
 

Jeoloji Nedir?  

            Jeoloji yerbilimi anlamına gelir. Ge: Yer, Logos: Bilim sözlerinden alınmıştır. 
Jeoloji arz (yer) kabuğunun yapısından, bunu teşkil eden maddelerden, onun teşekkül ve 
oluşum tarihinden, ayrıca üzerinde yaşayan hayvan ve bitkilerin ilk yaratılışlarından bugüne 
kadar olan biyolojik oluşumlardan söz eder. 
40-50 Km. kadar bir kalınlığa sahip olan yerkabuğunun organik ve anorganik oluşum tarihi 
jeolojide esas konuyu teşkil eder. Yerkabuğunun tüm hareketleri ve mekaniği  jeolojinin 
 içerisinde  yer  alır. (Yer kürenin şekli, ortası şişkince, kutupları basık bir küredir. ( 
Litosfer) Jeoloji bir gözlem bilimidir. O kitaplardan, laboratuardan çok doğadan öğrenilir. 
Jeoloji; çevremizin tanınmasında, sırlarının çözülmesinde bize yardımcı olur. Jeolojiyi meslek 
edinen Jeolog; yerküreyi anlamak, onun sayısız problemlerine çözüm  yolu  aramak 
 için  doğayı irdeler. Dağlar, okyanuslar, denizler, sıcak çöller, derin vadiler jeologların 
çalışma alanlarıdır. Jeoloji bir bilim olarak yerkabuğunu incelerken bu kabuk içine gizlenmiş 
bulunan maden, su, kömür, petrol vb. yeraltı servetlerine de özel ilgi gösterir. Bunların 
oluşumlarını  ve  dağılışlarını  inceler. 
            Bundan dolayı diğer bilim dallarından olan fizik, kimya, biyoloji, jeofizik, maden, 
 coğrafya...  bilimleri  jeolojinin  destekçileridirler. 
Jeolog elde ettiği bulgularla geçmişe giden kapıları açar, karşılaştırır, çözer. 
Jeolojiyi anlamak; doğayı sevmek ve onun dilini çözmekle mümkün olur. Çünkü geçmiş 
içinde geleceği barındırır. Bunu keşfetmenin tadına varmak ise doyumsuzdur.  
            Bundan dolayı diğer bilim dallarından olan fizik, kimya, biyoloji, jeofizik, maden, 
 coğrafya...  bilimleri  jeolojinin  destekçileridirler. 
Jeolog elde ettiği bulgularla geçmişe giden kapıları açar, karşılaştırır, çözer. 
Jeolojiyi anlamak; doğayı sevmek ve onun dilini çözmekle mümkün olur. Çünkü geçmiş 
içinde geleceği barındırır. Bunu keşfetmenin tadına varmak ise doyumsuzdur.                                            

 LİTOSFER 

           Yeryuvarı dıştan içe doğru çeşitli bileşim ve fiziksel özelliklerdeki kalın katmanlardan 
yapılmıştır. Bu katmanlardan herbiri küresel şekillidir.En dıştan içe doğru sırasıyla 
atmosfer(hava küre), biyosfer(canlı küre),hidrosfer(su küre) ve litosfer(kayaç küre) yer alır. 
Litosfer'in altında ise,, Pirosfer ve Barisfer bulunmaktadır. Litosferde Si ve Al maddelerinin 
yoğunluğundan, bu tabakaya Sial adıda verilir. Barisfer + Pirosfer = Endosfer adı verilir. 
Yeryüzünün 100 km derinliğinden başlayarak manto içindeki kayaçlar sağlamlıklarını büyük 
ölçüde kaybedecek kadar yüksek sıcaklığa ulaşırlar.Kayaçların karamela veya zift gibi 
plastik,kolayca şekil değiştirebilen hale geldikleri bölgelere Astenosfer(zayıf küre) 
denir.Astenosfer 350 km. derinliğe kadar uzanır.Astenosfer üzerinde dışa doğru yaklaşık 100 
km. kalınlığında katı yer katmanını oluşturan kayaçlar, plastik astenosferden daha sert ve 
rijittir.Bu sert dış bölgeye Litosfer(kayaç küre) denir.Litosfer,okyanus tabanlarında yaklaşık 70 
km.,kıtalarda ise 100 km. kalınlıkta olabilir.Levha (plaka) adı verilen ve büyük kırık zonlarıyla 
sınırlanan çok sayıda mozaik şeklindeki parçalardan oluşmuştur.Yeryuvarında litosferik 
levhalar,yine üst mantoya ait olan ve 70-100 km. derinden başlayıp 200 km. derine kadar inen 
ve düşük hız zonu olarak nitelenen astenosfer üzerinde yüzer durumdadır. Şimdi bu ön 
bilgiden sonra  yeryuvarın yapısını ve levha hareketlerini  biraz detaylıca irdeleyelim: 

          Yerküre’nin içi ile ilgili bilgilerimiz en üst katmanlar dışında ikinci elden. Yerbilim (jeoloji) 
çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların 



incelenmesi sayesinde elde ediliyor. Depremler sonucu oluşan doğal veya bilim adamlarının 
oluşturduğu yapay sismik dalgaların, farklı yapılardaki katmanlarda farklı davrandıkları 
biliniyor. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının incelenmesi sonucunda 
Yerküre’nin iç yapısı anlaşılabiliyor. Yerküre’nin merkezinde katı haldeki nikel ve demirden 
oluşan İç Çekirdek (Inner Core) bulunuyor. Bu çekirdeği çevreleyen Dış Çekirdek (Outer 
Core) ise, içindeki sülfür ve oksijen nedeniyle ergime noktası düştüğü için sıvı halde bulunan 
nikel ve demirden oluşuyor. 4.5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala çok sıcak olan 
çekirdek, Yerküre’nin manyetik alanının oluşmasındaki etken. Daha sonra gelen ve Alt Manto 
ve Üst Manto diye ikiye ayrılan Manto (Mantle) ise, kısmen ya da tümüyle eriyik durumdaki 
kayaçlardan oluşan magmayı içeriyor. Demir, magnezyum, silikon ve oksijence zengin 
mineralleri içeren Manto’dan sonra, bu katmanların en incesi olan ve okyanuslar ile kıtaları 
barındıran Yerkabuğu (Crust) bulunuyor. Oksijen ve silikonca zengin Yerkabuğu’nda, okyanus 
tabanlarını oluşturan bazalt, en çok bulunan kayaç. Kıtalardan oluşan kabuk kısmı ise bazalt 
ile daha az yoğun olan granit, kumtaşı, kireçtaşı  gibi  kayaçları barındırıyor. 
 

 

          Yerküre’nin üst katmanları fiziksel olarak ayrı bir bölümlemeyle de incelenebilir. Litosfer 
(taşküre) adı verilen sert katman, Yerkabuğu ve Üst Manto’nun en üst kısmından oluşur. 
Astenosfer ise Litosfer’in altındaki, plastik özellikleri gösteren akışkan Üst Manto bölümüdür. 
Litosfer tek parça değildir, okyanus ve kıtaların sınırlarından farklı şekilde levhalara 
bölünmüştür. 



 

 

           Manto katmanı, yeryüzündeki hareketliliğin en büyük nedenidir. Manto’nun alt bölümleri 
üst bölümlerine göre çok daha sıcaktır. Burada oluşan konveksiyonda, daha sıcak olan 
magma yükselir, soğur, katılaşır ve Üst Manto’daki daha soğuk kayaların batmasına neden 
olur. Batan bu kayalar, tekrar ısınır, ergir ve yükselir. Henüz tam anlamıyla modellenemeyen 
bu devinim, Litosfer’deki levhaların hareket etmesine neden olur. 

 

Jeoloji’de Bazı Kavramlar
 

Jeoloji;  Yerbilimi, - Jeoloji Yunanca Geo (Yer )  ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşiminden 
meydana gelir ve Yerbilimi  anlamına gelir. Jeoloji  yerküresinin güneş sistemi içerisindeki 
durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşumundan bu yana geçirdiği 
değişikliklere, üzerinde yaşayan canlıların  evrimine kadar geniş bir kapsama sahiptir. 
Yeryuvarla ğın tarihinden, ya şam, yerkabu ğunun bile şimi ile yapısal ko şullardan ve yer 
üzerinde geli şen evrimlere hakim kuvvetlerden bahseden bilimdir.  

Stratigrafi;  tabakabilim, - 1- Yerkabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların 
formasyonlardan, bileşimlerden, istiflenmelerden ve korelasyonlarından söz açan jeoloji 
koludur. 2- Bir alan veya bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş ve korelasyon 
yönlerinden ele alan tasvirci jeloji bölümüdür. 

Paleontoloji ; taşbilim,  1- Hayvan olsun bitki olsun fosil kalıntılarıyla uğraşan bilimdir. 2- Eski 
jeoloji çağlarının yaşamını ele alan bilimdir. Organizmaların fosil kalıntılarını incelemesine 
dayanır (Webster). 

Petroloji ; taşbilim,- Köken, bugünkü koşullar, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaların 
doğal tarihiyle uğraşan bilimdir. 



Petrografi ;taşbilim, - Kayaların tasviri ve sistemli sınıflamasıyla uğraşan bilimdir. 

Petrojenez ; taştürümü, - Kayaların kökeni ile uğraşan bilim koludur. 

Mineraloji , Minerallerden, minerallerin kristalografileri ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinden, 
sınıflamalarından ve teşhislerinden bahseden bilimdir. (Yerin temel taşı sayılan minerallerin 
fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.) 

Mühendislik Jeolojisi , - Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, 
işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda ele 
alınmasını sağlamak amacı ile jeoloji biliminin mühendislik uygulamasına özgülenmesidir. 
Jeolojinin bayındırlık mühendisliği işlerine uygulanmasıdır. (Uygulamalı Jeoloji:  Yol, baraj, 
bina gibi mühendislik yapılarının yapılması için gerekli olan jeolojik parametreleri inceler )  

Tarihsel Jeoloji,  - Yeryuvarlağı tarihindeki olayların kronolojisini(tarih sırasını) saptmaya 
çalışan jeoloji koludur. 

Yapısal Jeoloji:  Yerkabuğundaki hareketlerin neden olduğu deformasyonları inceler  

Sedimentoloji;  - Çökelbilim; tortul kaya bilimi, - Çökelme yasalarının bilimsel incelenmesi ve 
tortul çökeltilerin kökeninin ögrenilmesidir. 

Fosil,  - Yerkabuğunda doğal işlemlerle korunmuş hayvan veya bitki kalıntı izidir. 

Tektonik (isim) ;  yeryuvarlağının yapısı; yer yapısı, Yeryuvarlağının büyük yapı şekillerinin 
illetlerinin irdelenmesidir.(Yerkabuğunun büyük ölçekli hareketlerini inceler  

Tektonizma,  1- Kabuk duraysızlığıdır 2- yerkabuğundaki bir yapı unsurunun çökelme 
dönemleri sırasında veya arasındaki yapısal hareket tarzıdır.  

Fiziksel Jeoloji ya da Genel Jeoloji : İç ve dış kuvvetlerin etkisi ile yerkabuğunda oluşan 
olayları inceler 

Maden Yatakları:  Yerkabuğu içerisindeki madenlerin oluşum koşullarını inceler 

Jeokimya:  Kayaların, minerallerin ve madenlerin kimyasal özelliklerini inceler 

 

YERKÜRE (GEOSFER) 

     

        

        6371 km yarıçapında olan yerküre, içice birtakım geosferlerden meydana gelmektedir. 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı  olan bu geosferlerin en içten en dışa 

doğru, çekirdek, manto ve yer kabuğu şeklinde sıralanmaktadır.   

  



    

  

        1.Yerkabuğu (Litosfer):  

        Yerkürenin en dış kısmında taşküre veya litosfer olarak ta bilinen  yerkabuğu bulunur. 

Karalarda daha kalın (35-40 km Tibet Platosunda ise 70 km) deniz ve okyanus tabanlarında 

ise daha ince (8-12 km) olan yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 km kadardır. Kimyasal 

bileşimi ve yoğunluğu birbirinden farklı iki kısımdan meydana gelir. Bu nlardan biri granit 

bileşimindeki kayaçlardan oluşan granitik yerkabuğu; diğeri ise bazalt bileşimindeki 

kayaçlardan oluşan bazaltik yerkabuğudur.  

  

        Granitik yerkabuğunda silisyum ve alüminyum elementleri hakimdir. Bu nedenle daha 

hafiftir; yo ğunluğu 2.7-2.8 gr/cm3 arasında bulunur. Yerkabuğunun üst kısmını teşkil eder. 

Bazaltik yerkabuğunda ise silisyum ve magnezyumlu unsurlar hakimdir. Dolayısıyla 

granitik kabuktan daha ağırdır; yo ğunluğu 3-3.5 gr/cm3 arasında değişir. Granitik 

yerkabuğunun altında ve okyanus tabanlarında yer alır. Bu nedenle bazaltik yerkabuğuna 

okyanusal kabuk adı da verilir. 

  

 

  

        Bu iki kısım bütün kıtaların altında bulunmaktadır. Buna karşılık okyanusların 

altında durum farklıdır. Burada bazaltik kabuk birk aç km kalınlıkta ince bir tabaka 



halinde uzanır. Buna karşılık granitik kabuk ya hiç yoktur (Ör. Pasifik okya nusu) yada çok 

incedir (Atlas ve Hint Okyanusları). 

  

        Kabuk ile manto arasındaki sınıra Mohorovicic Süreksizliği (Moho) denilir.Bu kesimde 

yoğunluğa bağlı olarak sismik P dalgalarının hızı litosferde 7.2 km/sn iken, mantonun üst 

kısmında 8.1 km'ye çıkar. 

  

        2. Manto (Sima): 

        Litosfer ile çekirdek arasında yer alan sıcak ve plastik bir kattır. Kalınlı ğı 2 860 km ye 

yakındır. Ultrabazik veya Ultramafik kayaçlardan ol uşur. Ağırdır; yo ğunluğu 3.5 - 6 gr/cm3 

arasında bulunur. Üç kısma ayrılır: 

  

a. Üst manto veya astenosfer,  

b. Orta manto 

c. Alt manto.  

  

        Litosferin altından 700 km derinliğe kadar uzanan kuşağa üst manto veya astenosfer 

denilir. Bu ku şağın yoğunluğu 3.3-4.3 gr/cm3 arasında değişmekte olup, bileşiminde 

ultrabazik ve ultramafik (olivinli ve piroksenli), yani fazla miktarda alkali madde ve 

mineral içeren magma veya ergimiş malzeme bulunur, üst mantonun alt kısmında P dalga 

hızı yoğunluk artı şından dolayı 10.7-11 km/sn'yi bulur. Yerkabuğu parçaları veya plakalar, 

üst mantonun üzerinde yüzerler. Çünkü bu seviyelerde mantonun bir kısmı ergiyebilir. 

Bunun için de, belli bir sıcaklıkta mantonun bir miktar su içermesi yeterlidir. Bu durum 

gerçekleşince, kısmen eriyen astenosfer hemen hiçbir direnç göstermeden biçim değiştirir.  

  

    700-2900 km derinlikleri arasında uzanan kısmında ise alt manto başlar; bu ku şakta 

demir ve magnezyum silikatları egemen durumdadır. Bundan dolayı alt mantonun alt 

kısmında yoğunluk 5.5'e kadar çıkmakta ve P dalga hızı ise 13.6 km/sn'ye ulaşır. 

  

        Orta manto kısmı Üst ve Alt manto arasında bir geçiş zonu oluşturur. Manto 

yerkürenin toplam hacminin % 80 den fazlasını meydana getirir ve yerkabuğu hareketleri 

(deniz dibi yayılması, kıtaların kayması, epirojenez, orojenez, derin depremler) ile 

volkanizma için gerekli enerjiyle iç kuvvetlerin kaynağım teşkil eder. 

  



        3. Çekirdek (Nife): 

        Dünyamızın en iç kısmını oluşturur. En kalın geosferdir. Mantodan Wiechert - 

Gutenberg kesintisiyle ayrılır. 2890 kilometre derinlikten dünyanın merkezine (6370 km) 

kadar uzanır; yani 3 480 kilometre kalınlıktadır. Yoğunluğu dış sınırında 10, dünyanın 

merkezi kısmında ise 13 kadardır. Esas olarak demir ve nikelden yapılmış olduğu 

sanılmaktadır. Çekirdek, eski literatürde Nife terimiyle açıklanan kısma karşılık gelir. 

Deprem dalgalarının yayılışına dayanmak yoluyla yapılan araştırmalar, çekirdeğin iki 

kısımdan meydana geldiğini göstermektedir:   

  

        Çekirdek, dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere iki kısma ayrılır. Dış çekirdek. 2890-

5000 kilometre arasında yer alır (kalınlığı 2 110 km). Burada yoğunluk 5.5'den 10'a kadar 

çıkar ve P dalga hızı ise 13.6 km/sn'den 8.1 km/sn'ye düşer. Enine deprem dalgaları (S 

dalgaları) bu kısma sokulmadıklarından, dış çekirdeğin sıvı olduğu sonucuna varılmıştır. İç 

çekirdek ise 5000-6370 kilometreler arasında, yani dünyamızın tam merkezinde yer alır ve 

katıdır.  Kalınlı ğı 1370 kilometredir. Dış ve iç çekirdek arasındaki yoğunluk 12.3, sıcaklık 

ise 4300°C'yi bulur. Dış ve iç çekirdek arasındaki en önemli fark, dış çekirdekte demir/nikel 

karışımı magma ergimiş hâlde, iç kısımda ise çok yüksek basınç etkisiyle kristal hâlinde 

olmasıdır, iç çekirdekte yoğunluk 13.6, sıcaklık ise 4500°C'yi aşar ( 6300°C). 

  

        Yukarıda da görüldüğü gibi, yerkürenin yoğunluğu yeryüzünden mantoya doğru 

artmaktadır. Granitik yerkabu ğunda 2.7 - 2.8 gr/cm3 civarında olan yoğunluk merkezde 13 

gr/cm3 ü bulmaktadır. 

  

        Yoğunluk artı şı sürekli ve tedrici değildir; belirli derinliklerde ani yo ğunluk artı şları 

görülür. Bu derinliklerden biri Mohorovicic kesintisi veya kısaca Moho kesintisi olarak 

adlandıran ve yerkabuğu ile manto arasındaki sınıra tekabül eden derinliktir. Mantodan 

çekirdeğe geçişte de bu şekilde bir ani yoğunluk artı şı görülür. Mantonun alt zonunda 6 

gr/cm3 e yakın olan yoğunluk çekirdeğin üst sınırında birden 10 gr/cm3 e çıkar. Ani 

yoğunluk artı şının görüldüğü bu sınıra da Wiechert-Gutenberg kesintisi denir. 

  

        Yerkürenin merkezine doğru gidildikçe, yoğunluk değerleri gibi, sıcaklık ve basınç 

değerleri de artar. Ancak sıcaklığın ve basıncın birim mesafedeki artış değerleri, yani 

gradyanlan sabit değildir. Tablo 4 de yerkürenin çeşitli derinliklerindeki tahmini sıcaklık ve 

basınç değerleri gösterilmiştir.Yerküreyle ilgili bu kısa bilgiden sonra şimdi yerkabuğu 



hareketlerine geçebiliriz. Yerkabuğu hareketleri daha önce de belirtildiği gibi iç kuvvetlere 

bağlı olarak meydana gelirler. Aşağıda bu hareketlerden epirojenik hareketler, orojenik 

hareketler, faylanmalar ve depremler ayrı ayrı ele alınıp inceleneceklerdir. Levha 

hareketleri ise, orojenik hareketlere veya orojeneze yol açmaları nedeniyle orojenik 

hareketler içinde gözden geçirileceklerdir 

 
 
      YER KABUĞUNUN MALZEMES İ 
 

Yeryuvarının kabuğu kayalardan meydana gelmektedir. Jeomorfoloji açısından kayaların 

incelenmesi, birçok açıdan önemlidir. Yer şekillerinin meydana gelişi ve evrimleri Üzerinde 

kayaların mekanik (direnç, geçirimlilik ve su tutma, genişleme katsayısı v.b.) ve kimyasal 

özellikleri (bileşimleri, erime dereceleri, unsurlar arasındaki bağın kolayca çözülüp 

çözülememesi v.b.) doğrudan veya dolaylı olarak derin etkiler yapar. Diğer taraftan, çeşitli 

kayaların oluşum şartları, bulunu ş durumları ve diğer kayalarla ili şkileri topografya ile 

ilgili problemlerin çözülmesine yardım eden kıymetli anahtarlar sağlarlar.  

        Kayalar kökenlerine göre üç büyük grup halinde toplanırlar: a. Mağmatik Kayalar; b. 

Tortul Kayalar; c. Metamorfik Kayalar. Bütün bu gru plardaki kayalar, minerallerin bir 

araya gelmesi ile oluşmuşlardır. Ancak saf kalker, mermer, peridotit, piroks enit ve 

hornblendit gibi kayalar yalnız bir çeşit mineralden oluşmuşlardır ve bu bakımdan bir 

ayrıcalık oluştururlar.  

 

1 - MİNERALLER 

 

Doğada atomlar bir araya gelerek mineralleri oluştururlar. Mineraller şu üç temel özelliğe 

sahiptirler:  

        1. Kristal yapılı doğal oluşuklardır.  

        2. inorganik bileşiklerdir.  

        3. Çok az değişen belli bir kimyasal bileşim ve fiziksel özelliğe sahiptirler.  

  

        Bir bileşiğin mineral olabilmesi için, bu üç özelliği bir arada göstermesi lazımdır. Bu 

özelliklere göre mineral şöyle tanımlanabilir. Mineral, doğal olarak oluşmuş ve çok az 

değişebilen belli bir kimyasal bileşim ve fiziksel özelliklere sahip, kristal, inorganik 

bileşiklere denir. Mineraller, kristalin bile şiklerdir. Yani cam gibi çok hızlı soğumuş olan 

amorf bileşiklerin aksine, düzenli bir iç yapıya sahiptirler. Kristal, düzenli iç yapılarını dışa 



vuran, dolayısıyle düzgün yüzeylerle kuşatılmış katı parçacıklardır. Kristal ve kristalin 

sözcükleri anlam bakımından farklıdır. Bu farkı şu ifadede görmek mümkündür. Tüm 

mineraller kristalindir, ama geometrik kristal şeklinde olmaları zorunluluğu yoktur.  

  

        Mineral gruplar doğal olarak kayaları oluşturur. Kayalar, yerkabu ğunun temel katı 

kısımlarıdır. Kayaların tümü, tamamen minerallerden oluşmayabilir. Yani kayaların 

bazıları kristalin olmayan materyali de içerebilirl er. Özellikle çok çabuk soğumuş olan 

volkanik kayalar, kristalin olmayan amorf materyald en ibarettir. Soğuma, biraz daha yavaş 

ise o taktirde kaya kristalin ve amorf materyali bir arada içerir. Soğumanın çok yavaş 

olduğu hallerde ise kaya, tamamen kristalin materyalden oluşur. 

  

        Yerkabuğunun ağırlıkça % 99'unu sekiz elementin oluşturur. Bu temel 8 element, 

çeşitli kombinasyonlar halinde bir araya gelerek mineralleri, mineraller de kayaları 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla, kaya ve mineralleri tanıyıp anlayabilmek için daha fazla 

elementi tanıma zorunluluğu yoktur. Kayaların hacimce % 90'nını oksijen oluşturur. 

Çünkü oksijen atomları (iyonları) diğerlerine kıyasla büyüktür. Bu temel yapı taşı ile 

birlikte, az miktarda fakat çok sayıdaki diğer elementlerin çeşitli kombinasyonları sonucu 

bugün keşfedilmiş 2000'i aşkın mineral çeşidi ortaya çıkmaktadır. Ancak bunlardan 20'si 

yaygın olan minerallerdir. Hatta bunlardan da sadece 10'u tüm minerallerin % 90'ını 

oluşturur.  

  

        Minerallerin strüktürlerinin anla şılmasında temel husus, minerali oluşturan atomların 

(daha doğrusu iyonların) bir araya gelme veya diğer iyonların, oksijen iyonlarına uyma 

şeklinin kavranmasıdır. Yani diğer iyonları oksijen atomu ile uyumlu bir biçimde ve bir 

model içerisinde düzenlenmesi kristal şekillerini ortaya çıkarır.  

  

 
MİNERALLER İN ÖZELL İKLER İ 

  

        Mineraller karakteristik özellikleri olan v e bileşimleri belirli bir kimyasal formül ile 

açıklanabilen maddelerdir. Minerallerin çoğu birden fazla elementten meydana gelir. 

Ancak Altın, gümüş, elmas ve kömür gibi bazı mineraller tek bir elementten oluşmaktadır. 

Mineraller belirgin özelliklerine göre açıklanır ve sınıflandırılırlar. Bunların ba şında 

kimyasal bileşim gelir. Bununla birlikte, bile şimi sabit olan mineral azdır. Çoğunluğunun 



bileşimi belirli sınırlar içerisinde değişir. Fakat buna rağmen, yinede belirgin bir formülle 

ifade edilebilirler  

         

        1. Kristal şekli:  

        Mineraller genellikle kristal şeklinde bulunurlar. Bu durumda, mineralin bile şiminde 

bulunan atomlar belirli bir düzene göre sıralanmışlardır. Opal gibi bazı mineraller ise 

belirli bir şekle sahip değildirler. Bu tür mineraller amorf mineraller olarak 

isimlendirilirler.  

  

 

  

        Kristal şekilleri, eksen sistemleri veya kristal sistemlerine göre 6 grupta 

toplanmışlardır. Ayrıca her grupta, kristallerin simetri dur umlarına göre çeşitli alt gruplar 

bulunur. Bunlara kristal sınıfı denir. 32 adet ana kristal sınıfı vardır. 

  

        1.1. İzometrik sistem (kübik sistem): Kristal basit şekliyle küpten müteşekkildir. 3 

eksen de birbirine eşit ve diktir. Örnek: Pirit, galen, kayatuzu, grenat, manyetit, fluorit 

kristalleri.  

