seferleri’nde olduğu gibi ağır
nakliye durumlarında Helenopolis yine de tercih sebebi olmuştur.
Çoğu Hristiyan kökenli tarihi kayıtlar arasında yapılan araştırmalarda Hersek
Deltası’nın gerek depremlerden ve gerekse savaşlardan (özellikle Haçlı Seferleri)
oldukça ciddi bir şekilde etkilendiğini göstermektedir (Şekil 7.42 ve Şekil 7.43).
Bölgede 1999 ve 2000 yıllarında yapılan paleosismolojik kazı çalışmalarında da bu
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etkiler tanımlanabildiği kadarı ile iki ayrı yıkım seviyesi olarak gözlemlenmiştir
(Witter ve diğ. 2000, Barka ve diğ. 2001). Tüm bu etkiler Hersek Deltası üzerinde
oluşturulan yerleşimin çok fazla gelişememesine sebep olmuş ve Helenopolis zaman
zaman “Eleinou Polis” yani sefil şehir olarak da anılmıştır (The Catholic
Encyclopedia, 1910). 1838 yılında W. F. Ainsworth’un Constantinapol’den İznik’e
yaptığı yolculuk sırasındaki gözlemlerinde de Hersek denize doğru iki mil kadar
uzanan bir alüvyal çamurun ve kumun üzerine kurulu on evden oluşan fakir bir köy
olarak tanımlanmıştır. Ayrıca civardaki lagünlerin çevreyi son derece sağlıksız bir
hale getirdiği ve buradaki postane görevlileri dışında pek kimsenin yaşamadığını
eklemiştir. Yine gözlemlerinin arasında iki milden daha uzun bir antik su kemerinden
de bahsetmektedir.

Şekil 7.40 İzmit Körfezi’nin eski yerleşkelerini gösterir harita.
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İnceleme alanını oluşturan Hersek Deltası’nda yapılan arazi gözlemleri sırasında
delta düzlüğünü kuzey-güney doğrultuda kateden yolun doğusunda, güncel bataklık
alanında, bir takım antik su taşıma sistemi kalıntıları (muhtemelen Justinyan
zamanında yaptırılan) gözlenmiştir (Şekil 7.41b). Bu yapılar incelendiğinde kuzey ve
güney duvarlarında boruların açıktan geçebildiği bir takım boşluklar ve yine bu
yapıların yere vardıkları kısımlarında kilden yapılmış su borularının bağlantı
eklemleri görülmektedir. Bu üç yapıdan en kuzeyde olanın kuzeyinde yapılan bir
araştırma kazısında sözkonusu su borularının yerden gittiği, bu yapıların ise belirli
aralıklarla su borusunu yerden yükselterek hem borulardaki havayı almak hem de
suyun basıncını arttırmak amacı ile yapıldığı görülmektedir. Su taşıma sistemi deltayı
güneyden kuzeye, su sarnıcına (Şekil 7.41c) kadar katettiğinden eski depremlerden
etkilenmesi gerektiği düşünülmüş ve üzerindeki olası bir ötelenme miktarını ölçmek
amacı ile sığ kazılar yapılmış olabildiğince borunun devamlılığı kuzeye doğru takip
edilmiştir. Ancak çok hafif bir doğrultu sapmasından başka herhangi bir gözlem
yapılamamıştır. Borular üzerinde herhangi bir yanal ötelenme belirlenememesine
karşın su sarnıcının kuzeyinde bulunan hamamın yaklaşık ½ metrelik bir kot farkı ile
sarnıçtan daha yukarıda oluşu inceleme alanında meydana gelmiş olabilecek çökme
ve/veya yükselme belirteci olabilir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Sultan İkinci Bayezid ve oğlu Yavuz Sultan
Selim’in Vezir-i Azamlığını yapmış olan Hersekzade Ahmet Paşa tarafından 1508
tarihinde kendi adını taşıyan bir cami yaptırılmıştır (Şekil7.41d). Bu cami inşasından
hemen bir sene sonra Marmara Denizi içerisinde, küçük afet olarakda adlandırılmış,
çok geniş bir çevrede etkili olan 1509 depreminde ağır hasar görmüştür (Şekil 7.44).
Bu depremde caminin üçte ikisi yıkılmış ve daha sonra kalan kısmı korunarak yıkılan
bölüm tekrar inşa edilmiştir. Ancak bu tarihten itibaren cami İzmit Körfezi’ni
etkileyen tüm depremlerde hasar görmüştür. 17 Ağustos 1999 depreminde de
caminin minaresi yıkılmıştır.
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Şekil 7.41 Hersek Deltası üzerinde gözlenen tarihi yapıların bir kısmının 1/10000
ölçekli hava fotografı üzerinde yer gösterimi (a) ve görünümleri (b-e).
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Şekil 7.42 Marmara Bölgesi’nde son 300 yılda meydana gelmiş depremlerin dağılımı.
Elipsler Ambrasesys & Finkel (1991, 1995)’den yorumlanan verilere dayanarak çizilmiştir.
Yeşil çizgi 17 Ağustos 1999 İzmit depremini, mavi çizgi 12 Kasım 1999 depremini ve
kırmızı çizgiler ise 20. yüzyıldan önceki depremleri göstermektedir.
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TARİH