  

        1.2. Tetragonal sistem: Kristal, basit şekliyle tabanı kare olan bir dik prizma 

şeklindedir. Bayağı eksenler birbirine eşit, baş eksen farklı uzunluktadır. Hepsi birbirine 

diktir. Örnek : Zirkon, rutil, kalkopirit kiristall eri. 

  

        1.3. Heksagonal sistem: Kristal, basit şekliyle tabanı altıgen olan bir dik prizma 

şeklindedir. Bayağı eksenler 3 tane olup birbirine eşittir ve 60° lik açılarla kesişir. Baş eksen 

bunlara dik ve farklı uzunluktadır. Örnek: Kuvars, kalsit, dolomit, hematit kristalleri.  

  



        1.4. Ortorombik sistem: Kristal, basit şekliyle tabanı dikdörtgen olan bir dik prizma 

şeklindedir. Üç eksen birbirine dik fakat farklı uzu nluktadır. Örnek: Topaz, olivin, 

aragonit, anhidrit, götit, antimonit, barit kristal leri. 

  

        1.5. Monoklinal sistem: Üç eksen de farklı uzunluktadır. Bunlardan ikisi birbirine 

diktir. Üçüncüsü, bunların biriyle dik, di ğeriyle dik olmayan açılarla kesişir. Örnek: 

Amfibol, piroksen, mika, kil, ortoklaz, jips, volfr amit kristalleri.  

  

        1.6. Triklinal sistem: Üç eksen de farklı uzunluktadır ve birbirleriyle dik olmayan 

açılarla kesişir. Örnek: Plajyoklaz kristali.  

  

        2. Sertlik: 

        Her mineral aynı sertlikte değildir. Çok sert olardan bulunduğu gibi (elmas) yumuşak 

olanları (talk, grafit) da vardır. Minerallerin ser tli ği sclerometre denilen alet vasıtasıyla 

tayin edilir. Pratikte mineraller sertlik dereceler ine göre 10'a ayrılmışlardır. 1822 yılında 

Alman mineral bilimcisi Friedrich Mohs tarafından y apılan bu ayırım Mohs skalası olarak 

bilinir. Burada sertlik derecesi 1'den 10'a doğru artar. Sertli ği 1 olan mineraller en 

yumuşak, 10 olan mineraller ise, en sert olan minerallerdir. Bu durumda tablodaki her 

mineral kendinden önce gelenlerden daha serttir ve onlan çizer. 

  

Mohs Skalası  

Sertlik derecesi  Mineralin cinsi  

1  Talk, grafit, kaolin  

2 Jips, antrasit, kayatuzu 

3 Kalsit, dolomit  

4 Flüorit  

5 Apatit  

6 Ortoklaz  

7 Kuvars, agat 

8 Topaz 

9 Korendon 



10 Elmas 

                                   

Minerallerin sertli ğini tayinde, sertlik derecesi bilinen bazı cisimlerden de yararlanır. 

  

Bazı cisimlerin sertlik dereceleri   

Cisimler Sertlik derecesi 

Tırnak  2.5 

Bakır, alüminyum  3 

Pencere camı 5.5 

Bıçak ağzı 5.5 

Çelik 6.5 

  

        3. Dilinim: 

        Bazı mineraller bileşimlerinde bulunan moleküllerin oluşturdu ğu yapıya göre belirli 

yüzeyler boyunca ve belirli yönlerde dilinirler. Bu özellik minerallerin tanınmasına 

yardımcı olur.  

  

 

  

 

 

 

 



      

   4. Kırık yüzeyi: 

        Minerallerin kırık yüzeyleri konkoidal (kuv ars'ta), pürüzlü (arsenopirit'de), topraksı 

(kil'de) ve lifli (asbest'te) gibi çeşitli şekiller gösterirler.  

  

        5. Renk: 

        Minerallerin tanınmasında yardımcı olan bir diğer özelliktir. Fakat karı şık maddelerin 

sebep olduğu renk değişiklikleri nedeniyle bu yolla mineral tanımada çok dikkatli olmak 

gerekir. Değişik renklerde olabilen minerallere allokromatik mineraller adı verilir. Örne ğin 

kuvars kristali genellikle renksiz olduğu halde katışık maddeler yüzünden mor (ametist), 

sarı (sitrin), pembe ve beyaz renkli de olabilir. Buna karşılık daima kendi renginde bulunan 

minerallere idyokromatik mineraller denir.  

  

        6. Çizgi rengi: 

        Bazı minerallerin çizgi renkleri yüzey renklerinden farklıdır. Çizgi rengi minerallerin 

toz halindeki renklerine tekabül eder. Bu durum onların tanınmasına yarar. Örneğin bazı 

hematit mineralleri parlak siyah renkte oldukları h alde çizgi renkleri kızıl kahverengidir. 

Bunun gibi kalkopirit minerali altın şansı renginde olduğu halde çizgi rengi yeşilimsi 

siyahtır.  

  

        7. Parıltı: 

        Mineraller, yüzeylerine düşen ışığın tutulması, yansıması ve kırılmasına bağlı olarak 

değişik parıltıda olurlar. Parlak, donuk, madeni, inci gibi, ipek gibi, yağlı başlıca parıltı 

çeşitleridir.  

  

        8.Özgül ağırlık:  

        Minerallerin özgül ağırlıkları da değişiktir ve tanınmada yardımcı olur. Aşağıda bazı 

minerallerin ortalama özgül ağırlıkları verilmi ştir.  

  

 

 

 

 

 



Bazı minerallerin ortalama özgül ağırlıkları   

Mineral  Özgül Ağırlık  

Kükürt  2.0 

Tuz 2.1 

Jips 2.3 

Kuvars 2.7 

Kalsit  2.7 

Talk  2.8 

Muskovit  2.8 

Topaz 3.5 

Zirkon  4.7 

Altın  19.3 

  

        9.Mıknatıs özelliği:  

        Bazı mineraller mıknatıslıdır. Manyetit doğal bir mıknansdır. 

  

        10.Radyoaktivite: 

        İçlerinde çok az miktarda uranyum, toryum gibi radyoaktif elementler bulunan 

mineraller radyoaktiftirler. Minerallerin radyoakti f özellik göstermelerinde uranyum ve 

toryuma oranla çok daha düşük oranda olmak üzere potasyum ve rubidyumun da rolleri 

vardır.  

 
MİNERALLER İN SINIFLANDIRILMASI  

     

        Bugün için bilinen minerallerin sayısı 2000 den fazladır. Fakat bunların çok azı, 35 

kadarı, kayaçların yapısında yer alır. Kayaçları meydana getiren mineraller kimyasal 

bileşimlerine göre bazı gruplar altında toplanmışlardır.  

  

Başlıca mineral grupları ve mineraller 

  

 



 

A. SİLİKATLAR  

a. Feldspatlar 

1. Ortoklaz  
Sanidin 

Mikroklin  

2. Plajyoklaz 

Albit 

Anortit 

Kalko - sodik feldspatlar 

b. Feldspatoidler 
1. Lösit  

2. Nefelin 

c. Klorit 

d. Talk 

e. Killer 

1. Kaolinit 

2. Montmorillonit 

3. İllit 

f. Mikalar 
1. Muskovit (beyaz mika)  

2. Biotit (siyah mika) 

g. Amfiboller 
1. Hornblend  

2. Aktinolit  

h. Piroksenler 
1. Ojit  

2. Enstatit 

ı. Peridotlar 1. Olivin 

j. Granatlar 1. Almandit 

B. KARBONATLAR   

a.  Kalsit 

b. Aragonit  

c. Dolomit 

C. SÜLFATLAR  
a. Jips  

b. Anhidrit 



D. OKSİTLER 

a. Kuvars 

b. Hematit 

c. Götit 

d. Limonit 

e. Manyetit  

f. Korendon  

g. Kuprit 

E. HALO İDLER   

  

a. Kayatuzu 

b. Flüorit 

F. SÜLFÜRLER 

a. Pirit 

b. Kalkopirit 

c. Galen 

 
 
 
 

 2  -  KAYAÇLAR  

    Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren 

unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz 

örtüsünden yoksun topografya yüzeylerinde mostralarına rastladığımız kayaçlar, yer 

şekillerinin olu şum ve gelişimlerinde rol oynayan önemli etmenlerden biridir. Onların 

fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar yer şekillerinin de farklı olmalarına sebep 

olur. Çünkü bu özellikler, kayaçların, aşındırma etmen ve süreçlerine karşı dayanıklı veya 

dayanıksız olmalarını tayin eder. Örneğin kalker ve jips gibi eriyebilen kayaçların 

bulunduğu sahalarda lapya, dolin, uvala gibi özel yer şekilleri olu şmaktadır. Genel olarak, 

tektonik hareketlerle ters durumlar meydana gelmemişse, aşınmaya karşı dayanıklı 

kayaçlar yüksek yer şekillerini, kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar ise alçak yer şekillerini 

meydana getirirler. Granitlerden müteşekkil sahalarda granit topografyası adı verilen özel 

bir topografya tipi olu şur. Benzer şekillere siyenit, diorit, andezit, bazalt ve gnays gibi 

heterojen kayaçlar üzerinde de rastlanır. 

  

        Kayaçlar kökenlerine göre üç ana grup altında toplanırlar:  



        1. Magmatik kayaçlar 

        2. Tortul kayaçlar 

        3. Metamorfik kayaçlar 

 

 

 

 

MAGMAT İK KAYAÇLAR  

     

        Bu kayaçlar magmanın soğuyarak katılaşması sonucu meydana gelirler. Yer 

kabuğunun yaklaşık olarak % 65'ini oluştururlar. Kökenlerini magma te şkil etti ğinden 

bunlara magmatik kayaç veya kısaca magmatit ismi verilir.  

  

 
TORTUL KAYALAR  

     

        Tortul kayaçlar yeryüzünde çok görülen kayaçlardır. Yer yüzeyinin yaklaşık olarak % 

75'i tortul kayaçlardan müteşekkildir. Yerkabu ğunun ise % 8 kadarını oluştururlar. Bunlar 

genellikle tabakalı olarak bulunurlar ve içerlerinde organizma kalıntıları (fosil) ihtiva 

ederler. 

  

        Tortul kayaçların büyük bir kısmı dış etmen ve süreçler tarafından yeryüzünün 

aşındırılması ve meydana gelen çeşitli büyüklükteki unsurların ta şınarak çukur sahalarda 

(göl, deniz ve okyanus tabanları gibi) biriktirilmesi sonucu oluşmuşlardır. Bu olaya genel 

anlamda tortullaşma (sedimentasyon) denir. Biriken unsurlar önceleri boşluklu gevşek bir 

yapıya sahiptirler. Fakat zamanla sıkışıp sertleşirler. Diajenez adı verilen bu olayda basınç 

ve çimentolaşma esas rolü oynarlar. Gerçekten, bir birikme sahasında, sonradan biriken 

unsurlar öncekiler üzerinde ağırlıkları vasıtasıyla basınç yaparlar. Bu basınç sonucu 

unsurlar, aralarındaki bo şlukların küçülmesi ve büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla sıkışır 

ve sertleşirler. Çimentolaşmada ise, unsurlar arasındaki boşlukları dolduran suların içinde 

bulunan erimiş veya asılı haldeki maddeler kristalleşerek veya çökelerek unsurları birbirine 

bağlarlar.  

  



        Tortul depoların veya kayaçların oluştukları ortamlar yerden yere farklılıklar 

gösterirler. Bir tortul kayacın olu ştuğu ortam şartlarının bütününe fasiyes denir. Tortul 

kayaçlar bu ortam şartlarını gerek fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ve gerekse içerdikleri 

hayvan ve bitki fosilleriyle aksettirirler. Bu ise onların oluştukları devredeki ortam şartları 

hakkında bilgi edinmemizi sağlar. 

  

        3 ana fasiyes grubu vardır: 

        1 - Kara fasiyesi:  Akarsu, göl, rüzgâr, v.s. depolarını içerir.  

  

        2- Kıyı ve lagün fasiyesi:  Kara fasiyesi ile deniz fasiyesi arasında geçiş tipini olu şturur. 

Kıyılardaki akarsu ağızlarında biriken depolar bu fasiyese girerler. 

  

       3 - Deniz fasiyesi: Deniz veya okyanusların tabanında biriken depolardan meydana 

gelir. Üç kısma ayrılır; 0-200 metreler arasındaki depolar neritik fasiyesi, 200-1000 metreler 

arasındaki depolar batiyal fasiyesi ve 1000 metreden daha derindeki depolar da abisal 

fasiyesi teşkil eder.  

  

 

Fasiyes Tipleri 

  

        Birikme veya tortullaşma, sürekli ve sakin bir ortamda meydana geliyorsa, üst üste 

biriken unsurlar birbirlerine paralel tabakalar mey dana getirirler. Bu olaya konkordans, 

tabakalara ise konkordant tabakalar ismi verilir. Bu gibi sakin ortamlarda biriken unsu rlar, 

düşey doğrultuda, ağırlık ve boyutlarına göre bir sıralanma gösterirler. İri ve ağır unsurlar 

altta yer alır ve yukarıya doğru daha küçük, hafif unsurlara geçilir. Bu olaya boylanma 

denir. Boylanma gösteren tabakalara ise boylanmış tabakalar adı verilir. Tortulla şma ortamı 

çalkantılı, girdaplı hareketlere sahipse veya çeşitli yönlerden gelen akımlara maruz 

kalıyorsa tabakalar birbirlerine parelel muntazam seriler meydana getirmezler. Bu 



durumda farklı eğime sahip kısımlar iç içe, yan yana bulunurlar, mercek ve kama seklinde 

seviyeler ihtiva ederler. Buna çapraz tabakalaşma denir. Bazı depolarda unsurlar taşıyıcı 

etmenin hareketi yönünde ağırlıklarına göre bir sıralanma gösterirler. Buna da derecelenme 

adı verilir.  

  

 

Konkordant ve Diskordant Tabakalar 

  

        Tortullaşmanın sürekli olmadığı ortamlarda her bir tortulla şma devresine ait tabaka 

serileri arasında bir uyumsuzluk görülür. Buna diskordans, diskordansın görüldüğü yüzeye, 

diskordans yüzeyi ve buradaki tabakalara ise diskordant tabakalar denir. İki tip diskordans 

vardır;  

  

        1 - Basit diskordans: Basit diskordansta üstte yer alan tabaka serisi alttaki serinin 

aşınmış yüzeyi üzerinde bulunur. Her iki tabaka serisi arasında bir açı söz konusu değildir. 

Bu durumda alttaki tabaka serisi meydana geldikten sonra birikme ortamında herhangi bir 

nedenle aşınma faaliyetleri hüküm sürmüş, bunun sonucu tabaka serisi üst kısmından 

aşınmış, daha sonra başlayan birikme devresinde ise üstteki tabaka serisi meydana 

gelmiştir.  

  

        2- Açılı diskordans: Açılı diskordansta alttaki tabakalar oluştuktan sonra tektonik 

hareketlere maruz kalmışlardır. Bu hareketler onların yatay durumlarının bo zulmasına 

neden olmuştur. Daha sonra tabakalar aşınım devresi geçirmiş ve son olarak da üstteki 

tabaka serisi meydana gelmiştir. Üstteki serinin en altında genellikle iri unsurlu 

konglomeralardan müteşekkil bir tabaka yer alır. Buna taban konglomerası denir. 

Diskordanslar veya diskordans yüzeyleri yereyin jeomorfolojik geli şiminde birikim ve 

aşınım evrelerinin teshiline imkan verirler. 

        Çeşitli jeolojik devirlerde meydana gelmiş transgresyon ve regresyonlar sırasında kıyı 

bölgelerinde transgresif ve regresif depolar oluşmuştur. Transgresyon; denizin yavaş bir 



şekilde kara üzerine ilerlemesi olayıdır. Bu sırada denizin kara üzerine çökelttiği depoya 

transgresif depo veya transgresif seri denir.  

  

 

Transgresyon ve Transgresif Seri 

  

        Regresyon ise denizin karadan yavaş bir şekilde çekilmesi olayıdır. Bu olay sırasında 

regresif depo veya regresif seri meydana gelir.  

  

 

Regresyon ve Regresif Seri 

  

        Bir transgresif seride altta iri unsurlu tortullar (konglomera, kumta şı) yer alır ve 

yukarıya doğru giderek ince unsurlu tortullara (marn, kalker) g eçilir. Bu durum denizin 

aynı düşey kesitte gittikçe derinleşmesi ile ilgilidir. Deniz sığken, iri unsurlar, dalga ve 

akıntılarla fazla uzaklara taşınamadıkları için, kıyı çizgisi yakınında biriktiri lmişlerdir. 

Deniz karaya doğru ilerledikçe, eski kıyı çizgisinin bulunduğu yer gittikçe derinleşmiş ve 

dolayısıyle bu kesime kıyıdan uzaklara taşınabilen ince unsurlu tortullar birikmi ştir.  

  

        Regresif seride ise, aynı yerde denizin derinli ği gittikçe azaldığı için, iri unsurlu 

tortullar üstte, ince unsurlular altta yer alırlar.  

  

        Tortul tabakalar çeşitli kalınlıkta olurlar. Buna göre ayrılabilen ba şlıca tipler 

aşağıdaki gibidir:  



  

 

Lamına 1cm'den ince 

İnce tabaka 1 -10 cm 

Orta tabaka 10 - 30 cm 

Kalın tabaka 30 -100 cm 

Çok kalın tabaka 100 cm'den kalın 

   

        Tabakaların, sonradan meydana gelen tektonik hareketler sonucu yatay durumları 

bozulmuş olabilir. Bir sahada tektonik yapının ortaya konulabilmesi için tabakaların 

doğrultu ve eğimlerinden yararlanılır. Tabaka doğrultusu tabaka yüzeyinin yatay düzlemle 

yapağı ara kesite tekabül eder. Tabaka eğimi ise, tabaka yüzeyi ile yatay düzlem arasındaki 

açıya eşittir ve tabaka doğrultusuna dik yönde ölçülür.  

  

 

Tabaka Doğrultusu ve Eğimi  

  

  

BAŞLICA TORTUL KAYAÇLAR  

  

1- DETRİTİK (KIRINTILI) TORTUL KAYAÇLAR   

        1.1. Çimentosuz Tortul Kayaçlar 

                1.1.1. Bloklar ve Çakıllar 

                1.1.2. Kumlar 

                1.1.3. Siltler 

                1.1.4. Killer  

                1.1.5. Lös 



        1.2. Çimentolu Tortul Kayaçlar 

                1.2.1. Konglomera 

                1.2.2. Kumtaşı 

                1.2.3. Silttaşı 

                1.2.4. Kiltaşı 

                1.2.5. Çamurtaşı 

                1.2.6. Arjilit  

                1.2.7. Şeyl 

                1.2.8. Arkoz 

                1.2.9. Grovak 

                1.2.10. Detritik Kalker 

  

2- ORGANİK TORTUL KAYAÇLAR 

        2.1. Silisli Organik Kayaçlar 

                2.1.1. Diatomit 

                2.1.2. Radyolarit 

                2.1.3. Spongolit 

        2.2. Karbonatlı Organik Kayaçlar 

                2.2.1. Tebeşir  

                2.2.2. Resif Kalkeri 
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3- KİMYASAL TORTUL KAYAÇLAR 

        3.1. Karbonatlı Kimyasal Kayaçlar 

                3.1.1. Kalker   

                3.1.2. Dolomit 
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                3.1.4. Traverten 

                3.1.5. Oolitik Kalker 

        3.2. Evaporitler 
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                3.2.2. Anhidrit  
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        3.3. Silisli Kimyasal Kayaçlar 
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                3.3.2. Gayzerit 
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                3.3.4. Filint  

                3.3.5. Jasp 

 

 

BÖLGENİN JEOLOJİSİ 
 
KOCAEL İNİN KUZEY İNİN JEOLOJİSİ 
 
GENEL JEOLOJ İ  
 
       İnceleme alanı, Kocaeli yarımadası yükseliminde yer alır. Bölgede jeolojik istifi Paleozoik, 
Mesozoik ve Senozoik yaşlı kayaçlar oluşturur. Palezoik istif, İstanbul palezoiki olarak da 
tanımlanan kumtaşı- kireçtaşı ardalanmasından oluşur. Bu düzey Hereke, Derince, Sopalı ve İzmit'in 
kuzeyinde geniş yayılım sunar. Bu kesimlerde yüzeylenen arkoz, Sopalı formasyonu, 
kuvarsarenitler, Çenedağ formasyonu ve Kumtaşı (Grovak) - Kireçtaşı ardalanmasından oluşan 
Devoniyen yaşlı düzey ise Çınarlıdere formasyonu olarak adlandırılmıştır. Palezoik istif üzerinde, 
bölgede Triyas yaşlı kırıntılar geniş alanlarda izlenir. Hereke, Körfez, Derince ve İzmit yerleşim 
alanları ve bu alanların kuzey yükseliminde izlenen bu birim iri kırıntılarla başlayıp kumtaşı ve 
silttaşı düzeylerine geçer. Kırıntılardan oluşan Triyas'a ait bu düzey İzmit formasyonu olarak 
tanımlanmaktadır. 
       Triyas üst düzeylerde kalın bir karbonat istifine geçer. Bu düzey genelde Hereke ve Gebze 
dolaylarında izlenir. Bölgede Jura çökelimi veya Jura yaşlı birimler yoktur. Triyas istifi üzerinde 
kırıntılarla başlayan üst Kretase yaşlı çökelim izlenir. Üst Kretase tabanındaki kırıntılar karbonat 
çimentolu ve yer yer kireçtaşı aratabakalıdır. Peksimet formasyonu olarak adlandırılan bu düzey 
İzmit Kuzey ve Kuzeydoğusunda mostra verir. Magnitüd depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin 
bir ölçüsü; şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Üst Kretase 
daha üst düzeylerde Kireçtaşı ve Killi Kireçtaşı litolojilerinden oluşan kalın bir istifle temsil olunur. 
Akveren formasyonu olarak adlandırılan bu düzey üzerinde kesiksiz olarak izlenen kumtaşı-marn-
kiltaşı ardalanmasından oluşan ve Korucu formasyonu olarak tanımlanan birim vardır. Bölgede, kıyı 
şeridi ve kıyı düzlüğü boyunca az tutturulmuş Pliyestiosen yaşlı kırıntılar ve Kuvaterner'e ait alüvyal 



çökeller vardır. Bu çökellerin düşey ilişkileri bölgenin Genelleştirilmi ş Stratigrafik Sütun kesitinde 
sunulmuştur. 
       Bölge genel yapısını Hersiniyen ve Alp Orojenez'leri ile kazanmıştır. Palezoyik ve Mesozoyik 
istif içerisindeki süreksizlikler aktivitesini yitirmiştir. Bölgenin güneyinde yer alan Kuzey Anadolu 
Fay zonu aktif ve diri fay özelliğindedir. Bu aktivite tarihsel ve aletsel dönemlerde kaydedilen birçok 
deprem üretmiştir. Bölgenin depremselliği ilerdeki bölümlerde değerlendirilecektir. 
 

 

KURTKÖY FORMASYONU  : 

 

 Genel olarak mor renkli çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşlarından veya bunların ardışımlarından 

yapılmıştır. Bütün özelliklerinin görüldüğü bir tip kesit mevcut değildir. Yalnız formasyona ilişkin 

değişik fasiyesler değişik bölgelerde ve stratigrafik yönden değişik düzeylerde ortaya çıkar. Bu 

nedenle bazı yazarlarca yapıldığı gibi birim içerisinde üye ayırmak mümkün değildir. Formasyon 

Maltepe kuzeyinde de açıkça görüldüğü gibi mor renkli, çoğunlukla kaotik iç yapılı, tabakalaşması 

belirsiz, ünite kalınlıkları 15-20 m. yi bulabilen para çakıltaşlarından oluşmuştur. Çökelme 

ünitelerinin üst kesimlerinde, seyrek de olsa paralel laminasyon ve çapraz tabakalanma 

izlenmektedir. Ünitelerin alt çökelme yüzeyleri aşınmalı ve kanallıdır. Ünite içlerinde kum boyutlu 

matriks içerisinda yüzer durumlu kuvars, volkanik ve düşük dereceli metamorfitlerden türemiş 

maksimum boyutları 10 cm. ye kadar olan çakıllar izlenir. Bunlardan başka kızıl renkli çamur 

klastları da yaygındır. Alüvyon yelpazesi çökelleri olarak nitelenebilecek bu çökeller E-5 

yarmalarında ve Kurtköy kuzeyinde izlendiği gibi kumtaşı-çamurtaşı ardışımından oluşan yine mor 

renkli bir istifle yanal ve düşey geçişlidir. Merceksel geometrili devreler halindeki istif içersindeki 

üniteler altta aşınmalı ve kanallı dokanaklarla başlarlar. Bu yüzeylerde yaygın yük kalıpları 

gelişmiştir. Ünitenin alt kesimleri çakıllı ve dereceli, üst kesimleri de büyük ölçekli tekne tipi çapraz 

tabakalıdır. Tane boyu ve çapraz tabakaların genliği ünite üstüne doğru küçülür. Üstteki çamur 

taşlarına geçiş derecelidir. Çamurtaşları daha koyu mor renklidir ve içlerinde paralel, dalgalı paralel 

ve küçük ölçekli çapraz laminasyon yaygın sedimanter yapı türleridir. Çamurtaşları üzerinde bir 

sonraki devre yine aşınmalı bir alt sınırla başlamaktadır. Devre kalınlıkları 0.5-9 m. arasında 

değişmektedir. Menderesli akarsu ortamında çökeltilmiş olan bu istif yaklaşık 150 m. kalınlıktadır. 

 Kurtköy Formasyonu  ile üzerindeki Aydos Formasyonu arasında bazı bölgelerde merceksel 

geometrili,  baskın olarak kuvars çakıllarından yapılmış, çakıltaşları mevcuttur. Önalan(1982)’ ye 

göre bunlar Kurtköy Formasyonu’nun üst kesimlerinde Kıyı ovası fasiyesi içine açılmış kanal 

dolgularıdır. 

 Kurtköy Formasyonu’nu oluşturan tüm litolojiler ileri derecede diyajenez sonucu çok sert 

kaya halini almışlardır. 



          Kurtköy Formasyonu alüvyon yelpaze çökellerinin bulunduğu bölgelerde bu fasiyesin fay 

kontrollü gelişmesi nedeniyle kalın; Aydos Formasyonu ile ilişkili olduğu bölgelerde ise, kıyı 

ovalarında kalınlık olarak daha ince ve ince taneli çökellerin bulunuşu nedeniyle giderek incelen bir 

kama şeklindedir. 

 Formasyonun önceki araştırmalara göre (Baykal ve Kaya, 1963; Haas 1968; Kaya 1978; 

Sayar 1962) Orta Ordovisiyen’den daha yaşlıdır. 

 

AYDOS  FORMASYONU   

 İstanbul Gurubu’nun ilk birimi olan Kurtköy Formasyonu üzerine yaygın olarak Aydos 

tepesi, Kayış dağı, Yakacık, Çamlıcalar, Kurtköy ve Beykoz çevresinde genelde pembe-boz renkli 

kuvars arenitten yapılmış bir istif izlenir. Bu istif önceki çalışmalarda esas kuvarsit horizonu, orta 

kuvarsit formasyonu, Ayazma tabakaları, Aydos kuvars arenit birimi, Kuvarsit gibi isimler altında 

incelenmiştir. (Packelmann, 1938; Okay, 1947-1948; Altınlı, 1951; Ketin, 1953-1959; Arıç, 1955; 

Abdüsselamoğlu, 1963-1977; Baykal ve Kaya, 1965). Bu adlamalar litostratigrafi birim adlama 

kurallarına uymadığı için bu istif Önalan (1982) tarafından “Aydos Formasyonu” olarak yeniden 

formasyon mertebesinde adlanmıştır. Bu formasyon, Kurtköy Formasyonu’nun ince taneli taşma 

ovası yada alüvyal düzlük çökelleri üzerinde ince-orta tabakalı, boz renkli, küçük ölçekli çapraz 

tabakalı şeyl yada silttaşı ara tabakalı kuvars arenitlerle başlar. Bu fasiyes içinde gelgit düzlükleri 

için karakteristik balık  kılçığı çapraz tabakalanması yaygındır. Bu birim üzerine krem-pembe bej 

renkli, kalın-çok kalın tabakalı ve büyük ölçekli çapraz tabakalı, feldispatça zengin kuvars arenitler 

gelir. Maksimum kalınlığı 300-310 m. olan Aydos Formosyonu’nun genelde geometrisi örtü 

şeklindedir. Kurtköy ve üstteki Gözdağ Formasyonları’yla sınırları tedrici geçişlidir. 

 Orta Ordovisiyen-Landoveriyen yaşlı Gözdağ Formasyonu’nun uyumlu olarak altında 

bulunması nedeniyle Formasyon Orta Ordovisiyen yaşlı olmalıdır. 

  

 

GÖZDAĞ  FORMASYONU   

 İstanbul Gurubu’nun formasyon mertebesinde üçüncü birimi olan bu formasyon,  laminalı 

şeyller ile onlar üzerinde kuvarsit mercekli şeyllerden oluşur.  

  Alt kesimde ince ve dalgalı paralel laminasyonlu ve yeşilimsi koyu gri şeyllerden 

yapılmıştır. Laminalı yapı çökelme sonrası biyojenik karıştırma ve deformasyonlarla bozulmuştur. 

Şeyllerde iyi derecede yapraklanma gelişmiştir. Formasyon içinde üste doğru merceksel ve ince-orta 

tabakalı feldispatik kumtaşı görülür. Bu zonun üzerinde formasyon kuvars arenit-yarı feldispatlı 



arenit mercekleri içeren şeyller halindedir. Bu mercekler değişik stratigrafik düzeylerdedir ve 

birbirlerinden boyutca farklılıklar gösterir. 

 Formasyon üstteki Dolayoba Formasyonu’na yanal ve düşey yönde geçer. Bu durum özellikle 

Dolayoba güneyinde ve Istinye kuzey-doğusunda çok güzel ve açık olarak gözlenir. Formasyon 

içinden çeşitli araştırıcılar tarafından toplanan ve tayin edilen fosil içeriğine göre orta Ordovisiyen-

Landoveriyen yaşlıdır. 

 

 
DOLAYOBA  FORMASYONU  

 Pendik kuzeyindeki Dolayoba çevresinde Gözdağ Formasyonu’nun kuvars arenit mercekli 

şeylleri ile girik, koyu mavi-mavimsi koyu gri renklerde ve çeşitli karbonat fasiyeslerinden oluşan 

bir birim izlenir. Bu karbonat istifi literatürde çeşitli adlar altında incelenmiş, litostratigrafik 

birimleme açısından Önalan (1982) tarafından çeşitli formasyonlara bölünmüştür. Bu çalışmada ise, 

söz konusu karbonat istifi tek bir formasyon şeklinde ve fasiyesleri iyi görüldüğü Dolayoba 

çevresine izafeten “Dolayoba Formasyonu” adı altında incelenecektir. 

 Birim, Gözdağ Formasyonu ile geçiş bölgelerinde genelde mercan parçaları, krinoid sapları 

ve brakyopod kavkı ve parçalarından oluşan bir tane taşı ile başlar. Mavimsi gri-pembe renkli olan 

bu fasiyes genelde birkaç metre kalındır. Bu fasiyes üzerinde, tablalı mercanlardan oluşan ve 

kalınlığı bölgesel olarak farklılıklar gösteren; kısmen yama,  baskın olarak da set resifi türünde 

resiflerden yapılmıştır. Koloniler arasında ise, çeşitli bentik fosil içeren karbonat çamurtaşlarından 

ibaret bir fasiyes bulunur. Bu fasiyes içinde yalnızca karbonat çamurtaşlarında tabakalaşma 

özellikleri belirgindir. Resif çekirdekleri ise masiftir. Resif fasiyesi üzerinde bazı bölgelerde kalınlığı 

500 m.’ nin üzerinde olan ince şeyl aratabakalı koyu mavimsi gri-pembemsi gri renklerde kesinlikle 

balık sırtı çapraz laminalı, dalgalı-merceksi ve flaser tabakalı kireçtaşları gelir. Gelgit etkisindeki bir 

karbonat platform koşullarını yansıtan bu fasiyes içinde yoğun çeşitli organizma parçalarının 

karbonat çimento ile çimentolanmasından oluşmuş aratabakalar da yaygındır. Bir diğer deyişle, bu 

ortam gelgit etkisinde bir resif önü platformu şeklindedir. 

 Dolayoba Formasyonu içinde bu fasiyes üzerinde ince paralel laminalı koyu mavimsi gri 

mikrit ve ince pembemsi renkli laminalı çamurtaşı ardışımından oluşan, dalga taban altı ve düşük 

enerjili platform içi derin çukurluk koşullarını yansıtan bir diğer fasiyes yer alır. Önalan (1982), 

tarafından Sedefadası Formasyonu olarak ayırtlanmış bu birim genel istif içinde mercekler 

şeklindedir. Formasyonun üst seviyeleri cm.-dm. kalınlıklı şeyl mikrit ardışımından yapılmıştır. 

Kireçtaşı aratabakaları budinajlanma sonucu iri yumrular haline dönüşmüştür. 12 m. kalınlıklı bu zon 

üzerinde Kartal Formasyonu’nun sarımsı kahverenkli şeyllerine geçilir. 



 Formasyon içinde gözlenen değişik türde kireçtaşları ileri derecede diyajenez ile bazen 

tümüyle yeniden kristallenmesi ve, dolayısıyla, birincil dokusal özelliklerini geniş ölçüde 

yitirmişlerdir. Neomorfizma olarak tanımlanabilecek bu rekristalizasyonun yanı sıra; basınç 

erimeleri ile gelişmiş stilolitleşme, ikincil dolomitleşme ve daha sonra didolomitleşme bu 

kireçtaşlarını sert kaya haline getiren başlıca diyajenetik olaylar olarak sayılabilir. Yalnız, daha sonra 

gelişen karstlaşma ile birim bazı yerlerde ileri derecede tahrip olmuştur. 

 Formasyonun genel geometrisi örtü tipindedir. Alt ve üst birimlerle sınırları uyumludur. 

Alttaki Gözdağ Formasyonu ile girik, üstteki Kartal Formasyonu ile dikey geçişlidir. Formasyon 

doğudan batıya doğru transgresif aşmalıdır. Bir diğer değişle, Kartal-Pendik yöresinde Venlokiyen 

Jediniyen (Alt Silüriyen-Alt Devoniyen); Istinye yöresinde ise, Ludloviyen ve Sigeniyen (Üst 

Silüriyen-Alt Devoniyen) yaşındadır. 

 

KARTAL  FORMASYONU  : 

 Dolayoba Formasyonu üzerinde sarımsı kahve-gri renkli, iyi yapraklanmalı düzeyler halinde 

brakyopod, mercan ve bryozoa vs. fosilleri içeren ve seyrek silttaşı ile kumtaşı aratabakalı şeyller 

yeralır. Hem Kocaeli ve hemde İstanbul yarımadalarında geniş yüzlek veren bu birim, Önalan (1982) 

tarafından Kartal Formasyonu olarak ayrılmıştır. 

 Kartal, Pendik, Tuzla, Yakacık geniş alanlarda mostra verir. Kartal çevresinde yaklaşık 750 

m. kalınlıkta ve yukarıdaki tanıma uygun şekilde silttaşı ve seyrek kumtaşı aratabakalı, laminalı-ince 

tabakalı şeyller şeklindedir. Bunlar, üste doğru kırıntılı kireçtaşı aratabakalıdırlar. Kırıntılı 

kireçtaşlarının alt yüzeyleri keskin ve aşınmalı, içleri dereceli, paralel ve akıntı ripil laminalı üstten 

de şeyllere geçişlidir. Tabaka kalınlıkları 10 cm-2 m. arasında değişir. Formasyon içinde 

arakatkıların sayı ve kalınlıklarının artması, şeyllerinde incelmesiyle üstteki Tuzla Formasyonu’na 

geçilir. 

 Şeyller iyi yarılma özellikli genelde silt boyutlu kuvars, feldispat ve mikalıdır. Mostraların 

üst kesimlerinde yerel olarak metrelerce kalınlıkta altere zonlar mevcuttur. Su aldıklarında kolaylıkla 

çamur haline gelebilmektedirler. 

 Kumtaşı aratabakalarının genellikle alt yüzleri keskin, içleri paralel ve mikroçapraz,  bazen 

de konvolut laminalıdır. Ince orta kum boyutlu kuvars, feldispat ve serizit-muskovit türü mikalar 

başlıca taş yapıcı minerallerdir. Bunlar matriks ile tutturulmuştur. Matriks içinde çörtleşme, serizit 

iğneleri ve illit bileşimli kil minerali gelişmeleri yaygındır. 

 Bu formasyon dalga tabanı altındaki düşük enerjili ve açık-derin denizel koşullarda 

çökelmiştir. Şeyller süspansiyondan, kaba kırıntılarda türbit akıntılarla ortama getirilmişlerdir. 



 Formasyonun alt ve üst sınırları uyumlu ve diğer geçiş tedricidir. Geometrisi de genelde örtü 

şeklindedir. Çeşitli araştırmalarda içerisinden derlenen fosillere göre Kartal Formasyonu’nun 

Sigeniyen Eyfeliyen (Alt-Orta Devoniyen) yaşında olduğu saptanmıştır. 

 

  TUZLA  FORMASYONU  : 

 İstanbul ve Kocaeli yarımadalarında, Kartal Formasyonu içindeki kırıntılı kireçtaşı 

aratabakalarının kalınlaşması ve sayıca artması, şeyllerin de giderek yok olmasıyla  sarımsı mavimsi 

gri masif kireçtaşlarına geçilir. Bu kireçtaşları bu birim üste doğru ince ardışımlı mikritik kireçtaşı 

alacalı-sarımsı kahve şeyl ardışım haline gelir. Işte bu istif Önalan (1982) tarafında Tuzla 

Formasyonu olarak ayırtlanmıştır. 

 Alt kesiminde izlenen masif kireçtaşları genelde 30-100 cm. tabaka kalınlıklı, alt yüzleri 

aşınmalı ve keskin içleri dereceli, paralel ve mikroçapraz laminalı üst kesimleri karbonat çamurtaşı 

şeklindedir. Oldukça derin-denizel ortama türbit akıntılarla getirilip depolanmış kırıntılı kireçtaşları 

olarak tanımlanabilirler. Yaklaşık 40 m. kalınlıklı bu fasiyes üzerinde istif yine kireçtaşı-çamurtaşı 

ardışımı şeklindedir. Ince ardışımlı tabakalaşmalı olarak tanımlanabilecek bu kesim budinajlanma 

sonucu ince yumrulu bir görünüm kazanmıştır. Bu özellikleri nedeniyle birçok eski araştırmada 

yumrulu bademli kireçtaşları olarak tanımlanmışlardır (Abdüsselamoğlu, 1963). Bu fasiyesin 

kalınlığı yaklaşık 50 m. dir. Formasyonun üst kesiminde kireçtaşı aratabakaları incelip seyrekleşerek 

kaybolur ve istif sarımsı-pembemsi kahverenkli ince paralel laminalı bir şeyl haline gelir. Bu şeyller 

içerisinde kalınlıkları önce milimetre mertebesinde ve yanal olarak birkaç metre uzunlukta siyah 

renkli çört bantları izlenir. Bunlar yukarı doğru giderek kalınlaşır ve sıklaşır. Çamurtaşı 

aratabakalarıda kalınlık olarak incelir. Çamurtaşı aratabakalarının tedricen yok olması ile daha üstte 

yer alan Radiolaria’lı çörtlere geçilir. Bu kesimin kalınlığı yaklaşık 25 m. dir.  

 Petrografik açıdan formasyonun en altında görülen kireçtaşları, kırıntılı kireçtaşı ya da dış 

literatürde allodapik kireçtaşı veya kalsitürbidit olarak tanımlanan bir kireçtaşıdır. Ayrıntıda fosil 

kavkı parçası, pellet veya herhangi bir karbonat kaya parçalarının yine bir karbonat çimento ile 

birleştirilmesinden oluşmuştur. Kireçtaşı tabakalarının üst kesimleri ise mikritten (mikrokristalin 

karbonat çamuru) yapılıdır. Aratabaka olarak daha üst kesimde izlenen çamurtaşları silt boyutlu 

kuvars, mika ve opak mineral kırıntıları içeren killerden oluşmuştur. Kireçtaşları içerisinde çökelme 

sonrasında büyümüş olan pirit kristalleri çökelme ortamının oksijensiz, diğer bir deyişle, indirgeyici 

ve çok büyük  bir ihtimalle derin-denizel olduğunu vurgulamaktadır. Genel olarak örtü şeklinde bir 

geometriye sahip olan formasyon alt ve üsteki birimlerle tedrici geçişlidir.  

 Önceki çalışmalara göre formasyon Orta-Üst Devoniyen (Eyfeliyen-Fameniyen; Önalan, 

1982; Kaya , 1973; Haas, 1968; Kullman, 1973 ) yaşındadır 



 

 

TRAKYA  FORMASYONU  : 

           Formasyon genelde ince tabakalı ve paralel laminalı şeyllerden  oluşmuştur. Bunlar içinde 

değişik stratigrafik düzeylerde ve lokalitelerde sarımsı kahverengi kumtaşı, çakıllı kumtaşı ve 

merceksel çakıltaşı ara tabakaları bulunmaktadır. Kumtaşlarının kalınlıkları 10 cm. ile 2.5 m. 

arasında değişmektedir. Bunların alt tabakalaşma yüzeyleri keskin, aşınmalı ve üzerlerinde oygu-

dolgu ve alev izleri türünde taban yapıları ile iz fosiller bulunur. Içlerinde Bouma istifine ait dereceli 

tabakalaşma, paralel, mikroçapraz ve konvolüt laminasyon ile üst paralel laminasyon zonları yaygın 

olarak izlenir. Üstten şeyle geçiş tedricidir. Bu özellikler kumtaşı ara tabakalarının türbit akıntılar 

gibi yoğunluk akıntılarıyla çökeldiklerini göstermektedir. Türbiditlerin üst yüzeylerinde 

linguoidripıllar yaygındır.  

 İstif içinde üste doğru, kumtaşı aratabakalarının hem kalınlıkları ve hemde sayıları artar. 

Ayrıca, üst kesimde değişik düzeylerde birçok merceksel kuvars çakıltaşı ünitesi de mevcuttur. 

Bunların da alt yüzleri aşınmalı ve kanallı, içleri yaygın kaynaşmalı ve çökelmenin birden fazla 

evrede geliştiğini gösteren merceksel tabakalaşmalı; ünitelerin çoğu kaotik iç yapılı paraçakıltaşı 

veya büyük ölçekli çapraz tabakalıdır. Yine Kefeliköy çevresinde izlendiği gibi, birim içinde 

kalsitürbidit aratabakaları da mevcuttur. Bunlarında alt yüzeyleri keskin, içleri normal derecelenmeli, 

üst kesimleri paralel laminalıdır. Bu özelliklerle yine türbit akıntılarla çökeldikleri anlaşılmaktadır. 

Baykal ve Kaya (1963) tarafından Cebeciköy Kalkeri olarak ayrılmış bulunan bu siyahımsı mavi 

renkli kırıntılı kireçtaşı mercekleri, aslında karbonat kıyıdan taşınmış biyoklastik malzemeyi temsil 

etmektedir ve, dolayısıyla, formasyon düzeyinde ayırtlanmaları olanaksızdır.  

 Bu merceklerin üzerine gelen şeyllerin silis yüzdesi yüksek olup yaygın tüf, kumtaşı ve 

çakıltaşı aratabakalıdır. Silisli şeyller ve üstteki şeyl-tüfit-kumtaşı-çakıltaşı ardışımı yine derin-

denizel koşullarda ve çeşitli yoğunluk akıntılarıyla depolanmış olmalıdır. Kaya ve Lys (1980) 

tarafından “Gümüşdere Formasyonu” olarak adlanmış olan bu kesim aslında Trakya 

Formasyonu’nun en üst fasiyesidir ve kanaatimizce ayrı birim olarak ayırtlanması geçersiz ve 

yersizdir. Pertografik açıdan  kumtaşları ve çakıllı kumtaşları genelde litik vake türündendir (Dott, 

1964). Bunlar içinde baskın taş yapıcı mineralleri metamorfik kuvars, plajioklas ve metamorfik 

kayaç parçalarıdır. Ayrıca %2-3 oranında biotit ve muskovit türü mika mevcuttur. Kırıntılar serizitik 

ve kısmen çörtleşmiş bir matriksle tutturulmuşlardır. Ayrıca tane çevrelerinde ve boşluklarda ikincil 

kuvars şeklinde silis çimento ve feldispatlar çevresinde ise feldispat çimento gelişmiştir. Ileri derece 

diyajenez sonucu kumtaşlarındaki matriksi oluşturan killer yönlü serizit iğnelerine dönüşmüşlerdir. 

Bu durum  kumtaşlarının derin gömüldüğünü belirtmektedir.  



  

 

 
HEREKE FORMASYONU : 
 
        İstifde aşağıdan yukarıya doğru billurlaşmış kireçtaşı, Dolomit kireçtaşı, Kumlu Kireçtaşı, 
dolomitleşmiş sparitik  altıcı oolitit, dolomitleşmiş mikrit ardalanması bulunur. Hereke 
Formasyonunun ince tabakalı ufalanır marnlı kireçtaşı ile sert ve kalınca tabakalı kır kireçtaşı  
arasında yapısal bir uyumsuzluk yoktur. Önceki Çalışmalarda İrtem (1968) tarafından üye bazında  
ayırtlanmış birimler, Altınlı ve diğerleri tarafından ‘Hereke Formasyonu’ adı altında incelenmiştir. 
       İrtem (1968) Tarafından ayırtlanmışüyeler şöyledir: 
 

1. Değirmenköy Kireçta şı Üyesi  :  Kirli sarı şeyler, kımızımsı kumlu kireçtaşı (Üst Skitiyen) 
2. Muallimköy Kireçta şı Üyesi  :  Beyazımsı açık koyu gri kısmen koyu renkli dolomitik 

kireçtaşları ve dolomitlerden oluşur. (Üst Skitiyen  - Alt Anisiyen) 
3. Kazmalı Kireçtaşı Üyesi             : İnce marn ara katkılı yumrulu mikritik kireçtaşları  
(Anisiyen – Ladiniyen) 
 

ŞEMSETTİN KİREÇTAŞI  
 
         Beyaz kirli beyaz, krem renkli, ince tabakalı, Sıkı dokulu silisleşmiş ekintili marn ve ince 
Kumtaşı ara tabakalı, killi kireçtaşlarından ibarettir. Maestrihtiyen – Paleosen yaşlı birimin kalınlığı 
325 metreye varmaktadır. Üzerine yanal ve düşey geçişli olarak Korucu Formasyonu gelir. (Aktimur 
ve diğerleri 1994) 
 
 
 
 
İZM İT FORMASYONU (Çakraz Formasyonu- Kapaklı Formasyonu – Ballıkya Formasyonu): 
 
         İzmit formasyonu adlaması ilk defa Çakır (1999) tarafından kullanılmıştır. Aynı birimi Altınlı 
(1988) Kapaklı formasyonu, Baykal (1943) Ballıkaya formasyonu olarak tanımlamıştır. MTA (1999) 
çalışmalarında Batı Karadeniz'deki genel adlama dikkate alınarak bu birim için Çakraz formasyonu 
adlaması tanımlanmıştır. İzmit formasyonu inceleme alanının güneye bakan yamacında doğu batı 
doğrultusunda yüzeylenir. Bu yamacı kuzey güney yönlü kesen süreksizlikler boyunca açılan yer yer 
derin kazılmış vadi yamaçlarında tipik olarak izlenir. En doğuda Şehitlik tepe güney ve doğu 
yamacında geniş yayılım sunar. Daha batıda Yenidoğan mahallesi dolayında yamaç eteklerinde az 
engebeli, genelde ise litolojik özellikleri etkisiyle sarp ve eğimli bir morfoloji oluşturur. 
İzmit formasyonu, mor, kırmızı veya alacalı görüntüsüyle tipiktir. Alt düzeyleri genelde çakıltaşı, 
daha üst seviyeleri yer yer çamurtaşı (şeyl) arakatkılı kumtaşı litolojilerinden oluşur. Bu genelleme 
yanında çakıltaşı,kumtaşı ve şeyl düzeyleri çoğun ardalanmalar şeklinde izlenir. Çakıltaşı ve 
kumtaşını oluşturan taneler Paleozoik yaşlı birimlerden türemiştir. Bu kırıntılar genelde kuvars ve 
grovak kökenlidir. Çimento çoğun silislidir. Mikroskobik değerlendirmede kumtaşı düzeyleri arkoz 
ve süblitarenit ve litarenit bileşimidir. Sarpça tepe dolayında bu genel özellikleri farklılıklar sunar. 
Bu kesimde silis çimento yerine tanaeler killi ve siltli matriksle tutturulmuştur. Ayrıca kumtaşı ve 
çakıltaşını oluşturan taneler daha yuvarlaklaşmıştır. Bu litolojik farklılık birimin mühendislik 
özelliklerini olumsuz etkiler. Birimin ortalama kalınlığı 800 m dolayındadır. 
        İzmit formasyonu sığ denizel bir ortamda çökelmiştir. Üste doğru tane boylarının küçülmesi 
çökelme ortamının derinleştiğini işaret eder. İnceleme alanı batısında Paleozoik yaşlı birimler 



üzerinde, diskordan olarak izlenir. Üzerinde yeralan peksimet formasyonu ile arasında diskordans 
yüzeyi vardır. 
       Birime daha önceki araştırmacılar elde ettikleri fosil bulgularından, Triyas ( Skitiyen ) yaşını 
vermişlerdir ( Baykal 1943, Altınlı 1968, Çakır 1999, MTA 1999 ). Bu yaş tarafımızdan da 
benimsenmiştir. 
      MTA (1999) çalışmalarında Batı Karadaniz'deki genel adlama dikkate alınarak bu birim için 
Çakraz formasyonu adlaması tanımlanmıştır. 
 
 
PEKSİMET FORMASYONU: 
 
      Peksimet formasyonu adlaması ilk defa Çakır 1999 tarafından kullanılmıştır. Ali Kahya beldesi 
kuzeyindeki Peksimet tepe birim için tipik mevkiidir. Önceki çalışmalarda Peksimet formasyonu Üst 
Kretase yaşlı Akveren ve Şemsettin formasyonunun alt düzeyi olarak tanımlanmış, Üst Kretase 
istifinin tabanını oluşturan karbonat çimentolu kumtaşı düzeyi peksimet formasyonu olarak 
ayırtlanmıştır. 
       Batıya doğru incelerek aşınma veya çökelmezlik etkisiyle Akveren formasyonu altında 
kaybolur. Akveren Formasyonu altında devamlılığı olmayan ince düzeyler halinde yer yer izlenir. 
Birim Kumtaşı, Çakıltaşı,Kireçtaşı ve Marn litolojilerinden oluşmakla birlikte Kumtaşı egemen 
litolojidir. 
       Çakıltaşı genelde tabanda izlenir ve kalınlığı fazla değildir. Üste doğru orta kum boyutundaki 
tanelerden oluşan kumtaşı hakimdir. Çakıl ve kum boyutundaki kırıntılar karbonat çimento ile 
tutturulmuştur. Daha üst düzeylerinde Kireçtaşı ve Marn ara düzeyleri izlenir. Açık sarı,kirli beyaz 
ve turuncu tipik rengidir. Tabakalanma az belirgindir. Peksimet formasyonu İzmit formasyonu 
üzerinde Diskordan olarak yer alır. Aradaki bu ilişki Alikahya beldesinde Peksimet tepesinin güneye 
bakan yamacının eteğinde tipik olarak izlenir. 
      Üstten Akveren formasyonu ile konkordanslıdır. Konkordan ilişki yer yer dereceli gecişler 
halinde izlenir. inceleme alanında Ankara- İstanbul otoyolu ile eski İstanbul yolunun kesiştiği 
kesimde bu ilişkiler belirgin olarak izlenir kalınlıgı 100 m dolayındadır. Üst Kretase istifinin tabanını 
oluşturan Peksimet formasyonundaki Kireçtaşı aradüzeylerinden derlenen fosiller birimin 
Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşında olduğunu belirtir ( Çakır1999 ).        
  