ŞİDDET

YER

KAYNAK

M.Ö. 19
VIII
İznik, İzmit
24.11.29
IX
İznik, İzmit
33
VIII
İznik, Kocaeli, Bursa civarı
02.01.69
VII
İznik, İzmit
120
VIII
İznik, İzmit
121
İzmit
128
İzmit
170
VIII
İzmit ve civarı
268
VIII
İzmit ve civarı
269
İzmit-Gebze
?.10.350
VIII
İzmit, İznik
24.08.358
IX, VI
Kocaeli, İznik, İstanbul
?.11.359
VIII
İzmit
02.12.362
VIII, VI
İznik, İzmit, İstanbul
26.01.446
VIII, VI
İzmit Körfezi, İstanbul, İzmit
08.12.447
IX, VIII
İzmit Körfezi, İstanbul, İznik
448
VIII
İzmit, Karamürsel
467
VI
İzmit
25.9.478
Karamürsel (Helenopolis), İzmit
488
VII
İzmit-Yalova
500
VIII
İzmit
551/554
VIII
İzmit civarı
15.08.553
X
İzmit, Kocaeli
16.8.554
İzmit
26.10.740
VIII
İstanbul, İzmit, İznik
25.10.989
Doğu Marmara
23.09.1064
VIII
İstanbul-İzmit
14.09.1509
IX
İstanbul, Edirne, İzmit, Bolu, Bursa
01.10.1567
Sapanca
25.05.1672
VII
İzmit
25.05.1672
VIII
İzmit, İstanbul
25.05.1719
IX
İstanbul, İzmit, Karamürsel
02.09.1754
IX, VII
İzmit Körfezi, İstanbul, İzmit
13.01.1871
VI
İzmit, Erdek
23.11.1875
VI
İstanbul
19.04.1878
VIII
İzmit, İstanbul, Bursa, Sapanca
10.05.1878
VIII, IX
İzmit, İstanbul, Bursa
10.07.1894
IX
İstanbul, İznik, Karamürsel, Tekirdağ, Lapseki
20.06.1943
M=6.4
Adapazarı, Hendek, Akyazı, Arifiye
26.05.1957
M=7.0
Abant
18.09.1963
M=6.4, 6.3
Yalova, Adalar açığı
22.07.1967
M=7.1
Mudurnu
1. Yüksel, F., A., 1995
2. Barka, Ambraseys and Finkel, 1991
3. İTU deprem kataloğu, 1967

1, 2
1
1
1, 2
1
2
2
1
1
2
1
1
1, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 3
1
1, 3
2
3
1
3
1
2
1, 2
2
2, 3
3
2
3
1, 2
1, 2
1, 2, 3
3
3
1, 2, 3
1, 2, 3
3
2
2
2, 3
2

Tablo 7.1 Tarih boyunca İzmit Körfezi’ni etkilemiş olan depremler.
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Şekil 7.43 İzmit Körfezi ve civarındaki depremlerin dağılımı (Yüksel, 1995).