 
 
AKVEREN FORMASYONU  :   
 
       Batı ve Orta Karadeniz' de geniş yayılım sunan kireçtaşı düzeylerine Akveren formasyonu 
tanımlaması ilk defa Ketin ve Gümüş(1963) tarafından kullanılmıştır. Aynı birimi Altınlı(1968) 
Şemsettin kireçtaşı olarak ayırtlamış. MTA (1999) Akveren formasyonu adlamasını kullanmıştır. Bu 
çalışmada da Akveren formasyonu adlaması benimsenmiştir. Birim litolojik özelliklerine bağlı 
olarak engebeli bir topografya oluşturur. Kireçtaşı düzeylerinin zenginleştiği alanlarda sert bir 
morfoloji sunar. 
       Akveren formasyonu, killi kireçtaşı, marn, kireçtaşı ve kısmen karbonatlı kumtaşı düzeylerinden 
oluşur. Egemen litoloji killi kireçtaşıdır. İnce ve orta tabakalanma yaygındır. Kireçtaşı yüzeyleri yer 
yer masif veya kalın tabakalanma sunar. Beyaz, kirli beyaz veya krem tipik rengidir. Yer yer kalsit 
damar veya kalsit dolguludur. Altta Peksimet formasyonu ile üstte ise Korucu formasyonu ile 
konkordanslıdır. Yer yer dereceli geçiş ve üst düzeyleri izlenir. Bölgede 200-250m kalınlık sunar. 
İnceleme alanında kalınlıgı 150-200m dolayındadır. Birim şelf ortamı çökelidir. Killi kireçtaşı ve 
mikritik kireçtaşı düzeyleri yanında kumtaşı ve marn düzeyleri türbiditik akıntıların ve hareketli bir 
deniz tabanının tipik işaretidir. Birimde önceki araştırmalarda ayrıntılı paleontolojik incelemeler 



yapılmıştır (Altınlı 1968,Çakır 1999,vd.) Bu araştırmalarda elde edilen fosil bulgular Akveren 
formasyonunun Kampaniyen- Alt Lütesiyen (Üst Kretase- Eosen ) zaman aralığında çökeldiğini 
işaret eder. Birim içinde açılan araştırma sondajlarında karot yüzdesi ve RQD değerleri orta ve iyidir. 
Bu değerler ve arazi gözlemleri birimin genelde iyi mühendislik özellikleri sunduğunu gösterir. 
Yüzeyde ayrışma zonu kalınlığı en fazla 1.00 m dolayındadır. 
 
 
KORUCU FORMASYONU (Çaycuma Formasyonu ): 
 
       İnceleme alanını doğu-batı kat eden Ankara-İstanbul otoyolunun kuzeyi genelde bu formasyon 
ile kaplıdır. Korucu formasyonu ilk defa Altınlı(1968) tarafından kullanılmıştır. Ketin ve Gümüş 
(1963) Atbaşı formasyonu, MTA (1999) Çaycuma formasyonu adlamasını bu birim için 
kullanmışlardır. Korucu köyünün inceleme alanına yakınlığı ve yerel olarak da yaygın bir şekilde 
kullanılan Korucu formasyonu adlaması bu çalışmada da benimsenmiştir. Batı ve orta Karadaniz'de 
geniş yayılım sunan bu birim hafif engebeli Bad-lands topoğrafyası ile tipik bir morfolojik görünüm 
sunar. Bu görünüm birimin heterojen yapılı olmasının topografyaya tipik yansımasıdır. Geçirimsiz 
litolojilerden oluşması birimde Dendritik bir drenaj ağının gelişmesine neden olmuştur. Korucu 
formasyonu inceleme alanında Ağaköy dolayında geniş yayılımlar sunar. 
       Birim kiltaşı, Marn ve Kumtaşı ardalanmalarından oluşur, ince ve orta kalın tabakalanmalıdır. 
Kumtaşı düzeylerinin iyi çimentolandığı kesimlerde dayanımlı olması topografyada dişler ve 
yükselimler oluşturmasını sağlamıştır. Kiltaşı, yeşilimisi gri, marn düzeyleri gri krem ve kumtaşı 
düzeyleri sarı-kirli sarı görünümündedir. Kumtaşları yer yer karbonat çimentolu, Grovak bazen 
çamurtaşı bileşimlidir. Özellikle kiltaşı ve marn düzeyleri aşınmaya karşı dayanımsız, yamaç 
eğiminin arttığı kesimlerde duraysızdır. Kumtaşı düzeyi diğerlerine oranla daha dayanımlı ve 
duraylıdır. Kiltaşı düzeylerinde yer yer karbonat çamurları ve karbonat ara düzeyleri izlenir. 
Kumtaşından çamurtaşı düzeylerine geçişte mika (muskovit-serizit) zenginleşmesi izlenir. Korucu 
formasyonu Akveren formasyonu ile yanal ve düşey tedrici geçişlidir. Üzerinde genç alüvyal 
çökeller vardır. Bölgede kalınlığı 400 m dolayındadır. İnceleme alanında 250-300 m dolayında 
kalınlık sunar. Litolojik özelliklerine bağlı olarak sık kıvrımlı bir yapı kazanması kalınlığı hakkında 
kesin bir sonuç verilmesini engellemektedir. Birim içerisindeki karbonat düzeylerinden derlenen 
fosiller ve litolojik özellikler derin deniz ortamı çökeli olduğunu işaret eder. Fliş özelliği sunan birim 
türbiditik akıntılarının etkin olduğu kıta yamacı çökelidir. Birim içerisinden derlenen fosiller Korucu 
formasyonunun alt-orta Lütesiyen ( Eosen ) yaşında olduğunu işaret eder (Çakır1999). 

      

KAPAKLI FORMASYONU 

 
        Kırmızı  bordo renkli çakıltaşı, Mikro çakıltaşı, Çakıllı kaba kumtaşı, Mikalı kumtaşı ve mikalı 
şeylerin ardalanmasından oluşmuştur. Çakıllar  Karbonifer’den türemiş silis şeyl, gri kireçtaşı gri 
kireçtaşı ile radyolarit, kuvars, kuvarsittir. Çimento genellikle demirli ve killidir. Formasyon 
Paleozoyik temel üzerine açısal diskardons ile gelmektir. Kalınlığı 1200 m ye varmaktadır. 
 
 

 

 



 

 

 
 
ARSLANBEY FORMASYONU :  

 

          Bölgenin morfotektonik yapısına uygun olarak yüksek topoğrafyadan düşük topoğrafyaya doğru, iri ve düzensiz 

boylanmalı çakıltaşları, yassı, yuvarlak ve ince çakıltaşı-kum, kum-kil, kötü boylanmalı çakıl ve kil-silt şeklindedir 

(Doğan,1998). Arslanbey Formasyonu, bölgede Acısu ve Köseköy beldelerinin güneyinde metamorfik seri üzerine diskordan 

olarak gelip, pleistosen yaşındadır. Kuzeyde ise Korucu Formasyonu üzerine yine diskordan olarak gelir. Birim stratigrafik 

olarak 3 farklı çökel topluluğundan oluşur. Malzeme akıntısı çökelleri, kanal ve elek çökelleri, taşkın çökelleri şeklindedir 

(Doğan,1998) 

               Birim  genel  olarak konglomera , Kumtaşı, Silttaşı, Çamurtaşı, Kiltaşı  ve az tutturulmuş veya çimentosuz kum, Çakıl, 

Kil ve silt  seviyeleri ile temsil edilir. Genelde sarı kahve ve  kırmızı renkler hakimdir. Formasyon alttan üste  doğru doğru dört 

farklı özellikteki seviye görülmektedir. Alt  seviyede tabakalı konglomera – kumtaşı ara bantlı silttaşı seviyeleri yaygındır. 

Ortada  konglomera , kumtaşı seviyeleri hakıimdir. Enüst seviyede özellikle dereler yakın yerlerde taraçaya benzer şekilde 

şekilde az  tutturulmuş  ve yer yer  tutturulmamış  yeşilimsi  renkli kil ara bantlı  konglomera – kumyaşı seviyelerinde  çapraz  

tabakalanma gelişmiştir. 

             Birimin litolojisine göre alt tabakalı  çökeller ile üstte az tutrulmuş ve yer yer çapraz tabakalı seviyelerden oluşmuş ve 

çamurtaşı içermesi nedeniyle çökelme ortamı sığ denizden zamanla karasal  ortama geçen  özelliktedir. Genel olarak delte – 

lagün çökeli olarak  yorumlanabilir. Üzerinde güncel karasal çökeller,  birimi açısal  uyumsuzluk ile örterler.  

SOPALI FORMASYONU : 

       Kumtaşından oluşan birim ilk defa Altınlı (1968) tarafından Derince’nin Sopalı Mahallesine 

atfen isimlendirilmiştir. Baykal ve Kaya’nın İzmit civarındaki çalışmalarında birim Arkoz olarak 

tanımlanmıştır. Formasyonun rengi eflatun ve mor, bazı yerlerde koyu gridir. Yer yer kırmızı renkli 

laminalanma görülür. 

        Tabakalanma ince ve orta kalınlıkta olup çapraz tabaka gelişmiştir. Tektonik olaylar sonucunda 

birim içinde eklem takımları, kırıklar, çatlaklar oluşmuştur. Bu tür deformasyon yapıları tabaka 

yüzeyinin belirlenmesini engellemektedir. Tektonizmanın etkisiyle birim içinde yaklaşık birbirine 

paralel, yatay ve düşey yönlerde kuvars damarları gelişmiştir. Bu kuvars damarlarının çoğu 

milimetrik kalınlıktadır. Formasyonun kalınlığı tam olarak bilinmemektedir. Altınlı (1968), 

tarafından 1290.0 m olarak ölçülen kalınlık gerçek kalınlığın bir kısmıdır. Formasyonun yaşı Altınlı 



(1968) tarafından Alt Ordovisiyen olarak belirtilmiştir. Birim inceleme alanının kuzey sınırında 

yüzlek vermektedir. İnceleme alanının jeolojisi bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.  

 

ÇENE FORMASYONU : 

 

        Birim kumtaşından (kuvars arenit) oluşur. Birim, krem, pembe ve kırmızı renklerdedir. Çok 

sert, keskin kırıklı, kırılma yüzeyi parlak ve pürüzlüdür. Tabakalar orta kalınlıkta olup,  tektonizma 

etkisiyle oluşan çok sık kırık, çatlak, eklem takımları tabakalanma yüzeyinin görülmesini 

zorlaştırmaktadır.  

        Birim içerisinde fosile rastlanmamıştır. Altınlı (1968)’ ya göre altındaki Sopalı Formasyonu ile 

geçişli olup her ikside aynı çökelme ortamını göstermektedir. Buna göre birime Ordovisiyen yaşı 

uygun görülmüştür. Eş yaşlı ve benzer çökelme ortamı ürünü olduklarından Sopalı formasyonu ile 

birlikte değerlendirilmektedir 

 

ÇINARLIDERE FORMASYONU : 

 

        Çakır (1998) tarafından tanımlanmıştır. İzmit batısında yer alan Çınarlı dereye atfen bu isim 

verilmiştir. Subarkoz, radyolarit ve kireçtaşlarından oluşmuştur. Subarkozların rengi kırmızı, sarımsı, 

boz, radyolaritlerin rengi siyah, kireçtaşlarının rengi ise kirli beyaz ve sarımsı renktedir.  

        Formasyonun büyük kısmını subarkoz oluşturur. Çimentosu karbonatlıdır. Radyolarit 
formasyonun üst kesimlerinde görülmüştür. Orman örtüsü nedeniyle uzanımı takip edilememektedir. 
Kireçtaşı ise alt ve orta seviyelerde görülmektedir. Alt seviyedeki kireçtaşı mercekseldir ve mikritten 
oluşmuştur. Çınarlı gurubu Topallar köyünün kuzeyinde görülür, Subarkozların içinde mercek 
şeklinde ve uzunluğu 1 cm ‘yi geçmeyen limonit merceklerine rastlanmıştır. Bunlar tabakalanma 
düzlemine paraleldir. Mikritik kireçtaşları bu formasyonun shelf ortamında çökelebileceği sonucuna 
götürmüştür. 
 
 
ŞİRİNTEPE FORMASYONU :   
 
       Şirintepe adlaması ilk defa Altınlı (1968) tarafından kullanılmıştır. Derince ve Körfez ilçesi 
dolayındaki Pleyistosen yaşlı traça çökellerine Altınlı (1968) Şirintepe kumu olarak ayırt etmiştir. 
Aynı birimi Çakır (1999) Şirintepe formasyonu olarak haritalamıştır. Birim genelde kum 
düzeylerinden oluşmasına karşın yer yer kil ve silt ara düzeyleride içerir. Bu litolojik özellikler 
dikkate alınarak birim için Şirintepe formasyonu adlaması tarafımızdan da benimsenmiştir.  Şirintepe 
formasyonu inceleme alanında adını aldığı Şirintepe dolayında yüzeylenir. Birimin tipik kesiti 
Şirintepe mahallesinin güneyinde Koruma Tarım tesislerine bakan dik veya dike yakın falezde 



izlenir. Bu falezin doğu ve batı uzanımı dışında morfolojide hafif engebeli bir görünüm sunar. Bu 
yükselim ve kot farkı birimin alüvyon düzeylerinden ayrılmasını sağlar. 
      Şirintepe formasyonu tutturulmamış, gevşek kum ve silt ve kil ara düzeylerinden oluşur. Birim 
genelde iyi boylanmış kum ve çakıl düzeylerinden oluşur. Kil düzeyleri yumuşak, orta katı ve katı 
kıvamdadır. Şirintepe formasyonu tipik bir traça çökelidir. Kuvaternar döneminde deniz seviyesinin 
alçalıp yükselmesine bağlı olarak bazen aşınma bazen depolanmanın gerçekleştiği sekilerde 
oluşmuştur. Kalınlığı 50-80 m arasında değişir. Daha yaşlı birimler üzerinde diskordanstır. Üzerinde 
genç alüvyal çökeller vardır. 
 
 
 
       
           PLİYO- KUVATERNER ALÜVYONLARI  : 
 
          Birimin üst seviyeleri ile Kuvaternere geçiş gösteren bölümleri; silt, kil, kum ve çakıl ve 
bunların karışımından oluşmaktadır. Alt veya pliyosene geçiş gösteren seviyeleri ise  kiltaşı, kumtaşı, 
çakıltaşı, kumlu – siltli çakıltaşı, çakıllı siltli kumtaşı ardalanmalarından oluşmuştur.  
           Birim Kuzey Anadolu Fayının  (KAF) hareketliliğine bağlı olarak  İzmit körfezinin güney ve 
kuzeyinde bulunan sırtlarda meydana gelen yükselmelerin sonucunda meydana gelen aşırı erozyonun 
etkisiyle gelişmiştir. Genellikle yarı yuvarlak ve yarı köşeli çakıl taneleri içermesi ile kendini 
gösterir. Bu olgu birimin koliviyal ortamda geliştiğini göstermektedir. Yamaçların altındaki 
bölümlerde yamaç molozları ile geçişli olup yer yer ince güncel yamaç molozlarına geçiş gösterir. 
Üst seviyeleri ayrık olan birim güneye doğru daha yuvarlak tanelerden meydana gelmiştir. 
Günümüzde birim erozyonla aşınmasını sürdürmekte olup, birimin ayrışma ürünleri derelerde ve 
denize yakın kesimlerde alüvyonları oluşturur.   
 
 
         ALÜVYON  : 
 
         Bölgede, alüvyon üzerinde yapılan su sondajlarında çakıllı, kumlu, killi, çakıllı kil, kumlu çakıl 
seviyeleri 70-80 m. derinliğe kadar devam etmektedir. Bu derinliklerden itibaren mavi renkli kil 
başlamaktadır.   Mavi seviyesinin devam ettiği anlaşılmıştır. Alüvyon bölgenin alçak seviyelerinde 
deniz kıyısına yakın kısımlarda gözlenmektedir..  
 
 
         KÖRFEZ ÇÖKELLER İ: 
 
         Körfez çöküntü havzasında kalınlığı 200 m den fazla genç alüvyal çökeller körfez çökelleri 
olarak tanımlanmıştır. Bu çökeller yüzeyden itibaren 1-3 m katı killerden oluşan zon 3-35 m arasında 
çok yumuşak kil ve daha derinde siltli kum ve kabuklu kum düşey istifinden oluşur.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
KOCAEL İNİN GÜNEYİNİN  GENEL  JEOLOJ İSİ: 
 
       Armutlu Yarımadasında Geç Kretase (Mesozoyik) öncesinde bir araya gelmiş iki tektonik 
statigrafik birim bulunmaktadır. Bunlar Pamukova Metamorfikleri ve İznik Metamorfikleri diye 
isimlendirilir. Pamukova Metamorfikleri İstanbul zonu’na İznik metamorfikleri ise Sakarya Zonu’na 
aittir.  Pamukova  Metamorfikleri  Armutlu Yarımadası’nın kuzey ve güney kenarını oluşturan iki  
kuşak halinde izlenir. Tabanda kuvarsitler ile başlayan istif rekristalize kireçtaşı, Amfibolit, 
Metakumtaşı ve metasilttaşı ile  devam etmektedir. Pamukova Metamorfikleri  Armutlu 
yarımadası’nın  en yaşlı jeolojik birimidir. İznik Metamorfikleri ise  düşük dereceli metamorfik 
kayaçlardan oluşur. Birimin en alt  bölümünde rekristalize kireçtaşı blokları yer alır. Daha sonra ise 
metakumtaşı ve metasilttaşı ile çört, radyolarit, şeyl ve en üst kesimde metabazalt, metatüf  ve 
aglomeralar yer almaktadır. İznik Metamorfikleri Gemlik – İznik – Sapanca bölgenin ikinci tektonik 
birimidir. Pamukova Metamorfikleri ile tektonik dokanaklı olan İznik Metamorfikleri Triyas – Alt 
kretase yaşlıdır. (Göncüoğlu ve Erendil 1990) 
      Pamukova Metamorfitleri ve İznik Metamorfitleri Senomaniyen (Üst Kretase) 
Kireçtaşları(Kocakır Kireçtaşı ile başlayan ve metamorfizma göstermeyen kireçtaşı ile örtülür. 
Kocakır Kireçtaşı üzerine Kumtaşı  - Silttaşı ve Çakıltaşından oluşan Maestriyen (Üst Kretase) yaşlı 
Bakacak Formasyonu gelmektedir. Bu birim üzerine Andezit – Bazalt – Aglomera ve tüften oluşan 
Paleosen  - Eosen (Senozoyik) yaşlı Sarısu Volkanitleri uyumsuzlukla gelmektedir. Tüm bu 
birimleride  açısal uyumsuzluk karasal ve kıyı ortamında  çökelmiş olan kiltaşı – kumtaşı – çakıltaşı  
ve kireçtaşı ile temsil edilen Miyosen (Senozoyik) yaşlı Kılınç formasyonu örter. Geniş alanlarda 
gözlenen gevşek çimentolu kiltaşı – kumtaşı – Silttaşı ve çakıltaşından oluşan Pliyosen (Senozoyik) 
yaşlı Arslanbey formasyonu Kılınç formasyonu üzerine uyumsuzlukla gelmektedir, Kuvaterner 
(Senezoyik)  yaşlı alüvyon ise tüm istifi örtmektedir.      
     Bölgede yer alan başlıca kaya birimleri Permiyen öncesi oluşmuş metamorfik temel, üst Kretase   
yaşlı Bakacak  formasyonu, Paleosen yaşlı İncebel filişi, Miyosen yaşlı Kılıç Formasyonu Pliyosen 
yaşlı Arslanbey formasyonu eski ve yeni alüvyondur. Ayrıca volkanik ve vokanosedimenter birimler 
Sarısu volkanitleri gelir. 
 
         YEDİGÖLLER FORMASYONU:  
 
         Bölgede yüzeyleyen birimlerin en eskisi olan birimde volkanik, Magmatik ve sedimenter 
kayalar beraber görülmektedir. Formasyon Metagranotoyit, Metavolkanit, amfibolit, Gnays, Granit, 
Diyorit, Migmatit, Gabro, Mermer ve şistten oluşmaktadır. Birim Öncel çalışmalara göre 
Prekambriyen Yaştadır. (Şentürk 1998) 
 
        PAMUKOVA METAMORF İTLER İ  (Sultaniye Metamorfitleri) : 
 
        Armutlu  yarımadasının da temelini oluşturan metamorfik seri bölgenin aktif tektonizmasına 
bağlı  olarak çok çeşitlilik göstermektedir. Metamorfizmanın derecesine göre Pamukova 
metamorfitleri ve İznik Metamorfitleri olmak üzere iki temel topluluk belirlenmiştir. Bunlardan 
düşük metamorfizma derecesine sahip olanı için İznik metamorfit topluluğu  yüksek metamorfizma 
derecesine sahip olan içinde Pamukova metamorfit topluluğu adlaması kullanılmıştır. 
        Birim gri, beyazımsı gri, yeşilimsi gri, koyu gri renklerde, düşük derecede metamorfizma 
geçirmiş, sedimenter, volkanik ve volkanoklastik kökenli kayaları temsil eden şist, mermer, fillat, 



kuvarsit ve diğer meta sedimenter kayalardan oluşmuştur. Birim orta Sakarya’da yüzeyleyen 
Permiyen – Triyas  yaşta yeşil ve mavi şistlere benzer özelliktedir.  
 
 
        İZNİK METAMORF İTLER İ : 
 
        İznik Metamorfitleri  olarak adlandırılan kaya topluluğunun Mermer ve Şist düzeyleri 
yüzeylenir. Bu düzeyler İznik Metamorfik kaya topluluğunun en alt seviyesini oluşturur. Mermer 
veya rekristalize kireçtaşı olarak tanımlanan düzey şistler içerisinde mercek veya ara tabakalar 
şeklindedir ve göreceli olarak daha alt seviyede izlenir. Şistler ise genelde kuvars – feldspat – 
mikaşist litolojisinden oluşur. Her iki kaya topluluğunun Üst Kretase öncesi  metamorfizmaya 
uğradığı kabul edilmektedir. Şist düzeyleri litolojik özelliklerinden dolayı  atmosferik koşulların 
etkisi ile ayrışmış ve yüzeyde genelde zemin özelliği kazanmıştır. 
      Düşük dereceli metamorfizma uğramış sık kıvrımlanmalı ve iyi gelişmiş şist yapıdaki kaya 
grubudur, Çoğunlukla gri ve koyu kahve renk hakimdir. Bazı düzeyler minerolojik  bileşim etkisiyle 
yeşil veya grimsi yeşil renk sunar. İlksel hali Silttaşı, Kumtaşı, ve kısmen Konglomera olan kırıntılı 
kayalar deformasyon ve metamorfizma etkisiyle kuvars – feldspat (albit) Muskovitşist, Kuvars – 
Muskovit – Grafitşist ve kuvars albit  muskovit  kloritşist haline dönüşmüştür. Kuvars ve feldspat en 
çok rastlanan klast türleridir. Seyrek olarak turmalin, biyotit ve manyetit gibi minerallerde genel  
kaya dokusu içerisinde izlenir. Yer yer metavolkanit düzeyleri içerir. Şist düzeyleri atmosferik 
koşuların etkisiyle genelde ayrışmış konumdadır. Deformasyon etkisiyle birim içinde gelişen kırıklar 
kuvars ve kil dolguludur.  
 
 
 
       KOCAKIR K İREÇTAŞI  : 
 
       Birim ilksel halinin sedimenter bir karbonat istifi olduğu kabul edilmiştir. Kırıntılı silttaşı ve  
kumtaşı düzeyleri içerisinde türbititik karakterli ve ara tabakalar şeklindeki karbonatlı kayaçların 
metamorfizma sonucu mermer, rekristalize kireçtaşı dolomotik  rekristalize kireçtaşı, dolomotik 
rekristalize kireçtaşı veya kalkşist özelliği kazandığıifade edilmektedir. 
      Birim yüzeyde koyu gri görünümde sert ve sağlam özelliktedir. Ayrışma yoktur Konkoidal kırıklı 
ve dolomitik ve daha belirgin kristalze görünüm sunar. Mermer ve rekristalize kireçtaşı düzeyleri 
daha güneyde Kartepe yükselimine doğru oldukça kalın mercek  ve ara tabakalar şeklinde izlenir. Bu 
litolojinin kalınlığı hakkında kesin bir rakam belirtilmemesine karşın ilksel çökelme ortamındaki  
 
sedimantolojik koşullar etkisiyle farklı kalınlıklar sunması olağandır. Çökelmenin geliştiği havzadan 
değişik zaman ve alanlarda duraylı bir karbonat çökeliminin istifteki karşılığıdır. 
 
 
 
 
 
       BAKACAK FORMASYONU : 
 
       Armutyarımadası’nın çeşitli kesimlerinde yüzeylenen Bakacak Formasyonu fliş ortamını 
yansıtmaktadır. Bu ortamın kayaçları silttaşı - kumtaşı – çakıltaşı – kiltaşı - killi kireçtaşı – marn – 
radyolarit ve volkanik kırıntılılardan oluşmaktadır. Pamuk Metamorfikleri ve İznik Metamorfikleri 
üzerine uyumsuzlukla gelen bu birim Üst kretase (Mesozoyik) yaşlı olarak kabul edilmektedir 



      Bakacak formasyonu’nun  Kireçtaşı üyesi ile killi kireçtaşından olmuştur. Kireçtaşı grimsi beyaz 
– kirli beyaz renkli , az ayrışma yüzeyleri krem -  bej – açık sarı renklidir. Sert – ayrışmış kesimlerde 
az serttir. İnce taneli ve sıkı  karbonat çimentoludur, Killi kireçtaşı seviyeleri ise beyaz – sarımsı 
kesimlerde az  serttir. İnce taneli ve sıkı karbonat çimentoludur. Belirgin şekilde ince katmanlıdır. 
Sık – çok sık eklem ve çatlak gibi süreksizlik içerir. 
      Kireçtaşının  bileşimindeki kil oranı arttıkça kayaç killi kireçtaşına dönüşmektedir, Ancak her iki 
seviyede birbirleri ile yanal ve düşey yönde geçişli olarak izlenmişlerdir. Bakacak formasyonu  Üst 
kretase (Mesozoyik) yaşlıdır. Birim üzerine diskordansla incebel flişi gelmektedir. 
 
 
 
            İNCEBEL FL İŞİ (kaytazdere formasyonu) :  
 
           Armutlu yarımadası dikkatte alındığında İzmit körfezi’ne bakan yamaçlarda yaygın ve 
devamlı  bir istif olarak gözlenmektedir. Söz konusu litolojiler kumtaşı – çakıltaşı – kiltaşı – silttaşı 
ve killi kireçtaşıdır,  İncebel filişi türbiditik kırıntılı kayalardan oluşmaktadır. Üst seviyelerinde 
piroklastik ara düzeylerin görüldüğü formasyon Akartuna (1968) tarafından filiş oloarak 
tanımlanmıştır. İncebel filişi üzerlediği formasyonların çakılarından oluşan ve aşındırdığı litolojilerin 
rengine bağlı olarak mor, gre, yada sarı renkli ve taban konglomerası niteliğindeki bir düzeyle başlar. 
Genellikle tek düze bir şekilde kumtaşı, çamur taşı,marn ve konglomera ardalanmasından oluşan  
fili ş niteliğindeki bölümlerle devam eder. Alt düzeylerde konglomeralarla birlikte kumtaşının hakıim 
olduğu 50 – 100 m kalınlıkta bir bölüm vardır. Kuımtaşları hem sığ hemde  derin deniz fosil ve fosil 
parçaları içeren laminalı derecelenmeli, tane destekli, bol kuvars taneli, volkanik ve metamorfik kaya 
parçalı türbiditik çökellerdir. 
          Formasyon üste doğru köşeli kuvars taneli, kireçtaşı, çamurtaşı ve biyoklastik kuvars taneli 
kireçtaşlarının ardalanmasından oluşan bir istif niteliği kazanır. Bu bölümde yer yer volkanik 
düzeyler içerir. Bunlar açık yeşil renkli tüf ve daha az oranda da sarı renkli andezitik aglomeralardan 
oluşur. Formasyon (Üst Paleosen – Orta Eosen) Senezoyik yaşlı kabul edilmektedir. Birim üzerine 
tedrici geçişli ve uyumlu olarak sarı volkanikleri gelmektedir. 
 
 
SARISU  VOLKAN İKLER (Kızderbent formasyonu)  : 
 
        Armutlu  yarımadasının güneyinde Kuzeydoğu – Güneybatı uzanımlı olarak yüzeylenen 
andezitik lav ve aglomeralardan  oluşan volkanik istiflerdir. Andezitik lav ve aglomeralardan oluşan 
volkanitleri yarımadanın İznik gölü – Hersek arasında kalan güney kesimlerinde özellikle Kızderbent 
köyü çevresinde yaygın olarak gördükleri için formasyon için Kızderbent 
Andeziti adlaması kullanılmıştır, Fazla altere olmamış masif volkanik kayalar olarak tanımlanan 
birim, Sarısu köyü çevresinde genel bir fikir verebilecek niteliğe sahip olduğu için Sarısu 
formasyonu olarak adlanmıştır. 
        Formasyon ve Armutlu yarımadasındaki Eosen yaşlı volkanitler böyle bir yitimin sonucunda 
yerin derinliklerindeki magmanın gerilme rejiminin etkisi altında  gelişen kırıklar boyunca 
yeryüzüne yükselmesiyle oluştuğu anlaşılmaktadır. 
       Formasyon tabanda dar bir alanda Çakıltaşı – Çamurtaşı – Kumtaşı – Kiltaşı ve Kireçtaşı ile 
başlar ve üste doğru Tüf – Aglomera – Andezit ile devam eder. Genel olarak tipik bir volkano – 
sedimenter istiftir.  
       Formasyon tabanda gri – kırmızı – sarı – renkli çakıltaşı ile başlar. Çakıllar  çoğunlukla  
volkanik (Andezit – Bazalt) çakılarıdır. Kumtaşı bej – krem renklidir. Az ayrışmıştır. Ayrışma 
yüzeyleri sarımsı yeşil renklidir. Az  sert – ayrışmış yüzeyler boyunca kırılgan ve zayıf  
dayanımlıdır. Çamurtaşı açık kahverengi – sarı renklidir. Az – orta derece ayrışmıştır. Ayrışma 



yüzeyleri açık yeşil – kirli sarı renklidir. Az sert – ayrışmış kesimlerinde ise dayanımsızdır. Kiltaşı 
açık yeşil renklidir. Az sert – ayrışmış kesimlerinde ise dayanımsızdır. Kireçtaşı ise bej – beyaz 
renklidir. Az ayrışmıştır. Ayrışma yüzeyleri  açık sarı – yeşilimsi renklidir. Sert – ayrışmış 
kesimlerde az serttir. 
        Andezitler genellikle koyu kahverengi renkli az – orta derecede ayrışmış, ayrışma düzeyi 
Sarımsı kahverengi – yeşil renkli, ince orta taneli, Üst seviyelerde iri kristall, Volkanik çimentolu az- 
orta sert , sık eklemli ve çatlaklıdır. Andezitlerle tedrici geçişli olarak gözlenen tüfler genellikle 
yeşil-sarı ve pembemsi renklerde gözlenir. Ayrışma yüzeyi sarımsı yeşil – bej renklidir. İnce taneli 
gözenekli, nadiren iri kristallidir. Volkanik çimentoludur. Az sert,sık eklemlidir. Aglomera seviyeleri 
ise genellikle koyu kahverengi  - yeşil renkli ayrışma yüzeyi sarımsı kahverengidir. Volkanik 
çimentoludur. Çakıllar 10 cm ‘ye varan değişik  boyutlardadır ve genellikle Andezit ve Bazalt 
çakılarıdır.Birim üzerine uyumsuzlukla Miyosen (Senezoyik) yaşlı  Kılınç Formasyonu gelmektedir.   
 
 
        KILINÇ FORMASYONU  : 
 
        Bu birimi yaygın olarak kireçtaşları oluşturmasına rağmen Killi, Marnlı, Kumlu ve kavkılı 
özelliklerde gözlenir. Ayrıca Kum, Çakıl, Kil ve jipsli seviyelerde vardır. Kılınç köyü civarında 
yaygın olarak yüzeylenmekte ve adını bu köyden almaktadır. Birimin alt seviyelerini Killi, Kumlu, 
çakıllı merceklerle düzensiz tabakaların , Killi ve marnlı kireçtaşlarıyla ardalanması oluşturur, 
Alacalı renkte görünen bu bölüm üste doğru beyaz renkli marn ve marnlı kireçtaşları izler. En üstte 
dikçe yamaçlar oluşturan grimsi beyaz marnlı kireçtaşı ve kireçtaşı tabakaları yanal devamlılık 
gösterir şekilde bulunur. Altta bulunan Sarısu volkanikleri üzerinde uyumsuz olarak yer alan birimin 
üst sınırı Pliyosen yaşlı Arslanbey formasyonu tarafından yine uyumsuz olarak örtülür. Birimin yaşı 
Orta – Üst Miyosen olarak belirlenmiştir. 
 
 
          ARSLANBEY FORMASYONU : 
 
 
         Formasyon Yalova ve Kılınç’ ta yaygın şekilde gözlenen  Kılınç formasyonu üzerine 
uyumsuzlukla gelir, Birim  Kumtaşı – silttaşı – kiltaşı  ve çakıltaşında oluşur. Genellikle az 
tutturulmuş – gevşektir. Bağlayıcı madde genellikle kildir. Bazı seviyelerinde çok düzenli ve ince – 
orta katmanlıdır. Bazı seviyelerde ise katmanlanma  düzensiz ve belirsizdir. Ayrışma ve bozuşma 
nedeniyle sıkça zemin davranışı gösterir ve zemin görünümündedir. Aslanbey formasyonu Sapanca 
Gölü  ile Yalova arasında çok geniş bir alanda yayılım gösterir 
Bölgenin morfotektonik yapısına uygun olarak yüksek topoğrafyadan düşük topoğrafyaya doğru, iri 
ve düzensiz boylanmalı çakıltaşları, yassı, yuvarlak ve ince çakıltaşı-kum, kum-kil, kötü boylanmalı 
çakıl ve kil-silt şeklindedir (Doğan,1998). 
        Arslanbey Formasyonu, bölgede Acısu ve Köseköy beldelerinin güneyinde metamorfik seri 
üzerine diskordan olarak gelip, pleistosen yaşındadır. Kuzeyde ise Korucu Formasyonu üzerine yine 
diskordan olarak gelir. Birim stratigrafik olarak 3 farklı çökel topluluğundan oluşur. Malzeme 
akıntısı çökelleri, kanal ve elek çökelleri, taşkın çökelleri şeklindedir (Doğan,1998). 
 
 
 
           PLİYO- KUVATERNER ALÜVYONLARI  : 
 



          Birimin üst seviyeleri ile Kuvaternere geçiş gösteren bölümleri; silt, kil, kum ve çakıl ve 
bunların karışımından oluşmaktadır. Alt veya pliyosene geçiş gösteren seviyeleri ise  kiltaşı, kumtaşı, 
çakıltaşı, kumlu – siltli çakıltaşı, çakıllı siltli kumtaşı ardalanmalarından oluşmuştur.  
           Birim Kuzey Anadolu Fayının  (KAF) hareketliliğine bağlı olarak  İzmit körfezinin güney ve 
kuzeyinde bulunan sırtlarda meydana gelen yükselmelerin sonucunda meydana gelen aşırı erozyonun 
etkisiyle gelişmiştir. Genellikle yarı yuvarlak ve yarı köşeli çakıl taneleri içermesi ile kendini 
gösterir. Bu olgu birimin koliviyal ortamda geliştiğini göstermektedir. Yamaçların altındaki 
bölümlerde yamaç molozları ile geçişli olup yer yer ince güncel yamaç molozlarına geçiş gösterir. 
Üst seviyeleri ayrık olan birim güneye doğru daha yuvarlak tanelerden meydana gelmiştir. 
Günümüzde birim erozyonla aşınmasını sürdürmekte olup, birimin ayrışma ürünleri derelerde ve 
denize yakın kesimlerde alüvyonları oluşturur.   
 
 
         ALÜVYON  : 
 
         Bölgede, alüvyon üzerinde yapılan su sondajlarında çakıllı, kumlu, killi, çakıllı kil, kumlu çakıl 
seviyeleri 70-80 m. derinliğe kadar devam etmektedir. Bu derinliklerden itibaren mavi renkli kil 
başlamaktadır.   Mavi seviyesinin devam ettiği anlaşılmıştır. Alüvyon bölgenin alçak seviyelerinde 
deniz kıyısına yakın kısımlarda gözlenmektedir..  
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     TEKTONİK  

Plaka Hareketleri Litosfer,levha adı verilen ve kırık zonları ile sınırlanan mozaik şeklinde çok 
sayıda parçadan oluşmuştur.Konveksiyon akımları şeklinde yerin iç dinamiğinden,kendi 
ekseni etrafındaki dönüşlerinden ve diğer çekim güçlerinden kaynaklanan etkiler nedeni ile 
levhalar birbirlerine göre; 

 
1.Açılma  (diverjan)  
2.Transform  (doğrultuya  karşıt  veya  paralel)  
3.Yaklaşma (konverjan)        hareketleri yapabilmektedir.  

    
Diverjan levha sınırlarında açılma hareketi ile yeni litosfer türemesi,okyanus ortası 
sırtlarındaki rift adını verdiğimiz açılma eksenlerinde ortaya çıkmaktadır.Buna karşılık yeni 
türeyen litosfer kadar eski litosfer,yüzeyde hendeklerin boy boy izlendiği dalma batma zonu 
(yitim zonu) nda alta dalarak,700 km. derine kadar sokulma yapabilmektedir.Dalma batma 
olayının oluştuğu levha sınırları konverjan levha sınırı olarak nitelendirilir.Eski litosfer üst 
mantonun alt sınırında oradaki fizikokimyasal koşullarda özümlenerek tekrar manto gerecine 
dönüşür.Böylece manto gerecinden türeyen litosfer yine manto gerecine dönüşmüş olur.Bu 
olgu litosferik döngünün bir bakıma büyük dolaşımını oluşturmaktadır.  

                                                     DEPREM NEDİR ? 

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin 
dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına 
"DEPREM" denir. Başka bir tanımla da, Hareket eden levhalar birbirleri üzerine 
kuvvet uygularlar. Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi 
yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar. Bu enerji, kayaçların kırılma 
sınırını aştığı anda da kırılma (faylanma) olur ve biriken enerji açığa çıkar. Levha 
hareketleri yüzünden birikmiş gerilme enerjisinin aniden boşalmasına deprem 
diyoruz. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne 
şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini 
ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir. 

 
  



 

Yer Kabuğu  

Hareketinin Şematik Anlatımı 

DEPREMİN OLUŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ: 

Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin 
desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında 
yaklaşık 70-100 km.kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu 
taşkürede yer alır.Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto 
adı verilir. Manto'nun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul 
edilmektedir.Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem 
dalgalarının yerin çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı bir ortam 
olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. 

Manto genelde katı olmakla beraber yüzeyden derine inildikçe içinde yerel sıvı ortamları 
bulundurmaktadır. 

Taşküre'nin altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto bulunmaktadır.Burada oluşan 
kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile, taş kabuk parçalanmakta ve birçok 
"Levha"lara bölünmektedir. Üst Manto'da oluşan konveksiyon akımları, radyoaktivite nedeni 
ile oluşan yüksek ısıya bağlanmaktadır. Konveksiyon akımları yukarılara yükseldikçe 
taşyuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayıf zonların kırılmasıyla levhaların oluşmasına 
neden olmaktadır. Halen 10 kadar büyük levha ve çok sayıda küçük levhalar vardır. Bu 
levhalar üzerinde duran kıtalarla birlikte, Astenosfer üzerinde sal gibi yüzmekte olup, 
birbirlerine göre insanların hissedemeyeceği bir hızla hareket etmektedirler. 

Konveksiyon akımlarının yükseldiği yerlerde levhalar birbirlerinden uzaklaşmakta ve buradan 
çıkan sıcak magmada okyanus ortası sırtlarını oluşturmaktadır. Levhaların birbirlerine 
değdikleri bölgelerde sürtünmeler ve sıkışmalar olmakta, sürtünen levhalardan biri aşağıya 
Manto'ya batmakta ve eriyerek yitme zonlarını oluşturmaktadır. Konveksiyon akımlarının 
neden olduğu bu ardışıklı olay tatkürenin altında devam edip gitmektedir. 

İşte yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtündükleri, birbirlerini sıkıştırdıkları, 
birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri bu levhaların sınırları dünyada depremlerin 
oldukları yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada olan depremlerin hemen büyük 
çoğunluğu bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuşaklar üzerinde 
olusmaktadır. 

Yukarıda, yerkabuğunu oluşturan "Levha"ların, Astenosferdeki konveksiyon akımları 
nedeniyle hareket halinde olduklarını ve bu nedenle birbirlerini ittiklerini veya birbirlerinden 



açıldıklarını ve bu olayların meydana geldiği zonların da deprem bölgelerini oluşturduğunu 
söylemistik. 

Birbirlerini iten ya da diğerinin altına giren iki levha arasında, harekete engel olan bir sürtünme 
kuvveti vardır. Bir levhanın hareket edebilmesi için bu sürtünme kuvvetinin giderilmesi gerekir. 

İtilmekte olan bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket 
oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda 
çok uzaklara kadar yayılabilen deprem (sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar.Bu dalgalar geçtiği 
ortamları sarsarak ve depremin oluş yönünden uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır. Bu 
sırada yeryüzünde, bazen gözle görülebilen, kilometrelerce uzanabilen ve FAY adı verilen 
arazi kırıkları oluşabilir. Bu kırıklar bazen yeryüzünde gözlenemez, yüzey tabakaları ile 
gizlenmiş olabilir. Bazen de eski bir depremden oluşmuş ve yerüzüne kadar çıkmış, ancak 
zamanla örtülmüş bir fay yeniden oynayabilir. 

Depremlerinin olusumunun bu sekilde ve "Elastik Geri Sekme Kuramı" adı altında anlatımı 
1911 yılında Amerikalı Reid tarafından yapılmıştır ve laboratuvarlarda da denenerek 
ispatlanmıştır.  

Bu kurama göre, herhangibir noktada, zamana bağımlı olarak, yavaş yavaş oluşan birim 
deformasyon birikiminin elastik olarak depoladığı enerji, kritik bir değere eriştiğinde, fay 
düzlemi boyunca var olan sürtünme kuvvetini yenerek, fay çizgisinin her iki tarafındaki kayaç 
bloklarının birbirine göreli hareketlerini oluşturmaktadır. Bu olay ani yer değiştirme hareketidir. 
Bu ani yer değiştirmeler ise bir noktada biriken birim deformasyon enerjisinin açığa çıkması, 
boşalması, diğer bir deyişle mekanik enerjiye dönüşmesi ile ve sonuç olarak yer katmanlarının 
kırılma ve yırtılma hareketi ile olmaktadır. 

Aslında kayaların, önceden bir birim yerdeğiştirme birikimine uğramadan kırılmaları 
olanaksızdır. Bu birim yer değiştirme hareketlerini, hareketsiz görülen yerkabuğunda, üst 
mantoda oluşan konveksiyon akımları oluşturmakta, kayalar belirli bir deformasyona kadar 
dayanıklılık gösterebilmekte ve sonrada kırılmaktadır. İşte bu kırılmalar sonucu depremler 
oluşmaktadır. Bu olaydan sonra da kayalardan uzak zamandan beri birikmiş olan gerilmelerin 
ve enerjinin bir kısmı ya da tamamı giderilmiş olmaktadır. 

Çoğunlukla bu deprem olayı esnasında oluşan faylarda, elastik geri sekmeler (atım), fayın her 
iki tarafında ve ters yönde oluşmaktadırlar. 

FAYLAR genellikle hareket yönlerine göre isimlendirilirler. Daha çok yatay hareket sonucu 
meydana gelen faylara "Doğrultu Atımlı Fay"denir. Fayın oluşturduğu iki ayrı blokun 
birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareketlerinden de bahsedilebilinir ki bunlar sağ veya 
sol yönlü doğrultulu atımlı faya bir örnektir. 

Düsey hareketlerle meydana gelen faylara da "Egim Atımlı Fay"denir. Fayların çoğunda hem 
yatay, hem de düsey hareket bulunabilir. 

  



 
Normal Fay 

            

 
Normal Ters Fay 

          

           

 
Çöküntü (Graben) Fayı 

  

 
Doğrultu Atımlı Yanal Fay 

   

Yükselti (Horst) Fay 

 

 
Deprem sırasında açığa çıkan enerji, ses veya su dalgalarına benzeyen ve sismik dalgalar 
adı verilen dalgalar ile yayılır. Bu dalgalardan Cisim Dalgaları, P dalgaları ve S dalgaları 
olarak ikiye ayrılır. P dalgaları, en hızlı yayılan bu yüzden deprem kayıt aletlerinde (sismograf) 
en önce görülen dalgalardır. P dalgalarında, titreşim hareketi yayılma doğrultusu ile aynıdır. 
Daha yavaş yayılan S dalgaları, kayıt aletlerinde ikincil olarak görülen ve titreşim hareketi 
yayılma doğrultusuna dik olan dalgalardır. S dalgaları sıvı içinde yayılamazlar. Yüzey 
Dalgaları ise Cisim Dalgaları’na göre daha yavaş yayılırlar ancak genlikleri daha büyüktür. 
Hızı daha fazla olan Love ve genliği daha büyük olan Rayleigh dalgaları olarak ikiye ayrılırlar. 
Yapılarda yıkıma yol açan dalgalar S dalgaları ile yüzey dalgalarıdır. 

 

 

       P, S, L, R  Dalgaları; 



   
                                                                            

   

 

  

 

 
  

Depremler çok değişik derinliklerde oluşabilir. 0-60 km. arası derinliklerde oluşanlar, sığ 
depremler olarak adlandırılır ve genelde kıtasal alanlarda (örn. Türkiye) meydana gelir. 60-
300 km. derinliklerde oluşanlar, orta derinlikli depremler adıyla anılır ve bir levhanın diğer bir 
levha altına daldığı bölgelerde (örn. Japonya, Şili) görülür. Derin depremler ise yine aynı 
bölgelerde levhanın dalan ucunda 300-700 km. derinliklerde oluşan depremlerdir.  

Depremlerin büyüklüğü (magnitude) ve şiddeti (intensity) genellikle birbirine karıştırılan iki 
kavramdır. Büyüklük, deprem sırasında boşalan enerji ile ilişkili bir değerdir ve aletsel olarak 
ölçülür. Şiddet ise deprem bölgesindeki hasara göre belirlenen göreceli bir değerdir. 
Büyüklük, deprem kayıt aletlerinde kaydedilen dalga genliğinin logaritmasını içeren bir bağıntı 
sonucunda, Charles Richter’in geliştirdiği ve Richter Ölçeği denilen bir cetvele göre 
hesaplanır. Logaritmik olduğu için büyüklükteki 1 birim artış, yer hareketlerinde 10 katlık fark 
yapmaktadır. Günümüzde birkaç değişik büyüklük hesabı yapılmaktadır.  

Ml - Lokal Büyüklük: Richter’in orijinal bağıntısına göre hesaplanır. Sığ, yakın ve küçük 
depremler için kullanılır.  

Mb - Cisim Dalgası Büyüklüğü: P dalgalarının genliği baz alınarak hesaplanır.  

Ms- Yüzey Dalgası Büyüklüğü: Yüzey dalgalarının genliği baz alınarak hesaplanır.  



Md - Süre Büyüklüğü: Çok küçük ve yakın depremlerin süresi kullanılarak hesaplanır.  

Mw - Moment Büyüklüğü: Açığa çıkan enerjinin sismik momenti baz alınarak hesaplanır.  

17 Ağustos depreminden sonra Türkiye ve Türkiye dışı merkezlerden alınan büyüklük 
değerlerinin farklı olmasının nedenlerinin başında bu hesaplama farklılıkları geliyor. Büyüklük 
belirtilirken hesaplama türü de belirtilirse karışıklık ortadan kalkacaktır.  

Deprem sırasında yer yüzeyinde de çeşitli değişimler gözlenir:  

Yüzey Kırıkları: Deprem odağı eğer yüzeye yakınsa yüzeyde de kırılmalar görülür.  

Heyelanlar, Çökmeler: Sağlam olmayan zeminlerde, sismik dalgalar nedeniyle toprak 
hareket eder.  

Çamur Akıntıları: Yeraltı sularının harekete geçmesiyle oluşur.  

Zemin Sıvılaşması: Suya doygun zeminler sismik dalgalar nedeniyle sıvı gibi davranır.  

Tsunamiler: Okyanus kıyılarında dev deniz dalgaları oluşur. 

  

DEPREM TÜRLERİ : 

Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir 
bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal 
nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi 
sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler 
çoğunlukla levhalar sınırlarında olusurlar.Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. 
Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler 
"VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.Yerin 
derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar 
sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği 
bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden 
olmazlar. Japonya ve İtalya'da olusan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de 
aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.  

Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların 
(mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan 
boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır 
fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara 
neden olduğu bilinmektedir. 

Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan 
ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. 
Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında 30.000 kisi 
ölmüstür.  

 



                                                   HEYELAN                         

              Kayalardan, döküntü örtüsünden veya t opraktan olu şmuş kütlelerin, 

çekimin etkisi altında yerlerinden koparak yer de ğiştirmesine Heyelan  denir. Bazı 

heyelanlar büyük bir hızla gerçekle ştikleri halde bazı heyelanlar daha yava ş 

gerçekle şirler. Heyelanlar yer yüzünde çok sık meydana gelen  ve çok yaygın bir 

kütle hareketi çe şididir ve a şınmada önemli rol oynarlar. Büyük heyelanlar aynı 

zamanda topografyada derin izler bırakırlar  

  

HEYELANA NEDEN OLAN ETKENLER  

1. Kuvvetli E ğim: Eğimlerin fazla oldu ğu sahalarda heyelan riski artmaktadır. Bazı 

sahalarda fay yamaçları dik e ğimlerin olu şmasına neden olarak heyelanları kolayla ştırırlar. Yine 

insanlar kanallar ve yollar açarak yada yol ve maden kaz ılarından çıkan toprakları denge açısına 

erişmiş bulunan yamaçlar üzerine atarak heyelan olu şumuna neden olan ko şulları hazırlarlar. 

Gevşek unsurların denge açısını her hangi bir nedenle a ştığı durumlarda heyelan olu şur.  

  

2. Su İle Doygunluk : heyelanlar ya ğışlı veya zeminin ıslak oldu ğu mevsimlerde meydana 

gelirler. Şiddetli veya devamlı ya ğmurlar yahut karların erimesi, kayaların içine bol miktarda  suyun 

sızmasına olanak verir. Bunun sonucunda plastisite ve likidite sınırlarına eri şilir ve herhangi bir 

nedenle olu şan sarsıntı sonucunda heyelan meydana gelir. Su, ayrıca denge açıs ını küçülterek, 

ağırlığı arttırarak ve sürtünmeyi azaltarak heyelanı kolayla ştırır.  

  

3. Kaya Yapısı: Plastisite, likidite sınırları malzemenin yapısına sıkı bi r şekilde ba ğlıdır. 

Çeşitli kil türlerinde plastisite birbirine yakın ancak likidit e değerleri birbirinden çok farklıdır. 

Örneğin bu bakımdan en dü şük değeri gösteren kaolin kili, en az su ile likidite sınırına eri şen yani 

heyelana en uygun olan kil türüdür. Çe şitli depolarda az yada çok kil vardır. Bunun oranı ve türü 

heyelan olayını arttıran yada azaltan yani heyelanların yayıl ış alanlarını belirleyen ba şlıca 

faktörlerden birisidir. Bu nedenle killi formasyonların, fli ş, marn ve tüf gibi depoların yaygın 

oldu ğu sahalarda heyelan çok fazla görülür. Buna kar şılık kalker ve bazalt gibi kayalarda heyelan 

seyrek görülmektedir.  