Şekil 7.44 1509 depreminde İstanbul’un durumunu tasvir eden bir çizim (Hess
1910.3).

94

7.4 DENDROSİSMOLOJİ
Ağaçlar, özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu ılıman iklim kuşağında heryıl
sınırları belirgin bir büyüme halkası oluştururlar. Bu halkaların genişliği başta
genetik yapı olmak üzere iklim faktörlerinden sıcaklık ve yağış, arazinin topografik
yapısı, denizden yüksekliği, anakaya ve toprak özelliği, bakı, kapalılık, rüzgar gibi
çevre koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Halka genişlikleri ağacı doğrudan
etkileyen

ortamsal

koşullara

bağlı

olarak

dönemsel

olarak

farklılıklar

gösterebilmektedir. Ani atmosferik değişimler, yükseklik değişimleri ve ağacı
doğrudan etkileyen yangın, deprem, heyelan gibi olaylar ağaç halkalarının gelişimini
engellemekte zaman zaman ise tamamen durdurabilmektedir.
Depremler ağaçların gelişimini çeşitli yollarla; örneğin, meydana gelen düşey
yerdeğiştirmeler sonucu su seviyesi değişimleri, yamaçlarda bulunan ağaçların
kuvvetli

yersarsıntısı

sonucu

eğimlendirilmeleri

veya

köklerinin

ve/veya

gövdelerinin doğrudan hasar görmesi ile etkileyebilirler. Elbetteki bir yüzey kırığının
tam üzerindeki bir ağacın fay boyunca ikiye ayrılması meydana gelebilecek en bariz
etkidir fakat çoğu zaman kökleri veya gövdesi etkilenen ağaç bir süre için gelişimini
durdurmakta yada çok yavaşlatmakta ve eğer şoku atlatabilirse zaman içerisinde eski
büyüme hızını yakalayabilmektedir.
Dendrosismoloji burada devreye girmekte ve depremden etkilenmiş ağaç
gövdelerinden alınan karotlar (Şekil 7.45) üzerinde yaş tayini yapılarak ağacı
etkileyen depremin yada depremlerin kesin olarak yaşlandırılmasını sağlamaktadır.
Ancak dendrosismoloji yapılabilmesi için şans faktörü çok önemli bir rol
oynamaktadır. Öncelikle depremden doğrudan etkilenmiş ve olduğu yerde korunmuş
bir ağaç bulunması gerekmektedir. Elbetteki ağaç halkalarında meydana gelen her
anomali deprem göstergesi sayılamayacağından çapraz kontrol son derece önemlidir.
1812 California Depremi (Şekil 7.46a, b, e, f) ve 1964 Alaska Depremi (Şekil 7.46c,
d) ağaç halkalarının kullanılarak yaşlandırıldığı başarılı örneklerdir (LaMarche ve
Wallace, 1972). San Andreas Fayı’nın tam üzerindeki Lone Pine ve Pool Tree
ağaçlarından alınan karotlarda büyüme halkalarının 1812 tarihine karşılık gelen
halkadan itibaren ani bir şekilde oldukça az gelişmiş oldukları gözlenmektedir. 1964
Alaska Depremi’nden etkilenen bir bölegede ise çöken bir alanda bulunan ağaçlar
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incelenmiştir. Bu örnekte de toprak seviyesinin altında çökme sonucu devrilerek
ölmüş ağaçlar ve bunların üzerinde gelişen yeni ağaçlar incelenmiştir. Aynı şekilde
halkalar üzerinde yapılan incelemede 1964 yılında ani bir şekilde ağacın gelişiminin
yavaşlamış olduğu görülmüştür.
İnceleme alanı içerisinde bulunan Hersek-Zade Ahmet Paşa Camii’nin arka
bahçesinde ise oldukça yaşlı iki sakız ağacı üzerinde bu teknik denenmiştir (Şekil
7.47). Bu ağaçların seçilme sebepleri öncelikli olarak oldukça yaşlı olmalarıdır. Cami
duvarının hemen dibindeki ağacın 500 yıldan daha yaşlı olduğu sonucuna
varılmaktadır. Bu sonuca ağacın camii duvarını yutmuş olmasına dayanarak
varılmıştır (Şekil.48). Caminin inşa tarihi olan 1508’de muhtemelen bir fide olarak
duvar dibine dikilen ağaç zamanla büyümesi ile birlikte duvarı yıkarak parçalarını
gövdesine hapsetmiştir. Camiinin her depremde hemen hemen aynı yerlerden hasar
görmüş olması bir süreksizlik üzerinde olup olmadığı sorusunu doğurmuş ve eğer
öyle ise ağacın etkilenebileceği düşünülmüştür. Ancak alınan örneklerin yeterince
derine ulaşamaması bir sonuç çıkarılabilmesi olanak vermemiştir.