  

4. Tektonik Yapı : Tektonik yapı ile heyelan arsında çok sıkı bir ili şki vardır. Tabakaların 

yamaç eğimine paralel olarak dalmaları, heyelanları kolayla ştırır. Özellikle tabakalar arasında killi 

bir seviyenin varlı ğı önemli rol oynar. Kar veya ya ğmur sularının topra ğa sızması sonucunda 

plastik veya likit hale geçen kil tabakasının üzerindeki kü tleler çekim gücüne uyarak, toptan 

aşağıya doğru kayabilirler. Kayaların diyaklazlarla derin ve sık bir  şekilde parçalanmı ş olması da 

heyelanı kolayla ştıran ko şullar arsında sayılabilir.  

  



Heyelanlar, yukarıda sayılan nedenlerin birisi veya birkaçının etkisiyle olu şurlar ve bazen 

topografyada çok önemli de ğişikliklere neden olurlar. Kayan kütlenin koptu ğu yerde genellikle 

hilale benzer bir kopma yarası olu şmaktadır. Buradan ayrılan maddeler genellikle akı ş hareketini 

andıran şekiller gösteren ve ço ğu kez üzerinde kapalı çanakçıklar bulunan bir yı ğın halinde 

aşağıya doğru yer de ğiştirirler ve heyelan kütlesinin gövdesini olu ştururlar. Bu kütle bazen bir 

akarsuyun yata ğını tıkayarak bir Heyelan Setti Gölü  oluşmasına yol açar. Örne ğin Tortum Gölü, 

heyelanla Tortum vadisinin tıkanması sonucunda meydana gelmi ştir. Ayrıca heyelanlar 

sonucunda, yamaçlarda taraçalara benzer basamaklar olu şabilir.  

  

HEYELAN ÇEŞİTLERİ 
Genel olarak heyelan terimi ile açıklanan bu hızlı kütle hare ketleri asıl heyelanlar , göçmeler 

ve toprak kaymaları  olmak üzere üç tipe ayrılabilirler.  

  

1. Asıl Heyelanlar:  Bunların olu şumunda su, hazırlayıcı bir rol oynar. Fakat asıl heyelan 

kütlesi, su ile hamurla şmış halde de ğildir. Kuru bir kütle halinde, fakat kaymaya uygun bir zemi n 

üzerinde yer de ğiştirmi ştir. Bu tip heyelanlar ülkemizde sık sık olu şurlar. Bu heyelanların en 

büyük olanları, genellikle bol ya ğışlı ve dik e ğimli sahalarda, özellikle kuvvetle yarılmı ş, nemli ve 

litoloji bakımından da elveri şli olan Kuzey Anadolu da ğlık alanında olu şmuştur.Geyve, Ayancık, 

Sinop çevresi, Maçka, Of-Sürmene ve Trabzon-Sera heyelanları  bunların ba şlıcalarındandır.  

  

Sera Heyelanı, Trabzon şehrinin 10 km kadar batısında Sera Köyü yakınlarında 1950 

yılında olu şmuştur. Heyelanın olu şmasından bir hafta kadar önce, Sera vadisinin dik yamaçlarında 

derin yarıklar olu şmuş, topografya küçük ölçüde bazı de ğişikliklere u ğramıştır. Fakat asıl heyelan, 

birkaç dakika gibi kısa bir zaman içinde ve şiddetli bir gürültü ile birlikte olu şmuştur. Bir kısmı 

akış şekilleri gösteren, fakat asıl olarak kayma yüzeyleri boyun ca yer de ğiştiren kütlenin ortalama 

uzunlu ğu 650 m. geni şliği 350 m. , kalınlı ğı ise 65 m. kadardır. Böylece Sera heyelanı sonucunda 

15 milyon  m³ hacminde kaya ve döküntü yer de ğiştirmi ştir. Bu heyelan kütlesi Sera deresinin 

vadisini tıkamı ş ve burada 4 km. uzunlu ğunda, ortalama 150 m. geni şlikte ve 55 m. derinli ğinde 

oldukça büyük bir set gölü olu şmuştur. Ara ştırmalar, bu heyelanın olu şumunda normalden daha 

fazla yağışlı geçen kı ş mevsimi ile karların hızla erimesine neden olan Föhn karakte rinde güney 

rüzgarlarının etkisi oldu ğunu göstermektedir. Bu yolla zemine çok fazla oranda su sızmı ştır. Zaten 

bu sahada çözülme çok derinlerde oldu ğu gibi, andezitik kayalar ve yastık lavlar derin 

diyaklazlarla yarılmı ş, aralarındaki ba ğlar gev şektir. Bu durum, su ile doygunla şan arazinin 

kaymasını ayrıca kolayla ştırmıştır. Bundan ba şka, yamaç e ğimlerinin çok fazla olması ve özellikle 

Sera deresinin yamacın alt kısmını oyması heyelanın olu şumunda rol oynamı ş olmalıdır.  

  

2. Göçmeler  : Heyelanın  hareket bakımından farklı bir ba şka tipini olu ştururlar. Bu tip 

heyelan bir ka şığa benzeyen konkav kopma yüzeyleri boyunca dönerek yer de ğiştiren kısımlardan 

oluşur. Kayan kısımlardan her biri, geriye do ğru çarpılır. Bunu sonucunda, kayan kütlelerin ilksel 

eğimleri de ğişir ve bunların yüzeyleri kopma yarasının bulundu ğu tarafa do ğru yeni bir e ğim 



kazanır. Yamaçların alt kısımlarının akarsular, dalgalar gibi etkenler tarafından fazla oyulması 

göçme şeklindeki heyelanların ba şlıca sebebidir. Falezlerin ve yamaçların gerilemesi, mendere s 

halkalarının büyümesi sırasında alttan oyma sürecine ba ğlı olarak sık sık göçmeler olu şur. 

Göçmü ş kütleler veya bloklar büyük oldukları durumda, bunlar arasında küçük  göller veya 

yamaçlarda taraçalara benzer sahanlıklar olu şur. Küçük ve Büyük Çekmece göllerinin 

kenarlarında ve bu iki göl arasındaki deniz kıyısı boyunca bu tür göçmelerin tipik örnekleri 

yaygındır.  

  

        3. Toprak Kaymaları  : Bunlar heyelanın, bazı bakımdan çamur akıntılarına  

benzeyen bir türüdür. Fakat çok yava ş oluşmaları, belli bir yata ğa bağlı 

olmamaları ve içerdikleri suyun çok daha az olması gibi farklarla çamur 

akıntılarından ayrılırlar. Geriye do ğru eğimlenme göstermediklerinden dolayı da, 

yukarıda açıklanan göçmelerden farklı oldukları gör ülür. Toprak kaymaları, su ile 

doygun hale gelen ve bu şekilde bütünü ile kayganla şan yüzeysel depoların, 

döküntü örtüsünün veya toprakların yer aldı ğı yamaçlarda olu şur. Bu şekilde bir 

kopma yarası ve kıvamlı bir hamur gibi yer de ğiştiren bir heyelan kütlesi meydana 

gelir. Bu açıklamalardan anla şılacağı üzere, toprak kaymaları asıl heyelandan 

daha yüzeyseldir; aslında toprak tabakasını ve onun  altındaki döküntü örtüsünü 

ilgilendirir. Bu kütle hareketinin en yaygın oldu ğu sahalar, litoloji bakımından da 

uygun olmak ko şulu ile nemli iklim bölgeleridir.  

 
 

TÜRK İYE’N İN NEOTEKTON İĞİ 

        Türkiye’de Neotektonik Orta Miyosenden itibaren başlamaktadır. Bundan önceki 

kısım ise Paleotektoniktir. 

         

        Neotektonik: Miyosen sonrası yaşlı tektoniğe bu ad verilir. Bu dönemdeki yapılara ise 

Neotektonik Yapılar adı verilir.  

         

        Paleotektonik: Miyosen öncesindeki tektonik faaliyete denir. Bu dönemde meydana 

gelen yapılara ise Paleotektonik Yapılar adı verilir.  

         

        Tektonik: Genel bir ifadedir. Yerkabuğunu etkileyen gerilmelerin tesiriyle meydana 

gelen olaylardır. 

         



        Jeotektonik: Dünyanın bölgesel yada kıtasal büyüklükteki yapılarının hareketlerinden 

bahseden jeoloji dalıdır. 

         

        Türkiye’de oluşmuş volkanizmalardan doğudakiler K-G yönlü sıkışmalar sonucu 

gerilme çatlaklarından meydana gelmiştir. Batıdaki volkanizma ise graben sistemine bağlı 

olarak gelişmiş volkanizmadır. Bu volkanizmalardan doğudakiler perlit yataklarını, 

batıdakiler ise bor cevherlerini oluşturmu şlardır.  

         

        Türkiye’deki Neotektonik Yapıları şöyle sıralayabiliriz:  

  

        1. GD. Anadolu Bindirmesi (çift bindirme)  

        2. Doğu Anadolu Fayı  

        3. Kuzey Anadolu Fayı  

        4. KD. Anadolu Fayı  

        5. Batı Anadolu Grabenleri  

        6. GD. Anadolu Kıvrımları  

        7. Ecemiş Çukuru Fayı (Eosen yaşlı)  

        8. Tuz Gölü Fayı  

        9. Isparta büklümü  

        10. Doğu Anadolu’da ki Doğrultu Atımlı Fayı (Ka ğızman, Tutak, Çaldıran, Süphan, 

Malazgirt)  

        11. Doğu ve Orta Anadolu’da ki Dağ Arası Havzalar  

        12. Pull-Apart Havzalar  

        13. Doğu ve GD. Anadolu’da ki Açılma Çatlakları  

         

        Ege’deki graben sisteminin K-G çekme kuvvetleri sonucu olduğunu bazı yazarlar öne 

sürmektedirler (E. Kasapoğlu). Türkiye’de ki neotektoniğin gelişiminde. 

  

        1. Afrika-Anadolu çarpışması ve Afrika’nın kuzeye ilerlemesiyle Doğu Anadolu’da 

meydana gelen sıkışma,  

        2. Günümüzdeki Akdeniz’de dalma-batma sonucu oluşan Ege graben sisteminin oluşumu  

  

etkili olmaktadır.  

         



        Türkiye’de ki neotektonik yapıların en önemlileri ve en baskınları doğrultu atımlı 

faylardır. Tüm Anadolu sathına yayılmışlardır. Ancak Ege Bölgesi hariç. Bu bölgede 

doğrultu atımlı faylar az, ancak gravite fayları oldukça fazladır. Anadolu’da ki yapılar 

genellikle kırıklı yapılardır. Ancak GD. Anadolu’nu n kıvrım ku şağı kıvrımlı yapılar 

yönünden önemlidir. 

  

        KUZEY ANADOLU FAYI (KAF) 

  

        Saros körfezinden başlayıp, Marmara denizinden geçip, Bolu’ya doğru KD. ‘ya 

yönelerek Kastamonu güneyinde ki Kargı’ya ulaşmaktadır. Kargı’da GD.’ ya yön 

değiştirerek Karlıova’ya kadar uzanmaktadır. Karlıova’nı n 10 km. kadar doğusunda 

eşleniği olan DAF ile kesişmektedir. Bu fay literatürde Kuzey Anadolu Deprem fayı veya 

Kuzey Anadolu Transform Fayı olarak da geçer. Transform faylar özellikle kıta kenarında 

oluşurlar ve litosferi boydan boya keserler. 

  

        Normalde stres basıncı doğrultusu dar açı olması gerekir. Fakat burada geniş açı 

durumundadır. Bu da ilk olu ştuğu zamanlar dar açı ilerledikçe genişlediği şeklinde 

yorumlanmaktadır. . Doğrudan plaka arası faylara İntraplaying Faylar denir. Kıta içi 

faylara da İnterplaying Faylar denir. Bu ikisi de asıl bildiğimiz transform faylar değildir 

.KAF doğrultu atımlı sağ yönlü bir faydır. Fayın sıçrama yaptığı yelerde önemli çek ayı 

havzalar oluşmuştur.  

  

        GÜNEYDOĞU ANADOLU B İNDİRME KU ŞAĞI 

  

        Hakkari’den Kahramanmaraş civarına kadar devam eden ve orada DAF ile kesilen bir 

bindirme fayıdır. Kesilme yerinde bindirmenin 25 km. lik bir atımı vardır. Bu bindirme 

kuşağı aynı zamanda Avrasya ile Gondwana arasındaki Tetis’in kapanması ile oluşmuş bir 

kenet kuşağıdır. Bu hat gerçekten kıt’a-kıt’a çarpışması niteliğindedir. Güney kesim ön 

ülke durumunda olup kuzeyde ki kesim ise kuzeyde ki sıradağları meydana getirir. 

  

        KENAR KIVRIMLARI 

  

        Genellikle GD. Anadolu bölgesi kıvrımlar bakımından oldukça yoğun bir şekilde 

olması bakımından önemlidir. Bu kıvrımların eksenleri genelde D-B doğrultuludur. 



Kıvrımlanma tamamen kuzeyden güneye bindiren orojenik silsilenin etkisiyle ön ülke 

kayaçları üzerindeki kayaçların sıkışmasıyla meydana gelmiştir.  

  

        Türkiye’de oluşan ilk tektonik yapı Orta Miyosen sonunda oluşmuş olan GD. Anadolu 

bindirmesidir. Bundan sonra GD. Anadolu kıvrımları meydana gelmiştir. Kabu ğun fayla 

kalınlaşması sonucu alt kısımda kısmi ergimeler meydana gelmiş ve kabukta kırılmalar 

oluşmuştur. Bunun en önemli işareti Türkiye’de ki volkanik faaliyetler ve kabuk y ırtılması 

(KAF ve DAF) olaylarıdır. Bu olaylar sıkışma neticesinde meydana gelmiştir. Bu fayların 

oluşumu ve blokların hareket kazanması ile parçalanan Anadolu levhasının doğuya doğuya 

doğru bir koni biçimde daralan Karlıova’da birle şen KAF ve DAF ile oluşmuştur. Bu 

levhanın batıya doğru kayması ile Batı Anadolu bölgesinde özellikle Üst Miyosen üstü 

(Mesiniyen) zamanda D-B yönlü sıkıştırması ile Ege grabenlerinin oluşumu sağlanmıştır. 

Bu KAF ve DAF’a göre daha geç bir zamanı temsil eder. Bu olayın zamanı birtakım jeolojik 

verilerden tespit edilebilmektedir. Batı Anadolu’da ki grabenlerin oluşum yaşı 

Mesiniyendir. 

  

        NEOTEKTONİK YAPILARIN OLU ŞUMUNA ETK İ EDEN ETKENLER 

  

        En büyük etken bir kıtasal çarpışma olayıdır. Tetis okyanusunun Miyosen ortasında 

kapanması ve bunun sonucunda kıtasal çarpışmanın olması neticesinde Türkiye’de ki 

neotektonik yapılar meydana gelmiştir. Ancak bu nedenin doğurduğu sonuçlar diğer 

yapıların oluşmasını sağlamıştır. Yapılar birbirlerinin sebep ve sonuçları olarak meydana 

gelmiştir. Ana sebep bu çarpışmadır. 

  

        TÜRK İYE’N İN NEOTEKTON İK BÖLGELER İ 

  

        Türkiye doğudan batıya doğru birtakım neotektonik bölgelere ayrılmaktadır. Bu 

konuda ki ilk bilgileri Şengör (1980) vermektedir. Türkiye’yi neotektonik bölgeler açısından 

4 bölgeye ayırmaktadır: 

  

        1.Doğu Anadolu Sıkışma Provensi  

        2. Kuzey Türkiye Provensi  

        3. Orta Anadolu Ova Provensi  

        4. Batı Anadolu Gerilme Provensi 



  

        Bu bölgeler kendine has yapı aileleri ile temsil edilirler. Bunlar doğrultu atımlı faylar, 

bindirmeler, kıvrımlar ve grabenler gibi özellikle kendilerine mahsus özellikleri olan 

yapılardır. Bu 4 provensten iki tanesi Doğu ve Batı Anadolu’dakiler. Halen tektonik 

bakımdan kuvvetle aktif bölgeleri meydana getirirken, Kuzey Anadolu bölgesi ile Orta 

Anadolu Ova bölgesi gerek sismik gerekse tektonik bakımdan az bir aktivite gösterirler. 

Orta Anadolu Ova bölgesi genç çökellerle örtülü olduğundan belki de mevcut olan tektonik 

yapı aileleri daha derine gömülmüş vaziyettedir. Bu sebeple durum tam olarak açığa 

kavuşturulabilmi ş değildir. Fakat di ğer bölgelerde veriler oldukça açıktır. 

  

 

 

        TÜRK İYE’N İN NEOTEKTON İK EVR İMİ 

  

        Türkiye arazisi Arabistan platformu ile Asya’nın çarpışması, ardından da bu 

çarpışmanın neticesi olarak oluşturulan asimetrik tektonik uzakla şma sisteminin en iyi 

geliştiği bir bölgeyi temsil eder. Bu tektonik şema içerisinde en önemli ve en büyükleri 

doğrultu atımlı faylarla temsil edilen bir yapı ailesi ile karakterize edilir. Gerek eldeki 

deprem verilerinin odak mekanizması çözümleri, gerekse büyüklükleri açısından doğrultu 

atımlı faylar di ğer yapılara daha baskın çıkarlar. Burada Erken Miyosen zamanından beri 

Doğu Akdeniz bölgesinin tektonik evrimi ve buna tekabül eden paleocoğrafik panorama 

gözden geçirilecektir. Daha öncede belirtildiği gibi söz konusu edilen bir bölgede son ana 

tüm tektonik yeniden yapılanmadan beri geçen zaman NEOTEKTON İK DÖNEM olarak 

tanımlanmıştır. Türkiye için Anadolu levhası ile Arabistan levhasının Orta Miyosende ki 

çarpışması bu dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu değişimler ülkemizin 

neotektonik gelişmesini paleotektonik gelişmesinden ayırmak için uygun bir dönüm 

noktasını oluşturur. Do ğu Akdeniz sahası ve çevre alanların neotektonik gelişmesi ile ilgili 

çalışmalarda en en inatçı problemlerden birisi denizel Akdeniz Paleotetis ve karasal seriler 

arasındaki detay korelasyonların eksikliği olmuştur. Erken Miyosen sırasında (Akitiniyen-

Landiyen arası) İzmir-Ankara-Erzincan sütunu ile İç Toros sütunu arasında Paleosen 

Eosen çarpışması ile ilgili kıta içi yaklaşma Anadolu’nun günümüzdeki çoğu çoğu alanının 

büyük bir bölümünü temsil etmektedir. Batıda Menderes Masifi kabarık yükselmesini 

devam ettirmiş ve günümüzdeki Himalayalarla karakter bakımından pek farklı olmayan 

yüksek bir bölgeyi temsil etmektedir. Girit’te Lisi yen Torosunda (Batı Torosu) ve o zaman 



hala Türkiye ile ili şkili olan Kıbrıs’ta kuzeye yönelik bindirmeler, Pontidler de dahil geniş 

sahalarda görülürken güneye bakan nap hareketleri Serravaliyene kadar devam etmiştir. 

Bu tektonik görüntü ile uyumlu olan paleocoğrafik görüntü, Orta-batı Anadolu’da do ğuya 

doğru alçalan yüksek bir alan, Pontidler de ise karasal sedimanlarla örtülü dalgalı bir alan 

şeklindedir. Doğudan ve güneyden zaman zaman gelen deniz istilaları Orta Anadolu’da 

sadece küçük alanları su ile kapatmış ve sınırlı evaporit alanlar oluşturmu ştur. Kalk-

alkalen tipte seyre bir volkanik aktivite KB. Anadolu’da görülmektedir. Batı ve Orta 

Anadolu’da ki bu karasal alanlar KD. ve güneyden sığ denizlerle çevrili durumdaydı. 

Özellikle güney ve doğuda yaygın resifal kireçtaşlarının çökelimi Batı ve Orta Anadolu 

civarında yığılan karasal sedimanlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu tropikal bir 

iklimin varlı ğı bu çalışmalarda ispatlanan önemli bir veridir. Orta ve batı Anadolu’da ki bu 

yüksek alanların nasıl yükseldiklerini tespit etmek eldeki veriler çerçevesinde oldukça 

güçtür. Yükselmeden sonraki kabuk kalınlığı 50 ile 75 km. ekstremleri arasında 

bulunmuştur. Buna göre Erken Miyosen sırasında Batı Anadolu’nun yaklaşık deniz 

seviyesinden 3 km. daha yüksekte olabileceği kabul edilmiştir. Erken Miyosen sırasında 

Arabistan plakasının gerek bu kıtacığın kuzey şelfindeki Midyat kireçta şlarından gerekse 

Hakkari civarındaki derin deniz ortamı çökellerin h areketle kuzeydeki Avrasya kıtasıyla 

çarpışmadığı söylenebilir. 

  

        Doğu Türkiye’nin hemen her tarafında sığ su ortamlarını karakterize eden 

karbonatların varlı ğı da bu görüşü desteklemektedir. KAF ve DAF’ın Erken Miyosen 

sırasında mevcut olmadığını vurgulamak önemlidir. Daha sonradan KAF zonu içine dahil 

dahil edilecek olan Çekeş, Kur şunlu ve Tosya havzaları iç Pontid sütunu boyunca çarpışma 

sonrası fliş-molas havzalarının bir parçası olarak gelişmekteydiler. Bu havzalardaki 

sedimanlar sıkışmalı dönem sırasında meydana gelen Erken Miyosen sedimanlarıdır. Bu 

sıkışma Pontidlerdeki son geriye bindirme olayları ile yönelim bakımından hem yaşıt hem 

de paralel bir konumdadırlar ve bu yüzdende genel olarak Türkiye orojenik döneminin 

devam eden K-G sıkışmasının bir parçası olarak düşünülebilir. Orta Miyosen sırasında 

(Lankiyen-Serravaliyen) Arabistan ile Avrasya GD. Türkiye’de Bitlis süturu boyunca 

çarpışmışlardır. Bu çarpı şma kenet kuşağı boyunca dağların kabarıp yükselmesi neticesini 

doğurmuş, Doğu Türkiye’de sakin su depolanma ortamlarını, içinde karasal kırmızı 

tabakaların çökeldikleri molas havzalarına dönüştürmü şlerdir. Bölgedeki bu sığ çökelme 

ortamlarının zaman zaman kısa süreli deniz baskınlarına uğradıklarını da burada 

belirtmek gerekir. Bu deniz ilerlemelerinin en sonuncusu Serravaliyende meydana gelmiştir 



ve bir daha deniz günümüze kadar bu bölgeye ulaşamamıştır. Aynı zaman aralığı sırasında 

Batı ve Orta Anadolu’da denizel depolanma yoktur ve denilebilir ki bu bölgeler hala yüksek 

bir bölge durumundadır. Hatta 10 mil. yıllık bir aç ılma ve sübsidanstan sonra bile Batı 

Türkiye’de son Pliyosen buzulu sırasında günümüzdekinde en az 200 m. daha yüksekteydi. 

Orta Miyosen sırasında Anadolu bloğunun batıya doğru harekete başlamasının bol 

miktarda verilerine rastlanmaktadır. KAF boyunca sıralanan havzaların detay stratigrafik 

ve yapısal çalışmalarıyla elde edilen veriler ve Paratetis ile Akdeniz serileri arasındaki 

karşılaştırmaların hassasiyeti KAF zonunun oluşum zamanı geç Serravaliyende olarak 

tespitine olanak vermiştir. Bu sırada Alt Pontus formasyonunun en alt birimleri 

sedimantasyonla eş yaşlı faylanma ve aynı zamanda geniş bir makaslama zonu boyunca 

havzalara akmaya başlamıştır. Aynı zamanda gelecekteki Marmara denizinin kuzey kıyısı 

boyunca geniş bir oluk olu şmuş ve bu oluk Saros grabeni yoluyla kuzey Ege denizi ile 

bağlantı kurmu ştur. Bu oluk K. Ege denizinden gelen tekrarlı deniz ilerlemeleri ile limnik 

ve flüviyatif bir sedimantasyona zemin hazırlamıştır. Ege denizi alanı ilk kez Tortoniyen 

sırasında Siglad adaları ile Anadolu karası arasında oluşan dar bir boğaz vasıtası ile deniz 

basmasına uğramıştır. Bu koridor do ğuda daha uzakta İstanbul’a Kadar erişmiş fakat 

henüz yeni oluşmaya başlayan KAF’ın geniş bir makaslama zonunun batı bitimiyle ilişkili 

olan daha güneydeki Yalova karasal havzasıyla ilişki kuramamı ştır. Zira fayın yerle şim yeri 

günümüz çek-ayır havzası niteliğindeki Çınarcık havzası ile uyum sağlamaktadır. 

Trakya’da ki Ergene havzası da Tortoniyen sırasında sübsidanal neotektonik bir bölge 

durumundadır. Tortoniyen aynı zamanda Ege ve Batı Türkiye grabenlerinin oluşmaya 

başladığı zamandır. Anadolu bloğunun batıya doğru hareket etmeye başladığını gösteren 

önemli bir delilde Doğu Girit’te ki Lerepatra yarı grabeninden elde edilmiştir. KD-GB 

doğrultulu sol-yanal doğrultu atımla kontrol edilen bu graben Serravaliyende oluşmuşmuş 

ve adada bulunduğu kesimde Eosen(?)-Erken Miyosen nap kümelerini ayırmaktadır. Bu 

durum bize gösteriyor ki Hellenik trench sisteminin daha önce yaklaşan doğu yarısı 

Anadolu bloğunun batıya doğru olan hareketine cevap olarak büyük bir ihtimalle doğrultu 

atımlı faylanmaya dönüşmüştür. Orta Miyosen sırasında (Lankiyenden Serravaliyene 

kadar) onduleli bir topografya oluşturan kara yüzeylerinin çoğunun düşük ve geniş 

yükseltilerle ayrılan tatlı su gölleri ile işgal edildiği özellikle Erol (1981) tarafından 

belirtilmi ştir. Daha sonra Tortoniyen sırasında bu yumuşak topografya çok sayıda fay 

sistemleri ile kırılmaya başlamış göl havzaları daralma ve yoğun üçgen biçimli parçalarla 

çevrilmiştir. Benzer bir gelişimin güne Ege içinde geçerli olduğunu bazı araştırıcılar 

göstermiştir. Bu da bize gösteriyor ki Anadolu bloğu batıya doğru hareket ederken iç 



bünyesel bakımdan da parçalanmalara uğramıştır. Serravaliyen sonunda gerek Ege’de 

gerekse Anadolu’da ki dalma-batma ile ilişkili volkanların da ğılımındaki değişimler 

Anadolu’nun batıya doğru hareketinin başlangıcını işaret eder gözükmektedir. Türkiye’de 

ki en güney dalma batma zonu ile ilişkili Tortoniyen öncesi volkanizma seyrek olmasına 

karşın, gelecekteki Anadolu bloğunun tüm uzunluğu boyunca üniform olarak dağılmıştır. 