Şekil 7.45
Ağaçlardan
karotlar bir burgu yardımı
ile alınmaktadır.
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A
B
C
D
E
F

Şekil 7.46 San Andreas Fayı’nın tam üzerinde bulunan Lone Pine (e) ve Pool (f)
ağaçları 1812 depreminden doğrudan etkilenmiş ve bunu halkalarına yansıtmışlardır (a
ve b). 1964 Alaska Depremi’nden etkilenen ağaçtan (d) alınan karot (c).
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Şekil 7.47 Hersek-Zade Ahmet Paşa Camii’nin arka bahçesindeki örnek alınan
ağaçlar.

Şekil 7.48 Karot örneği alınan sakız ağacı. Oklarla gösterilen taşlar ağaç gövdesinde
hapsolmuş eski duvar kalıntıları.

Şekil 7.49 Herhangi bir anomali belirtisi bulunmayan iki örnek karot.
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8 Hersek Deltası ve Civarı İçin Fay Modeli
8.1 Giriş
Kuzey Anadou Fay Zonu’nun Hersek Deltası ve civarındaki geometrisinin
belirlenebilmesi amacı ile bir seri paleosismolojik fay kazısı, jeofizik ölçümler,
morfoloji çalışmaları yapılmış ve elde edilen veriler körfez içerisinde Kuşçu ve
diğerleri (2001) tarafından elde edilen sığ sismik ve batimetri verileri ile birlikte
değerlendirilerek bir model oluşturulmuştur (Şekil 8.1). Bu modele göre sağ yanal
doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fayı Hersek Deltası’nın doğusunda sola sıçrama
yapmakta ve deltanın kuzeyindeki Dedeler Tepe’nin güneyindeki fay şevini
oluşturarak batıya doğru devam etmektedir. Körfez içerisinde yaklaşık doğu-batı
doğrultuya sahip olan fay Hersek Deltası’nda yaklaşık olarak K700D doğrultusu
kazanmaktadır.
Sağ yanal doğrultu atımlı bir fayın sola sıçraması ile iki fay segmenti arasında
sıkışma meydana gelmesi ve uzun ekseni kuzeydoğu-güneybatı olan bir basınç sırtı
oluşması beklenir. Deltanın kuzeyinde bulunan tepe ve bu tepenin hemen
güneyindeki lagün sağ yanal fay zonundaki sola sıçramalı bir yapının varlığını
morfolojik olarak desteklemektedir.
Öne sürülen bu modeli sınamak ve eldeki verilere en uygun fay geometrisini daha
sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilmek için dört farklı fay geometrisi modeli
denenmiştir. Tüm bu modellerde delta üzerinde yapılan kazılarda elde edilen ve
davamı jeofizik yöntemlerle bulunan delta üzerindeki fay segmenti sabit tutulmuş
olup tepeyi ve güneyindeki havzayı oluşturacak diğer segment için farklı geometriler
denenmiştir.
Yarı elastik uzayda sonlu elemanlar motodu ile yapılan bu modellemeler King ve
diğerleri (1994) tarafından yazılıp Toda ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen
Coulomb 2.0 programında yapılmıştır. Farklı fay geometrileri üzerine yapılan bu dört
model aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
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Şekil 8.1 Kuşçu ve diğerleri (2001) tarafından yapılan İzmit Körfezi batimetri haritası üzerinde Kuzey Anadolu Fay Zonu.