Tortoniyenden başlayarak volkanizma da sadece yoğunluk bakımından artma olmamış aynı 

zamanda belirgin alanda yoğunlaşma olmuştur. Bu bölgeler sırası ile Hellenik ve Kıbrıs 

dalma-batma zonları arasındaki G. Ege ve GD. Orta Anadolu bölgesi, Trakya’dan 

Yugoslavya’ya kadar aktif K-G gerilme zonunun batıya doğru hareket eden Anadolu 

bloğunun D. Trakya’yı ve Makedonya’yı bu alanların kuzeyindeki sahadan ayırmaya 

çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı tartı şılmıştır. Geç Miyosen sırasında 

(Messmiyen) Türkiye’nin güncel tektonik rejimi iyice belirgin bir hale gelmiştir. Bu 

dönemden itibaren ilerleyen deniz suları bir daha asla Türkiye kara alanının herhangi bir 

önemli kesimini istila etmemiştir. Bu sırada gelecekteki KAF’ın yerinde daha önce gelişmiş 

bir makaslama zonunun varolduğu belirtilmi ştir. Fay zonu asıl jeomorfolojik görüntüsünü 

daha sonra Erken Pliyosen sırasında almıştır. Bu veriler Erken Pliyosen ile Geç 

Serravaliyen arasında çökelen Pontus formasyonu içerisindeki mezofayların dağılımına 

dayanmaktadır. Alt Pontus formasyonu (Geç Serravaliyen-Tortoniyen) ile kuşatılan KAF 

zonu ile ilişkili mezofaylar ana faya çaprazvari biçimde uzanan geniş bir ku şakta dağılım 

sunar. Üst Pontus formasyonu da (Mesiniyen-Erken Pliyosen) bu faylardan etkilenmiş, 

ancak daha dar bir zonda görülürler. KAF boyunca rastlanan doğrultu atımlı havzaların 

çoğu da Mesiniyen olarak yaşlandırılmaktadır. KAF’ın gidi şi boyunca doğrultu atımlı 

havzaların sayısındaki tedrici artış, dünyada bu fayın en iyi benzerlerinden olan San 

Andreas fayı boyunca olan Neojen havzalarına çok benzerler. Fay zonunun batı ucunda 

daha önce sözü edilmiş deniz koridoru neticede Çınarcık baseni olarak bilinen KB uzanımlı 

bir çöküntü üzerinde fay zonuna kavuşmuştur. Karma şık graben sistemleri çökmeye devam 

etmiş ve Mesiniyen sırasında sayıca artmışlardır. Normal faylanmanın Mesiniyen sırasında 

Kos adasında başladığı belirtilmi ştir ve içinde Kos adasının yer aldığı Kezme grabeni 

muhtemelen aynı yaşlıdır. Graben tabanlarındaki hızlı çökme sedimantasyonu sınırlamış ve 

sahasal dağılımı büyük oranda kontrol etmiştir. Tatlı su gölleri Tortoniyen sırasında Orta 

Anadolu kesiminde geniş sayılabilir alanlar i şgal etmesine rağmen Mesiyende bu tatlı su 

göllerinin sahasal büyüklüğü azalmıştır. Bunun nedeni hem artan faylanmaya bağlı olarak 

yükselen topografya, hem de Akdeniz’in Mesiyende ki kuruması ile gelişen sıcak iklimdir. 

Doğu Türkiye’de de karasal sedimanlar D-B uzanımlı havzalarda toplanmaktaydı. Bu 



sahada Serravaliyen ile Erken Pliyosen arasında yüksek potasyumlu kalk-alkalen 

volkanizma yoğun olarak artmış ve topografik olarak yükselen sahaların çoğalmasını 

takiben yanal yönde yayılmaya başlamıştır. Pliyosen sırasında Türkiye’de ki sedimantasyon 

alanı Geç Miyosen ve Orta Anadolu’da ki topografik yükseltilerle karşılaştırıldı ğında bir 

dereceye kadar azalmıştır. KAF zonu boyunca havzalarda artma olmuş ve yeni havzalar 

meydana gelmiştir. Erken Pliyosen DAF ve KAF boyunca sürekli derin ve dar çöküntülerin 

ilk i şaretlerinin tanınabildi ği ilk zamandır. Deniz KAF’ın batı kesiminden geri çekilmiş, 

buna karşın gelecekteki Ege denizini oluşturacak şekilde büyümüştür. Bu da bize gerilen 

alanın çöküşünü göstermektedir. Aslında herhangi bir kesin veriyle KAF’ın başlangıcını 

tarihlemek için bu fay zonu boyunca kesin bir delil yoktur. Bununla beraber fayın doğu 

bitim yerinde ve yine fayın doğrudan etkisi altında gelişen Karlıova baseninin çökmesi fayı 

Pliyosende oluştuğunu göstermektedir. Pleistosen sırasında Türkiye bugünkü 

topografyasını kazanmıştır. Bu sırada deniz KAF’ın batı kesimine yeniden dönmüştür. Aynı 

zamanda deniz Ege denizi boyunca Türkiye’nin kıyı alanlarını kaplamış ve kısmen de 

grabenler içerisinde yayılmıştır. Deniz bu grabenler içerisinden tarihsel zamanlarda 

tamamen delta ilerlemeleri ile geriye itilmiştir. Türkiye’nin topografik görüntüsü zamanla 

Orta Anadolu’da bir eksen etrafında tersine olarak değişmiştir. Anadolu bloğunun batıya 

doğru kaçmasının başlangıcının, topografik yüzeyin hala batıya doğru eğimli olduğu bir 

zamanda başladığı belirtilmektedir. Topografik yüzey muhtemelen Pliyosen sırasında 

hemen hemen yatay bir durumdadır ve bu dönemin sonuna doğru batıya doğru 

eğimlenmeye başlamıştır. Şimdi (günümüzde) bile Erken Miyosen sırasında doğuya doğru 

yaptığı eğim kadar batıya eğim yapmamaktadır. Bu zamana kadar yapılan çoğu 

araştırmalarda bu durum dikkati çekmektedir. Ara ştırmacılar çalıştıkları alanlarda sınırlı 

bölgelerden kalkarak birtakım jeotektonik açıklamalar yapmışlar ise de bu hususta kesin 

bir neticeye gidilememiştir. Bu arada bölgesel manada bir açıklama Şengör ve Yılmaz 

tarafından yapılmıştır. Şengör Türkiye’de paleotektonik neotektonik sınırını Orta Miyosen 

olarak vermiştir (Serravaliyen-Tortoniyen arası) Aynı zamanda yazar neotektonik olayları 

başlatan mekanizmanın Bitlis kenet kuşağı boyunca Avrasya-Arap kıtası çarpışması 

olduğunu belirtmi ştir. Bu çarpı şmaya bağlı olaylar zinciri şöyle sıralanabilir: 

  

        Pontidler Geç Kretase sırasında kuzeye eğimli bir dalma-batma zonu üzerinde 

gelişmekte olan kısmen Hersiniyen kısmen Kimmeriyen yaşlı bir temel üzerinde güneye 

bakan Pasifik tip bir kıta kenarı idiler. Neotetis’ in kuzey kolunu oluşturan Vardar 

okyanusunu tahrip eden bu dalma-batma zonu ile ilgili mağmatik yayın ardında Geç 



Kretase-Eosen açılan bir deniz ise bugünkü Karadeniz’i oluşturmu ştur. Anadolu’da 

Neotetis’in kuzey kolunun güneyinde bugünkü Anatolid ve Toridleri kapsayan Anatolid-

Torid platformu mevcuttu. Senoniyende (Üst Kretase) Neotetis’in kuzey kolundan güneye 

bu platform üzerine büyük ofiyolit napları yerleşmiştir. B. Anadolu’da Lütesiyen (Orta 

Eosen), Orta ve Doğu Anadolu’da Priskaniyen (Üst Eosen) öncesinde doğuya doğru 

incelerek ve çatallanarak sona eren Anatolid-Torid platformu ile Pontid adayayı 

çarpışmıştır. Bu çarpışma sonucu Anatolid-Torid platformu kendi içerisinde kuzeye doğru 

eğimli büyük ölçekli şaryajlarla dilimlenmeye başlamıştır. Toroslarda ki karma şık nap 

sistemleri bu dilimlenmenin doğurduğu napların güney uçlarını temsil ederler. Anatolid-

Torid platformunun do ğuya doğru çatalları Munzur da ğları ve Bitlis-Pötürge kristalin 

napları ile temsil olunurlar. Bunlarla İran arasında Juradan Eosene kadar herhangi bir 

kıtasal bağlantı kurulamamı ştır. Aksine Doğu Anadolu’nun önemli bir kısmının Eosen-

Oligosen altı temelini Geç Mesozoyik-Erken Tersiyer yaşlı ofiyolitik melanj, fli ş, ensimatik 

veya ensialik adayayı karmaşıklarının olu şturdukları konusunda pek çok veri bulunmuştur. 

Bu durum Doğu Anadolu’nun Karlıova ekleminin doğusundaki kesimlerinin tabanı en geniş 

manada bir melanj kamasının oluşturdu ğu fikri bu bölgelerin neotektonik stilinin ve kalk-

alkalen volkanizmasının yorumlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu yüzden 

Anatolid ve Torid paleotektonik bölgeleri Doğu Anadolu’da bireyselliklerini kaybederler ve 

Doğu Anadolu yığışım karmaşığına geçerler. Gerek Anatolid-Torid platformunu, gerekse 

Doğu Anadolu yığışım karmaşığını Afrika-Arabistan levhasından ayıran Neotetis’in güney 

kolu Geç Kretasede kapanmaya başlamış ve sadece Bitlis-Zagros kesiminde Orta 

Miyosende Arabistan-Avrasya nihai çarpışması gerçekleşmiştir. Türkiye’de neotektonik 

devreyi başlatan işte bu kısmi kapanmadır. Buna göre Türkiye’de neotektonik devreyi 

Anadolu-Arabistan çarpışması başlatmıştır. Doğu Anadolu bölgesi Pliyosen sonlarına doğru 

önemli derecede yükselmelere uğramıştır. Doğu Anadolu’nun yükselmesinin çok önemli ve 

yükselmesinin mekanizmasına ışık tutan yönü Bitlis kenet kuşağı dağlarının Doğu Anadolu 

platosundan daha sonra yükselmeye başlamış olmaları veya daha yavaş yükselmekte 

olmalarıdır. Gerek Kızıldeniz gerekse Atlas okyanusundan elde edilen magnetik lineasyon 

verileri hem Türk- İran platosu hem de civar yerlerin yüksek ve dağınık depremselliği ve 

hem de Türkiye’de ki Kenar Kıvrımlarının ve Zagros şelf serilerinin Pliyosenden günümüze 

dek devam eden kıvrımlanmaları bu bölgede Arabistan-Avrasya yaklaşmasının hala faal 

olduğunu göstermektedir. 

  



        Doğu Anadolu’da bu yakınlaşma, okyanusal dalmaya imkan bulunmadığından kıtasal 

yamulmaya dönüşerek iki ana yolla karşılanmaktadır. Bir yandan Anadolu levhası Kuzey 

ve Doğu Anadolu transform fayları boyunca batıya sürüklenmekte, Karlıova ekleminin 

doğusunda da önemli bir kısmı bir melanj kamasında ibaret olan kıta kabuğunun kıvrım ve 

bindirme tektoniği vasıtasıyla kolaylıkla kısalıp kalınlaşmaktadır. Karlıova ekleminin 

doğusunda gerek Üst Miyosen gerekse Pliyosen tortuları genel olarak D-B doğrultulu 

eksenler etrafında kıvrımlanmışlardır. Doğu Anadolu’da ki bütün yapı aileleri Bölgedeki 

yamulmanın kısmen K-G sıkışma ve D-B genişleme (yanal atımlı faylar ve açılma çatlakları) 

kısmen de K-G sıkışma ve kabuk kalınlaşması (kıvrımlar ve bindirmeler) şeklinde 

geliştiğini gösterirler. Doğu Anadolu’da bu yapıların tümünün önemli bir ortak özelliği 

devamlılıklarıdır. Bu yapıların devamlılığının nedeni yapıların çoğunun kısa mesafede 

birbirlerine dönü şmelerinin sonucudur ve Doğu Anadolu’nun muntazam fakat homojen 

olmayan bir şekilde K-G yönünde daraldığını gösterir. Kıvrımlar ve bindirmelerle 

belgelenen şiddetli bir K-G daralmanın hakim oldu ğu Doğu Anadolu’daki yüksek ve halen 

yükselmekte olan topografya ve 150 m.gal’lik Bouger yerçekimi anomalisi burada aynı 

zamanda kalın ve halen de kalınlaşmakta olan bir kıta kabuğunun bulunduğuna işaret eder. 

Doğu Anadolu’da ki kabuk kalınlı ğı Doğu Anadolu yığım karmaşığının sıkışıp 

kalınlaşmasının sonucudur. Yine Doğu Anadolu’da KB. İran’la birlikte aynı zamanda 

yoğun bir Tersiyer volkanizması da etken olmuştur. Üst Miyosen Pliyosende başlayan bu 

volkanizma çok yakın tarihi zamanlara hatta günümüze kadar diri kalmı ştır. Bu 

volkanizma hem kalk-alkalen hem de alkalen kayaçlarla temsil olunur. Plaka altına halen 

dalan bir litosfer levhasının bulunması Doğu Anadolu’da ki volkanizmanın kıta kabuğunun 

kısmi ergimeye uğramasının ve açılma çatlakları boyunca yükselmenin sonucu olduğuna 

işaret eder. Buradaki kalk-alkalen volkanizma melanj kaması malzemesinden kısmi ergime 

sonucu oluşmuş volkanizmayı, alkalen volkanikler ise açılan K-G veya buna yakın 

doğrultulu açılma çatlaklarından yükselerek yüzeye yayılmış manto malzemesini temsil 

eder. Kabuk kalınlaşması ve açılma çatlaklarının oluşumu Doğu Anadolu’da ki sıkışma 

tektoniğinin eserleri olduğuna göre buradaki bunlarla ilgili magmatizma da aynı olayın 

sonucu olması gerekir. Zaman içerisinde alkalen volkanizmanın kalk-alkalen volkanizmaya 

nispetle artma göstermesi ise artan kabuk kalınlığına bağlı olarak giderek fazlalaşan 

litostatik basınç etkisiyle platoda sıkışıp kalınlaşma tektoniğine oranla, sıkışıp yanal 

genişleme (yanal atımlı faylar, açılma çatlakları) tektoniğin fazlalaştığını göstermektedir. 

  



        Özet olarak Doğu Anadolu’nun neotektoniği tek bir temel kaynaktan Arabistan-

Avrasya yakınlaşmasının halen faal olmasından türemektedir. Ancak yukarıda da 

deyinildiği gibi platoyu devamlı yükseltmek yerçekimine karşı yapılan bir iş olduğundan 

giderek güçleşir. Bu nedenle Anadolu’nun önemli bir bölümü nü yatay olarak kolaylıkla 

dalıp batabilen Doğu Akdeniz litosferi üzerine itmek bu bölgeyi tümüyle kalınlaştırmaktan 

daha elverişli görülmektedir.  

  

        Bu olay iki parmak arasında sıkıştırılan bir limon çekirde ğinin parmakların arasından 

fırlamasına benzer bir olaydır. Bu olayın mekanik esasları şöyle açıklanabilir: 

  

        Bir hacmin kıvrım ve bindirmelerle daralıp kalınlaşabilmesi için (s 3) en küçük asal 

gerilmenin düşey olması gerekir. Ancak artan kabuk kalınlığı s z olarak adlandırılan 

litostatik basıncı arttıracağı için belirli bir kalınlıktan sonra s 3 + s z orijinal s z nin değerini 

geçerek onu düşey duruma getirir. Bu andan itibaren bölgede kıvrım ve bindirme tektoniği 

yanal atımlı fay tektoniğine dönüşür. Ancak hızlı erozyon durmuş olan yükselme nedeniyle 

daha önce erişilmi ş olan yükseklikleri hızla aşındırır ve böylece s 3 ü tekrar düşeye iade 

eder. Böylece yukarıda anlatılanlar tekrarlanmış olur. Avrasya’ya nazaran batıya doğru 

itilmekte olan Anadolu levhasını doğu yarısında sınırlayan KAF ve DAF işte bu görevi 

yerine getirmek için oluşmuşlardır.  

  

        Bektaş (1981) KAF’ın yanal hareketinin doğuda Arabistan plakasının bağıl 

hareketinden kaynaklanmadığı görüşündedir. Yazar Arabistan plakasının kuzeye doğru 

hareketiyle Anadolu ve İran plakaları arasında bulunan Van plakasının kuzeye doğru 

sıkıştırılması sonucu Anadolu plakasının batıya doğru itilmesine dolayısıyla bunun KAF’ın 

sağ yanal hareketine neden olduğu kararındadır. Di ğer taraftan aynı araştırıcı bölgesel ve 

global ölçekli yatay yöndeki kabuk kalınlığı değişikliklerinin kabuk içi büyük gerilmelere 

neden olduğu ve KAF sistemi fayları ile birlikte dar rift zonl arı altında manto yükselmesi 

ihtimali de dikkate alınırsa KAF sistemi mekanizmasında yatay, düşey ve kabuk içi 

gerilmelerin etkinlik kazandığı belirtilmi ştir. Bu nedenle araştırmacı plaka hareketlerinin 

kuramsal mekaniğinin daha da karmaşık bir durum kazanacağını ve KAF sistemi 

faylarının labaratuvar deneyi sonuçları ile açıklanmasının güçleşeceğini ileri sürmü ştür.  

  

        Türkiye’nin büyük doğrultu atımlı faylarının olu şumunda tartışma konusu yapılan 

durumlardan birisi de bu fayların olu şumuna neden olan Arabistan plakasının hareket 



doğrultusudur. Genelde araştırmacılar bu hareket yönünün doğrultusunu yaklaşık K-G 

kabul etmelerine karşın detaya inildiğinde bazı yazarlar hareketi KD yönlü olarak kabul 

ederken, bazıları KB yönlü kabul etmektedir. Bunlardan Arpat ve Şaroğlu (1972); Antakya 

grabenindeki çekme gerilmesinin meydana getirilebilmesi için Arabistan plakasının bağıl 

hareketinin KD yönünde olması gerektiğini ileri sürmü şlerdir. Buna kar şın Tatar (1978); 

bu yönün doğu kesimde KAF’a dik DAF’a ise paralel olduğunu ileri sürerek mekanik 

açıdan bu durumun uygun düşmediğini belirtmi ştir. Ayrıca yazar gerek kendi bulgularını 

gerekse Kromberg (1978), Canıtez (1973) ve Alptekin (1973)’in bulgularını delil göstererek 

Arabistan plakasının hareketinin KKB-GGD doğrultusunda olması gerektiğini 

savunmuştur. Di ğer taraftan yazar bölgedeki diğer önemli yapısal unsurların duruşlarının 

böyle bir kuvvet doğrultusuyla uyuştuğunu belirtmi ştir.  

  

        Ayrıca KAF için başka bir mekanik sorunda bu fayın dış bükey bir yay oluşturması ve 

bu nedenle fayın batı kesiminin mevcut kuvvet doğrultularına göre sağ yanal bir atım 

meydana getirmesinin güç olacağı görüşüdür. Bu sorunla ilgili hala makul bir çözüm 

getirilmi ş değildir.  

  

        Neotektonik dönemde araştırmacıların kar şısına çıkan yapılar başlıca üç grupta 

toplanmaktadır. Bunlar;  

  

        1-Eski yani paleotektonik yapılardan hiç etkilenmeyen tamamen yeni yapılardır. Buna 

ülkemiz açısından, KAF, DAF ve Ege Grabenlerinin neotektonik dönemde oluşmuş olan 

genellikle D-B grabenleri örnek verilebilir. (Asi Yapılar) 

  

        2-Eski yapıları az veya çok izleyen anlamda kısmen ve özellikle konumları açısından 

etkilenmiş olan yeni yapılar. Örnek olarak; Ecemiş Çukuru Fayı (Kaim Yapılar) 

  

        3-Konum ve türleri neotektoniğin kinematiğine uygun oldukları için evrimlerini 

değişikli ğe uğramadan sürdüren yapılar. (Hortlak Yapılar) 

olarak sınıflamak mümkündür. 

  

        Ege’de ki neotektonik dönemi başlatan hareketler hakkında başlıca iki görüş öne 

sürülmüştür. Bunlardan birisi Ege’nin Hellenik dalma-batma zonu etkisinde gelişmiş bir 



kenar denizi olduğu görüşü, diğeri ise Ege’nin D-B daralma sonucu K-G yönde açılmaya 

başladığı görüşüdür. 

  

        Bu iki görüşten birincisi sadece mekanik bir yaklaşım olup çok fazla kabul görmemiş, 

buna karşın ikinci görüşün daha tutarlı bir görü ş olduğu kabul edilmiştir. İkinci görüşe 

göre Anadolu bloğunun batıya hareketinin Yunan makaslama zonu boyunca frenlenmesi 

bölgede genel bir D-B sıkışmaya neden olmuş ve bu sıkışma Ege bölgesinde K-G açılma ile 

karşılanmaya çalışılmıştır. Tüm Doğu Anadolu orojenik zonu içerisinde neotektonik rejimin 

gösterdiği düzenlilik ve özellikle zamanlamadaki uygunluk bu bölgedeki tüm neotektonik 

evrimin tek bir kaynaktan türemedi ğini göstermektedir. Bu nedenle Ege’yi bu sistemin 

diğer parçalarından soyutlamak mümkün değildir. Ege’nin Hellen hendeğinin gerilmesi 

sonucu gerilmeli bir fay sistemi olarak oluştuğunu ileri süren modellerin karşılaştığı en 

büyük güçlük Ege’de ki neotektonik yamulmanın tamamen Yunan makaslama zonunun 

güneyi ile sınırlı kalması ve Doğu Akdeniz’in özellikle Anadolu’nun neotektonik evrimi ile 

gösterdiği mükemmel zamansal uyumudur. Öte yandan ikinci modelin karşılaştığı en 

önemli güçlük ise sadece D-B daralma etkisi ile Ege’de Tortoniyenden beri gelişen en az 

%30 K-G genişlemeyi gerçekleştirebilmektedir. Gerçi D-B daralma aynı yönde uzanan D-B 

serbestleme yapıları oluşturmakla birlikte Ege’de bildi ğimiz büyük genişlemeleri temsil 

eden graben sistemlerini oluşturabilmek için faal bir K-G çekme gerekir. O halde bu 

çekmenin kökenine göz atıldığında bir makaslama çifti gerilmesi bu soruya en uygun cevabı 

verir. Anadolu bloğunun batıya doğru kaçışı yalnız KAF boyunca hareketli değil özellikle 

Orta Anadolu’yu bir a ğ gibi ören ve buradaki büyük ovaları sınırlayan verev atımlı faylar 

boyunca meydana gelen hareketle de karşılanmaktadır. Bu faylar değiştirilmi ş bir Prandtl 

hücresi içinde oluşan kayma düzlemlerine benzetilmiştir. Bu benzetmede KD-GB 

doğrultulu sağ yanal atımlı faylar için yeterince bulunmuş, KB-GD doğrultulu sol yanal 

atımlı faylar için tek örnek bulunamamıştır. Buradan hareketle Prandtl hücresi benzerinin 

Türkiye arazisi için asimetrik geliştiği ve Anadolu’nun GD’ ya iç bükey dilimler şeklinde 

Doğu Akdeniz’in okyanusal litosferi üzerine atıldığı ortaya çıkmaktadır. Ege bu dilimlerin 

en batıda ki ve en büyük alanıdır. Dilimlerin birbirlerine göre yaptıkları hareket sonucu 

Ege dilimi içerisinde makaslama yamulması oluşmuş ve bu makaslama çifti Ege genişleme 

alanını doğurmuştur. Ege’nin genişlemesi, genişlemenin en rahat olabileceği yani çevrede en 

çok okyanusal litosfer olan en batı bölgeden başlamış ve genişleme rejimi Anadolu içlerine 

kadar gittikçe azalan bir şiddetle ilerlemiştir. Ege graben sistemi doğu ve KD’ da 

sınırlandırdıkları dü şünülen KB-GD doğrultulu muhtemel yanal atımlı fay sistemlerine de 



bu görüş açıklık kazandırmış bulunmaktadır. Bunlar Ege bölgesinde etkili olmuş 

makaslama sistemine ait antiriddle kesmeleridir. Hellen hendeğine paralel gelişen, hendeğe 

hem dik hem de paralel genişleme ile kesimin yamulma hareketlerinin Ege’nin diğer 

bölgelerinden farklı olarak buradaki yamulma elipslerinin her iki ekseni de pozitif uzamaya 

sahiptir. Güney Ege’de Hellen hendeği ile bunun daha gerisinde ve kuzeyinde kalan bir hat 

arasındaki bölge Ege’de ki hendek gerilmesi sonucu gelişen tek alanı temsil etmektedir. 

  

        TÜRKİYE’DEK İ NEOTEKTON İK YAPILARIN KARAKTER İSTİKLER İ 

  

        Güneydoğu Anadolu bindirmesinin yaşı Orta Miyosen sonrasıdır. Bu bindirme Orta 

Miyosende başlamıştır ve halen günümüzde de devam etmektedir. Bu bindirme yaklaşık 20 

km. kadar güneye ilerlemiştir.  