8.2 Sağa sıçramalı model
Fay geometrisinin morfoloji ile deneştirilmesi amacı ile ilk olarak sağa sıçramalı bir
model yarı elastik uzayda sonlu elemanlar metodu ile denenmiştir. Bu modelde
doğuda kalan fayın batı ucu delta üzerinde yapılan kazılara karşılık gelmektedir. Her
iki fay segmenti için de 1 metrelik sağ yanal, 0.3 metrelik te düşey ötelenme
miktarları verilmiştir. Her iki segment te kuzeye doğru 840 eğimli olup fay düzlemi
15 kilometre derinliğinde alınmıştır. Bu veriler ile deformasyon gerçekleştiğinde
modelde elde edilen morfolojinin gerçekteki ile uyuşmadığı gözlenmektedir (Şekil
8.2). Deltanın kuzeyinde bulunan tepenin (Dedeler Tepe) yerinde bir havza
oluşmuştur. Dolayısı ile sağa sıçramalı bu model sonucu iki fay segmenti arasında
havza oluştuğundan, bu uygun model değildir.

K

KB

K

GD

Şekil 8.2 Sağa sıçramalı model ve enine kesitinin morfoloji ile deneştirilmesi.
Karelaj ile harita görüntüsünün ölçekleri farklıdır.
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8.3 Sola Sıçramalı Model I
Fay gometrisinin morfoloji ile deneştirildiği ikinci denemede ise sola sıçramalı iki
sağ yanal fay kullanılmıştır. Fay segmentleri birbirlerini üzerlemekte olup deltanın
kuzeyindeki tepenin kuzeyinden devam edecek şekilde alınmıştır. Batıdaki segment
ise doğu ucu delta üzerinde yapılan paleosismolojik fay kazılarına batıdaki
devamlılığı ise delta düzlüğündeki jeofizik bulgularına dayanarak yerleştirilmiştir.
Fay segmentleri için aynı parametreler kullanılmış olup fay düzlemleri 15 kilometre
derinliğinde kuzeye doğru 840 eğimli alınmış ve 1 metrelik yanal ötelenme, 0.3
metrelik de düşey ötelenme miktarı kullanılmıştır. Bu veriler kullanılarak sistem
deforma edildiğinde iki fay segmenti arasında sıkışmalı bir rejim gelişerek bu alanı
yükseltmiş, batıdaki segmentin güneyinde ise bir depresyon havzası meydana
gelmiştir (Şekil 8.3). Bu model sonucu elde edilen morfoloji gerçeği ile
karşılaştırıldığında benzerlik göstermekle birlikte oluşan basınç sırtının şekli Dedeler
Tepe’nin şekline tam olarak uyum göstermemektedir.

K

KB

K

GD

Şekil 8.3 Üzerleyen sola sıçramalı model ve enine kesitin morfoloji ile
deneştirilmesi. Karelaj ile harita görüntüsünün ölçekleri farklıdır.
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8.4 Sola Sıçramalı Model II
Bu modelde yine sola sıçrama yapan sağ yanal doğrultu atımlı iki fay kullanılmıştır.
Ancak bir önceki modelden farklı olarak bu modelde fay segmentleri birbirini
üzerlememekte, doğudaki segment batıdaki segmentin başladığı boylamda
sonlanmaktadır. Bu modeli oluşturan faylardan batıdaki segment delta üzerinde
gerçekleştirilen fay kazıları, doğudaki segment ise batimetri verilerine dayanılarak
çizilmiştir. Fay parametresi olarak her iki segment için de kuzeye doğru 840’lik eğim
ve 15 kilometre derinlik alınmış olup 1 metrelik yanal, 0.3 metrelik ise düşey
yerdeğiştirme miktarları uygulanmıştır. Model bu kriterlere göre çalıştırıldığında
meydana gelen deformasyonun oluşturduğu morfolojinin deltanın kuzeyindeki tepe
ile çok büyük bir uyum gösterdiği görülmektedir. Bu tepe boyunca alınan enine
kesitin bir sonraki model ile oldukça benzer olmasından dolayı bir tür sağlama
yapmak amacı ile deltanın doğusunda deniz içerisinde Kuşçu ve diğerlerinin
(baskıda) sığ sismik görüntüsü ile karşılaştırılabilecek yaklaşık kuzey-güney
doğrultulu bir başka enine kesit alınmıştır. Bu kesitte sismik verisinde gözlenen
yapıya benzer bir sıkışma ile meydana gelmiş kıvrımlanma görülmekte ancak heriki
görüntü tam olarak uyum sağlamamaktadır (Şekil 8.4).
8.5 Sola Sıçramalı Model III
Bu modelde ise sola sıçramalı iki sağ yanal doğrultu atımlı fay segmenti arasında bir
miktar mesafe bırakılmıştır. Faylar için önceki modellerle aynı parametreler
kullanılmıştır. Modelin çalıştırılması sonucu elde edilen morfoloji deltanın
kuzeyindeki tepe ve bu tepenin güneyindeki lagünü oluşturan depresyon havzasına
son derece uyum sergilediği gibi sola sıçramalı model II’den farklı olarak doğuda
deniz içerisinde elde edilmiş sığ sismik verisinde gözlenen sıkışma sonucu oluşmuş
kıvrımlı yapıya da birebir uymaktadır (Şekil 8.5).
Çeşitli fay geometrilerinin denenmesi sonucu elde edilen “Sola Sıçramalı Model III”
gerçek morfoloji ile en yüksek uyum içerisinde olduğundan bu çalışmada bu model
benimsenmiştir.
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K
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K

G

Şekil 8.4 Sola sıçramalı model II’nin Dedeler Tepe ve deniz içi sismik verisinde
gözlenen morfoloji ile karşılaştırılması.
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a
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Şekil 8.5 Sola sıçramalı sağ yanal iki doğrultu atımlı fay segmentinin yarı elastik
uzayda sonlu elemanlar metodu ile modellenmesi. Model üzerinde biri delta
üzerindeki tepe (a) diğeri de körfez içerisindeki profil (b) ile karşılaştırılabilecek
iki kesit alınmıştır.
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9 SONUÇLAR VE ÖNERİLER
İnceleme alanını oluşturan Hersek Deltası üzerinde Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun
yeri, geometrisi ve Hersek-Yalova segmenti üzerinde meydana gelen tarihsel
depremler hakkında bilgi elde etmek amacı ile paleosismoloji çalışmaları yapılmıştır.
Bu çalışmalar kapsamında 1/10.000 ve 1/35.000 ölçekli stereografik hava fotografları
incelenmiş, 1/1.000, 1/2.000 ve 1/5.000 ölçekli sayısal haritalar kullanılarak üç
boyutlu yükselti görüntüleri elde edilerek mikrotopografya çalışması yapılmış,
inceleme alanı ve civarının jeoloji ve jeomorfoloji haritaları hazırlanmış, delta
üzerinde VLF ve sismik yansıma profilleri alınmış, 17 adet paleosismolojik fay
kazısı yapılarak loglanmış, arkeolojik veriler sismolojik verilerle korele edilmiş,
dendrosismoloji metodu denenmiş ve yarı elastik uzayda sonlu elemanlarla
deformasyon modellemesi yapılarak en uygun fay geometrisi modeli elde edilmeye
çalışılmıştır.
Tüm çalışmalar sonucunda elde edilen veriler daha önce yapılmış olan çalışmaların
sonuçları ile mümkün olduğunca korele edilmeye çalışılmış ve özellikle İzmit
Körfezi içerisinde yapılmış olan sığ sismik ve batimetri verileri model oluşturulurken
temel hareket noktası olarak göz önünde bulundurulmuştur.
Elde edilen verilere ve yapılan modellemelere dayanarak Kuzey Anadolu Fay
Zonu’nun Hersek Deltası’nda Dedeler Tepe’nin güneyini sınırlayan şevden batıya
doğru devam ettiği söylenebilir. Fay yaklaşık olarak K700D doğrultusuna sahiptir.
Hersek Gölü’nün hemen kuzeyinde yapılan fay kazılarında gözlemlenen bu fayın
delta üzerindeki batıya doğru olan devamlılığı delta düzlüğünde yapılan sismik
yansıma ve VLF profillerine dayanılarak ortaya konmuştur. Hersek Deltası üzerinde
çalışılmış olan segmentin doğuda, İzmit Körfezi içerisindeki devamlılığı ise Kuşçu
ve diğerlerinin (2001) yaptığı batimetri çalışmalarında gözlenmektedir. Bu verilere
göre Kuzey Anadolu Fayı Hersek Deltası doğusunda sola sıçrama yapmakta ve
Dedeler Tepe’nin güney yamacından devam etmektedir. Bu sola sıçrama iki segment
arasında sıkışmalı bir yapı meydana getirmiş ve Dedeler Tepe’nin yükselmesine
sebep olmuştur. Bu durum fay kazılarında gözlenen bindirme bileşeni, tepenin
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geometrisi ve yarı elastik uzayda sonlu elemanlarla yapılan deformasyon
modellemesi ile desteklenmektedir. Sözkonusu deformasyon modellemesi için çeşitli
fay geometrileri denenmiştir. Her modelde iki ayrı yerden kesit alınmıştır. Bu kesitler
delta üzerindeki Dedeler Tepe, Hersek gölü ve İzmit Körfezi içerisinde deltanın
doğusunda Kuşçu ve diğerleri tarafından elde edilen sismik kesitte izlenen yapı ile
karşılaştırılmıştır. Önerilen model varolan morfolojiye son derece uyumlu bir
görüntü sergilemektedir.
Bu çalışma sonucu elde edilen sola sıçramalı model III her ne kadar Hersek Deltası
ve çevresindeki güncel yapısal elemanların oluşumunu açıklasa da Hersek
Deltası’ndaki çalışmalar devam edecektir. Çünkü fay kazısı yapılan yerler içinde
fayın gözlemlendiği kazılar güncel çökel alan yerlerde olmadıklarından fayın
üzerinde meydana gelen tarihsel depremlerin yaşlarını ve dolayısı ile tekrarlanma
aralıklarını belirlemek maalesef mümkün olmamıştır. Bu sebeple güncel çökellerden
oluşan delta düzlüğü üzerinde sismik yansıma ve VLF profillerinde gözlenen
anomalilerin olduğu yerlerde fay kazıları yapılarak büyük depremlerin tekrarlanma
aralıkları elde edilmeye çalışılacaktır.
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-0.5
-1.0
-1.5

118

EK - 2

% OP KONTUR HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz) % OP 3-D GOSTERIM HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
OVA
OVA

4.0

3.0

2.0

1.0

Delta Düzlüğü

0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 -6.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

3.0
2.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

4.5
3.5

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

2.5
1.5
0.5
-0.5
-1.5
-2.5

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0 -2.0 -3.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

5.5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
-0.5
-1.5
-2.5
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EK - 3

TILT 3-D GOSTERIM HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
OVA

TILT KONTUR HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
OVA
Delta Düzlüğü

% IP 3-D GOSTERIM HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
trench 12

T-12 Fay Kazısı
-8.0

-10.0

-12.0

-14.0

-16.0

-18.0

-20.0

T-12 Fay Kazısı

-22.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

-10.0
-11.0
-12.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

-13.0
-14.0
-15.0
-16.0
-17.0
-18.0
-19.0
-20.0
-21.0

10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0

8.5

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

7.5
6.5
5.5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
-0.5
-1.5

11.0 10.0 9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

1.0

0.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
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EK - 4

% IP KONTUR HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
TRENCH 12

T-12 Fay Kazısı

% OP 3-D GOSTERIM HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
trench 12

T-12 Fay Kazısı

6.5
6.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0 -1.0 -2.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

5.5
5.0
4.5
4.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5

2.5

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

-3.0

-4.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
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EK - 5

% OP KONTUR HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
TRENCH 12

TILT 3-D GOSTERIM HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
trench 12

T-12 Fay Kazısı

T-12 Fay Kazısı

-5.5
-6.0

-3.0 -4.0 -5.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0 -10.0 -11.0 -12.0 -13.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

-6.5
-7.0
-7.5

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

-8.0
-8.5
-9.0
-9.5
-10.0
-10.5
-11.0
-11.5
-12.0

4.5
4.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

5.0
4.5

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
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EK - 6

TILT KONTUR HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
TRENCH 12

% IP 3-D GOSTERIM HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
trench 16

T-16 Fay Kazısı

1.0

3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0-10.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

0.0
-1.0
-2.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
-8.0
-9.0
-10.0

-2.0

0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0 -10.0-11.0-12.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

-3.0
-4.0
-5.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

-6.0
-7.0
-8.0
-9.0
-10.0
-11.0

-0.5

0.0

-1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0 -10.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

-1.5
-2.5

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

-3.5
-4.5
-5.5
-6.5
-7.5
-8.5
-9.5
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EK - 7

% IP KONTUR HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
TRENCH
T-16
Fay16Kazısı

% OP 3-D GOSTERIM HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
trench 16

T-16 Fay Kazısı

-2.0

0.0 -0.4 -0.8 -1.2 -1.6 -2.0 -2.4 -2.8 -3.2-3.6 -4.0 -4.4 -4.8 -5.2 -5.6 -6.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

-2.4
-2.8
-3.2

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

-3.6
-4.0
-4.4
-4.8
-5.2

1.0

1.8 1.4 1.0 0.6 0.2 -0.2 -0.6 -1.0 -1.4 -1.8 -2.2 -2.6 -3.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

0.6
0.2
-0.2
-0.6
-1.0
-1.4
-1.8
-2.2

1.0

0.6

0.2

-0.2 -0.6 -1.0 -1.4 -1.8 -2.2 -2.6 -3.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

0.4
0.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0
-2.4
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EK - 8

% OP KONTUR HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
TT-16
RENCH
16 Kazısı
Fay

T-16 Fay Kazısı

0.5
0.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

-6.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

-0.5
-1.0
-1.5

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 0-5 m

-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
-5.5

-1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

-6.0

-7.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

-1.5
-2.0
-2.5

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 5-10 m

-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
-5.5
-6.0

0.0 -0.4 -0.8 -1.2 -1.6 -2.0-2.4 -2.8 -3.2 -3.6 -4.0 -4.4 -4.8 -5.2 -5.6-6.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

-0.5
-1.0

%Hs/%Hp
YAKLASIK DERINLIK 10- 15 m

-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
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EK - 9

TILT 3-D GOSTERIM HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
trench 16

TILT KONTUR HARITASI 3 FREKANS ICIN (16.0 kHz - 23.4 kHz - 26.8 kHz)
TRENCH
T-16
Fay16Kazısı