  

        KAF ve DAF için kesin bir oluşum yaşı verilememektedir. Burada sadece yaklaşımlar 

vardır. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Anadolu-Afrika levhasının çarpışmasından sonra 

oluşmuş yapılardır. Pavoni (1961) KAF için Erken Tersiyer yaşta olabileceğini ileri sürmü ş 

olmakla birlikte daha sonra yapılan detay çalışmalar bu yaş aralığını daha geç zamanlara 

taşımıştır. Ketin (1976) KAF’ın rift zonu içinde Orta Miyo senden daha yaşlı sedimentler 

bulunmadığını belirtmi ştir. Abdusselamoğlu (1959) Mudurnu civarında elde ettiği 

bulgulara dayanarak faylanmanın en azından Pliyosenden önce hareket etmeye başlamış 

olduğunu belirtmi ştir. Tatar, Erzincan dolaylarında fay kollarından b irinin pliyosen 

çökelleri ile örtüldüğünü belirterek faylanmanın Pliyosenden önce başlamış olması 

gerektiğini savunmuştur. Seymen Reşadiye dolayında yaptığı çalışmada Pontidlerle 

Anatolidler arasında ve Burdagaliyende meydana gelen bindirmenin fayla kesildiğini ve 

ötelendiğini belirterek faylanmanın Burdagaliyen sonrası meydana geldiğini göstermiştir. 

Seymen ve Aydın Göynük civarında Alt Miyosen yaşlı kayaçların faylanmadan etkilendiğini 

ve atıldığını belirtmi ştir. Ayrıca Canıtez, Arpat ve Şaroğlu fay boyunca yılda 1-2 cm’lik 

ortalama bir hareketin varlı ğını belirtmi ştir. E ğer bu oranı kabul edip aynı zamanda fay 

boyunca ortalama 80 km’lik bir atım göz önüne alınırsa bu hızla bu atımın meydana 

gelmesi yine Burdagaliyen-Pliyosen arasına denk düşmektedir. 

  

        Barka (1984), KAF’ın yaşı ile alakalı şu görüşü ileriye sürmüştür. Yazara göre fay ilk 

kez Tortoniyen sırasında oluşmaya başlamış Mesiniyen ile Pliyosenin hemen başında fayın 

terslenme gösterdiği belirtilmi ştir. Yine aynı araştırıcıya göre Pliyosen-Erken Pleistosen 



döneminde KAF’ın ana kırığının oluştuğu ve deformasyonun geniş alanlar yerine yalnız fay 

düzlemi boyunca yanal hareketler şeklinde ortaya çıktığını belirtmi ştir. DAF üzerinde 

KAF’ ta oldu ğu kadar çok çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle faylanmanın yaşı konusunda 

yeterli oranda veri yoktur. Gölbaşı civarında Erdoğan tarafından yapılan bir çalışmada 

Güneydoğu Anadolu bindirmesinin faylanmadan etkilendiğini ve 25 km. kadar ötelendiğini 

belirtmi ştir. Buda bize en azından DAF’ın Güneydoğu Anadolu ana bindirmesinden sonra 

meydana geldiğini göstermektedir. 

  

        Faylanmaların yaşı ile ilgili bütün bu veriler fayları olu şturacak yırtılmaların en 

azından Orta Miyosen ile Pliyosen arası bir dönemde yani Türkiye için öngörülen 

neotektonik dönemde meydana geldiğini göstermektedir. Kökeninde yukarıda söz edilen 

yapılarla ili şkili olan Batı Anadolu grabenlerinin faylarıda yine neotektonik dönemde 

oluşmuş kırıklardır.  

  

        Bu yapılarla ilgili atımlara gelince Güneydoğu Anadolu bindirmesinin atımı yaklaşık 

20 km. kadardır. Doğrultu atımlı faylara gelince bunların toplam atımı üzerinde çok değişik 

görüşler ileriye sürülmüş durumdadır. 300-400 km’den 15 km’ye kadar değişen değerler 

verilmektedir. Pavoni KAF’ın güneyinde kalan Amasya Jurası ile fayın kuzeyinde kalan 

Bayburt Jurasını karşılaştırarak KAF’ın 400 km. civarında bir toplam atımı o lduğunu ileri 

sürmüştür.  

  

        Bu konuda Seymen Amasya-Reşadiye civarında yaptığı gözlemlerde Pontid Anatolid 

kenet kuşağının faylanmadan etkilenmiş olup ve KAF ile atılmış durumdadır. Ara ştırmacı 

atımın 85 ± 5 km olduğunu ileri sürmüştür. Bu arada Tatar Erzincan civarında 50 km 

kadar bir atım belirlemi ş ve bunun Seymen’in bulguları ile uyuştuğunu belirtmi ştir. Tokay 

KAF’ın 60-80 km kadar bir toplam atım sunduğunu ileri sürmüştür. Bergounan (1975) 

Erzincan civarında 100-120 km kadar bir atımdan söz etmiştir. Barka ise Havza-Ladik 

civarında 25 ± 5 km’lik bir atım bulmu ştur. KAF’ın atımı üzerinde genel olarak kabul 

gören bir görüş fayın doğu kesimlerdeki atımın batı kesimine göre daha fazla olduğudur.  

  

        DAF’ın toplam atımı üzerinde daha az sayıda kaynak bilgi mevcuttur. Üç lokasyonda 

verilen değerler şu şekildedir: Göynük civarında 22 km, Gölbaşı civarında 20 km, Pötürge 

civarında Fırat nehrinin fay zonundaki sol yanal atımda 15 km dolayında olduğu 

belirtilmektedir. 



 

 TÜRK İYE’N İN PLAKA TEKTON İĞİ VE DEPREMSELL İĞİ 

MARMARA DEPREM İ 

17 Ağustos 1999 Salı günü sabaha karşı yerel saatle 03.02’de 45-50 saniye kadar süren ve aletsel verilere göre 

7.4 büyüklüğünde bir deprem, Yalova-Çınarcık’tan Düzce’ye kadar uzanan geniş bir bölgeyi sarsarak önemli 

ölçüde can kaybına ve büyük hasarlara neden olmuştur. Merkez üstü Kocaeli’nin yaklaşık 11 km kadar 

güneyinde yeralan ve Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ)’nun  Marmara bölgesindeki batı uzantısı boyunca 

yaklaşık 120 km uzunluğunda bir yüzey kırığına neden olan depremin odak derinliği 15 km olarak 

belirlenmiştir (Şekil 1.1). Ana şoku izleyen dönemde çok sayıda artçı şok kaydedilmiş, bunlardan 13 Eylül 

1999 günü yerel saatle 14.58’de Gölcük civarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki artçı şok, aynı bölgede 

hasarlı bazı evlerin yıkılmasına yol açmış ve tüm deprem bölgesinde hissedilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi tarafından  bu depreme resmi anlamda KOCAELİ 

DEPREMİ adı verilmiş olmakla birlikte, etkilediği bölge dikkate alınarak deprem, bu raporda DOĞU 

MARMARA DEPREMİ adıyla anılmıştır. 

  

Doğu Marmara Depremi başta Adapazarı, Kocaeli, Yalova, Bolu olmak üzere İstanbul, Bursa, Eskişehir ve 

Zonguldak illerimizi de etkilemiştir. Bu raporun hazırlandığı tarihe kadar yapılan resmi açıklamalara göre 

deprem, 16000 kişinin yaşamını yitirmesine, 24000 dolayında vatandaşımızın yaralanmasına ve 5000 kadar 

yapının çökmesine, binlercesinin de hasar görmesine yol açmıştır. Deprem, ayrıca merkez üstünden 300 km 

uzaklıkta yer alan başkent Ankara’da da önemli ölçüde hissedilmiştir. 

  

Gölyaka (Bolu) ile Gölcük arasında büyük boyutlu yüzey kırılmasına yol açan bu depremde özellikle 4 ve 

daha fazla katlı binalarda çökme, yana yatma ve oturmalar olmuş, minareler devrilmiş, TEM otoyolunun 

İzmit-Adapazarı arasındaki kesiminde ve aralarında petro-kimya tesislerinin de bulunduğu sanayi tesislerinde 

hasarlar meydana gelmiştir.  

  

Bu rapor, Üniversite inceleme grubunun deprem bölgesindeki gözlemleri esas alınarak yapılan ilk 

değerlendirmenin sunulması ve özellikle mühendislik jeolojisi açısından önem arzeden hususların yanısıra, 

gelecekte deprem konusunda neler yapılabileceği üzerinde durularak önerilerde bulunulması amacıyla 

hazırlanmıştır. Saha incelemeleri; önce 2 Eylül 1999 tarihinde Adapazarı il merkezinde ve Sapanca Gölü’nün 

güney kıyısından İzmit’e kadar olan bir koridor içinde, daha sonra ise 6-10 Eylül 1999 tarihleri arasında 

Düzce‘den Çınarcık’a kadar uzanan bir hat boyunca gerçekleştirilmi ştir. Planlanan inceleme gezisinin süresi 

dikkate alınarak, İstanbul’un ve İzmit Körfezi’nin kuzey kıyısının hariç tutulduğu bu incelemede, yüzey kırığı 

belirli lokasyonlarda izlenerek ölçümler alınmış, deniz, göl ve nehir kıyılarında meydana gelen yanal yayılma 

(lateral spreading) hareketleri, zemin sıvılaşması (liquefaction) ve heyelanlar mühendislik jeolojisi açısından 



incelenmiş; sıvılaşan zeminlerden örnek alınarak, zemin tanımlama deneyleri yapılmış ve yapılarda gözlenen 

devrilme, deformasyon vb. davranışlar depremin ve temel zeminlerinin özellikleri esas alınarak ana hatlarıyla  

 

 

değerlendirilmiştir.Yukarıda belirtilen konular, mevcut verilere göre bölgenin jeolojik, tektonik, sismik ve 

hidrojeolojik özellikleriyle birlikte, raporun ilgili bölümlerinde sunulmuş ve önerilerde bulunulmuştur. 

 

Tektonik  

Türkiye, Akdeniz’den Asya’ya B-D doğrultusunda uzanan Alp-Himalaya orojenik sisteminin 

Akdeniz’deki bir parçasıdır. Alp orojenezi, Avrupa ve Asya arasındaki sıkışma hareketinin, 

Himalaya orojenezi ise Hindistan-Asya çarpışmasının birer sonucudur. Türkiye’nin tektonik gelişim 

modeli konusunda yapılan çalışmalar arasında başlıcaları McKenzie (1972), Dewey vd. (1973) ve 



Şengör (1979) tarafından ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara göre Türkiye; Afrika, 

Avrasya ve Arap plakalarıyla sınırlanmış olup, Ege ve Anadolu mikroplakaları olarak adlandırılan 

iki plakacıktan oluşmaktadır (Şekil 2.1). 

  

Türkiye’nin tektonik gelişimi, Afrika kıtasının kuzeye doğru olan hareketi sonucu Afrika ve Avrasya 

plakaları arasındaki Levantin Okyanusunun kapanıp kara haline gelmesiyle ilişkilidir (Ketin, 1973). 

Arap plakasının Afrika plakasına göre kuzeye doğru devam eden göreceli hareketi, Avrasya 

Plakasının güney bölümünde kısalma ve daralmaya neden olmuş ve Doğu Anadolu plakasının 

gelişmesine yol açmıştır. Bu hareketin yarattığı kısalıp-daralma, Avrasya plakasının güney kesiminin 

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) olmak üzere iki büyük kırık 

boyunca parçalanarak Anadolu plakacığının oluşmasına neden olmuştur. Anadolu plakacığı, yaklaşık 

4 milyon yıldır KAFZ ve DAFZ boyunca 1-3 cm/yıl’lık bir hızla B-GB’ya doğru hareketini 

sürdürmektedir. Dolayısıyla bu iki fay zonu, günümüze değin ülkemizde meydana gelen pek çok 

deprem için birer deprem kuşağı olarak rol oynamıştır. 

  

Depremsellik 

  

Türkiye’de tarihsel ve aletsel dönemlerde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ve 5’ten fazla olan 

depremlerin merkez üstlerinin dağılımı Şekil 2.2’deki haritada gösterilmiştir. Ayrıca, National 

Earthquake Information Center (NEIC) tarafından ülkemize ait deprem kayıtlarından derlenen ve 

1975-1998 dönemini kapsayan veriler çerçevesinde büyüklüğü 3’ten fazla olan depremlerin merkez 

üstleri ve derinliklerini gösteren harita ise Şekil 2.3’te verilmiştir. Her iki haritadan da görüleceği 

gibi, merkez üstlerinin özellikle KAFZ ile Batı Türkiye’deki graben sistemi ve kısmen de DAFZ 

üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Gerek KAFZ boyunca, gerekse Batı Anadolu’daki graben 

havzalarında deprem odaklarının 10 ile 20 km arasında değişen derinliklerde yeralması, bunların sığ 

odaklı olduklarını göstermektedir. Buna karşın, DAFZ boyunca meydana gelen depremler diğer 

bölgelerdekine oranla biraz daha derin odaklı olup, bu durum Arap plakası ve Anadolu plakacığı 

arasındaki bir yitim (dalım) zonunun varlığıyla ilişkilidir. 

 



  

 
 

 
 

 
 
 



 
Jeoloji 

Doğu Marmara Depreminden özellikle İzmit Körfezi’nin güneyi ve İzmit ile Düzce arasında B-D 
uzanımlı geniş bir bölge etkilenmiştir. Bu incelemede böylesine geniş bir bölgenin jeolojik ve 
hidrojeolojik özellikleri konusunda ayrıntıya girilmesi, çalışmanın amacı ve kapsamı dışında 
kalmakta olup, bu raporda sadece ilk değerlendirmelere esas olan gözlemlere katkı sağlayabilecek 
temel jeolojik ve hidrojeolojik hususlar dikkate alınmıştır. Bu bakış açısıyla, depreme maruz kalan 
bölgede; bu incelemenin gerçekleştirildi ği İzmit Körfezi’nin güney bölümü ile İzmit ve Düzce 
arasındaki koridorun genel jeolojik karakteristikleri ve önemli yerleşim birimlerinin bulunduğu 
ovalardaki yeraltısuyu koşulları mevcut kaynaklardan yararlanılarak özetlenmiştir. 
  
İzmit Körfezi, KAFZ ve Marmara Graben sistemleri tarafından etkilenen D-B uzanımlı aktif bir 
çöküntü alanı konumundadır. Bu çöküntü alanı, kuzeyde Kocaeli Yarımadası ve güneyde Armutlu 
Yarımadası olarak adlandırılan iki yükselti ile sınırlanmıştır. İncelenen bölgenin jeolojisi, Armutlu 
Yarımadası, Adapazarı-Akyazı arası ve Düzce Ovası olmak üzere üç alt başlıkta sunulmuştur. 
  

Armutlu Yarımadası’nın Jeolojisi  

  

Armutlu Yarımadası’nın jeolojisi, Armutlu’dan Sapanca’ya kadar geniş bir alanı kapsayacak şekilde, 

çok sayıda araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Bununla birlikte, bölgenin jeolojisini ve 

jeomorfolojisini içeren araştırmaların da derlendiği yakın geçmişteki çalışmalar Bargu (1993 ve 

1997), Seymen (1995) ve Hoşgören (1995) tarafından gerçekleştirilmi ş olup, yarımadanın jeolojisine 

ili şkin temel hususlar konusunda bu yayınlardan yararlanılmıştır. Ayrıca depremden daha fazla 

etkilenen yerleşim birimleri alüvyal zeminler üzerinde yeraldığı için, bu tür zeminler biraz daha 

ayrıntılı değerlendirilmiştir. 

  

Armutlu Yarımadası’nın Şekil 3.1’de verilen basitleştirilmi ş jeoloji haritasından görüleceği gibi, 

Prekambriyen-Alt Paleozoyik yaşlı Pamukova Metamorfitleri ile Triyas-Alt Kretase yaşlı ofiyolit 

içeren olistostromal-türbiditik volkanosedimanter istifler yarımadanın temelini oluşturmaktadır. Alt 

Triyas ile Paleosen-Alt Orta Eosen arasındaki dönemi temsil eden volkanosedimanter birimlerin 

oluşturduğu formasyonlar temelin üzerinde yeralmaktadır. Bu birimleri kesen Fıstıklı 

granitoyidinden sonra Sarmasiyen yaşlı acı su (Kılınç Formasyonu), Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı 

akarsu-göl (Yalakdere Formasyonu) ve Üst Pleyistosen yaşlı denizel (Altınova Formasyonu) çökeller 

yarımadanın jeolojik yapısında yeralmışlardır. Bunların üzerine de Holosen’e ait alüvyal yelpaze, 

akarsu, kıyı ovası, plaj ve delta çökelleri gelmektedir (Seymen, 1995). 

  

İzmit Körfezi’nin ucundan Sapanca Gölü’ne doğru çok az yükselerek devam eden İzmit Ovası ve 

doğuda Gölcük kıyıları körfeze dökülen çok sayıdaki akarsuyun getirdiği malzemenin birikmesi 



sonucu yer yer genişleyen alüvyal bir şerit görünümündedir. Batıya doğru gidildikçe bu alüviyal şerit 

daralmakta (Ulaşlı, Karamürsel ve Ereğli) ve yer yer son derece incelmekte, Yalova’ya doğru Hersek 

ve Lale Dere deltalarında tekrar geniş alanları doldurmaktadır. Yalova ve yakın civarında, başta 

yapısal hasarların en çok gözlendiği Hacımehmet Ovası olmak üzere, kıyıya dik konumlu dereler 

boyunca alüvyonlarla örtülü koridorlar mevcuttur. Çakıl, kum, silt ve kil tane boyundaki 

malzemeden oluşan alüviyal malzemede,  özellikle gevşek kumlu ve siltli depolanmalar, son 

depremdeki hasarlar üzerinde sıvılaşma ve zemin büyütmesi gibi davranışlarla etkili olmuşlardır. 

Altınova’nın KB’sında Yalakdere’nin denize döküldüğü bölge ile Gölcük ve yakın civarındaki 

sıvılaşmanın meydana geldiği lokasyonlarda yapılan gözlemler, kumlu zonların yaygın olduğunu 

göstermektedir. İzmit Körfezi’nin kuzey kıyısında zemin etüdü ve Hersek Deltası yakınındaki 

Altınova’da DSİ tarafından yapılmış iki sondajda alüvyonu temsil eden malzemelere ait kuyu logları 

Şekil 3.3’te örnek olarak verilmiştir. Bunların yanısıra, İzmit’in yaklaşık 10 km GD’sunda ovanın 

kenar kesimlerindeki Kullar beldesinde zemin incelemesi amacıyla yapılan 5 sondajda ilk 20-25 

m’lik derinliklerde kahverenkli kumlu ve çakıllı kil ile altında yeşilimsi kil, ayrıca kil seviyeleri 

arasında gri, çakıllı ve siltli ince kum düzeylerinin bulunduğu belirlenmiştir. Alüvyon örtünün tipik 

olarak gözlendiği Hersek ve Subaşı köylerinin civarında da gevşek kum ve siltli kum, killi silt gibi 

gereçlerin alüvyonda önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir (Bargu, 1997). Ayrıca Körfez’in doğusu 

ile Tepetarla ve Acısu yerleşim birimlerinin arasında bataklık alanlar da bulunmaktadır. Ova 

kenarlarında düşük olan alüvyon kalınlığı ovanın ortalarına doğru 150 m’ye ulaşırken, akarsu 

ağızlarındaki sellenmeyle oluşmuş alüvyon yelpazeleri ise mil, kum, çakıl ve bloklardan meydana 

gelmiş olup, sondaj verilerine göre kalınlıkları 30 m civarındadır. 

  

  

Hidrojeoloji  

  

Doğu Marmara Depremi’nin etkilediği alan çok geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Bu nedenle 

bölgeye ilişkin hidrojeolojik özellikler, alüvyal zeminler üzerindeki önemli yerleşim birimlerinin 

bulunduğu ovalar için ve bu aşamada ulaşılabilen hidrojeolojik verilere göre, doğudan batıya doğru 

belirli bir sırayla, aşağıda özetle verilmiştir. 

  

Deprem bölgesinin doğu ucunda Büyükmelen, Küçükmelen ve Uğursuyu nehirlerinin aktığı Düzce 

Ovası bulunmaktadır. Düzce Ovası’nın farklı kesimlerinde DSİ tarafından yapılmış 100 kadar 

sondajdan yeraltısuyu tablası derinliğinin 2 ile 5 m arasında değiştiği bilinmektedir. Ovada su 

tablasının en yüksek düzeye ulaştığı aylar Nisan ve Mayıs, en düşük olduğu aylar ise Ekim ve 



Kasım’dır. Su tablasının en yüksek ve en düşük olduğu dönemler arasındaki seviye farklılığı ovanın 

güneyinde 1-2 m, doğu ve KD’sunda ise 2-3m düzeyindedir (Şimşek ve Dalgıç, 1997). Bu veriler, 

yeraltısuyu tablasının Düzce ovası genelinde oldukça sığ bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. 

  

Sapanca Gölü’nden Akyazı’nın doğusuna kadar geniş bir alanda yer alan Sakarya Ovası, başta 

Sakarya Nehri olmak üzere, Çark Suyu, Mudurnu Çayı, Karaca Dere ve Dinsiz Çayı gibi akarsuların 

biriktirdiği alüvyonlarla kaplıdır. Bölgede 1929-1995 yılları arasını kapsayan döneme ait yıllık yağış 

ortalaması 783 mm’dir. DSİ tarafından alüvyonda ve Pliyosen çökellerinde açılmış 135 adet sığ kuyu 

ile 65 adet sondaj kuyusunda yapılan gözlemlerle Sakarya Ovası’nın eş su seviye eğrileri çizilmiştir. 

Bu eğrilere göre, ovadaki statik su seviyesinin 1.25 ile 10 m arasında değiştiği belirlenmiştir (DSİ, 

1983). Yeraltısuyu seviyesindeki mevsimsel değişimler 0.5 m ile 2.5 m arasındadır. Su seviyesinin 

en düşük olduğu dönem Şubat-Nisan arasıdır ve bu dönemden sonra artan yağışlarla su seviyesi 

Aralık ve Ocak aylarında en sığ konumuna ulaşmaktadır. Sakarya Ovası’nın serbest ve basınçlı 

akifer yayılımı 874 km2 olup, ovanın merkezi bölümlerinde kalınlığı 300 m’yi geçen alüvyonlarla 

birlikte bunun altındaki Pliyosen yaşlı birimler de akifer özelliği taşımaktadır. Ovanın Süleymaniye, 

Gökçeören, Akçakamış ve Sinanoğlu gibi bazı kesimlerinde yetersiz drenaj koşullarından dolayı 

değişik boyutlarda bataklıklar da oluşmuştur. Ovadaki yerleşim birimlerinin önemli derecede hasar 

görmesinde kötü zemin koşullarının yanısıra, yeraltısuyunun da çok sığ derinliklerde yer alması da 

önemli rol oynamıştır. 

  

İzmit Ovası ve İzmit Körfezi’nin güneyindeki başlıca akarsular; İzmit Ovasının en büyük akarsuyu 

olan Kiraz Dere ile Bıçkı Dere, Gölcük Ovası’nda Beyoğlu Dere ve Hisar Dere, daha batıda Hersek 

Deltası’nı oluşturan Yalak Dere ve Yalova’nın doğusunda Lale Dere’dir İzmit Meteoroloji 

İstasyonu’nun verilerine göre 61 yıllık yağış ortalaması 771.7 mm olup, bölgede en fazla yağış 

Aralık ayında gerçekleşmektedir. Geniş drenaj alanlarına sahip olan bu akarsular genellikle yaz 

aylarında da kurumadan akarlar. İzmit ve Gölcük Ovalarında açılmış çok sayıdaki sığ kuyuda 

yeraltısuyunun ölçülen statik seviyesi 1 ile 16 m arasında değişmekte ve su alınan seviyeler serbest 

akifer özelliği taşımaktadır (Sarıaslan vd.,1998). Bu inceleme kapsamında, Gölcük civarında yapılan 

gözlemler sırasında, Otosan Fabrikası’nın bulunduğu alanda yapılmış sondajlara göre, yeraltısuyu 

tablasının yüzeyden 2 m derinde olduğu öğrenilmiştir. Bu veri, özellikle kıyıya yakın kesimde su 

tablasının çok sığ olduğunun göstergesidir. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Marmara Bölgesinin Tektoniği 

  
Başta İzmit Körfezi olmak üzere, Marmara Bölgesinin tektoniğinin araştırılmasına  yönelik  bugüne 
değin çak sayıda çalışma yapılmıştır (örneğin son on yılda; Barka ve Cadinsky-Cade, 1988; Sakınç 
ve Bargu,1989; Bargu ve Yüksel,1993; Koral ve Eryılmaz, 1995; Barka, 1992 ve 1997 ; Okay 
vd.,1999a bunlardan bazılarıdır). Bölgenin tektonizmasıyla ilgili pek çok husus açıklığa 
kavuşturulmuş  olmakla birlikte, halen tartışmaya açık olan konular bulunmaktadır. Marmara 
Bölgesi’nin güncel tektoniğini incelediği çalışmasında  Barka (1997), bölgeye ait  önceki 
araştırmaları özetleyerek, Kuzey Anadolu Fayı’nın Mudurnu Vadisi civarında üç kola ayrıldığını 
belirtmektedir. Bu kollar; İzmit’ten geçip Marmara Denizi ve Saros Körfezi boyunca Yunanistan’a 
kadar uzanan kuzey kol, Geyve, İznik, Mudanya, Bandırma ve Biga’yı izleyen bir hat boyunca 
merkezi kol ve Bursa, Manyas Gölü, Balıkesir üzerinden Edremit Körfezi’ne kadar uzanan güney 
koldur (Şekil 4.1a). Marmara Denizindeki çukurluklar ile Sapanca, İznik ve Manyas gölleri, 
KAFZ’na ait kolların doğrultu atımlı hareketiyle ilişkili olan çek-ayır (pull-apart) mekanizmasının 
ürünleri olarak değerlendirilmektedir. 
  

Kuzey Anadolu Fay Zonu, çok sayıda segment ile bu segmentleri oluşturan kademeli ve sağ yanal 

atımlı faylar tarafından temsil edilmektedir. KAFZ’nun Doğu Marmara Depremi’nde rol oynayan 

kuzey kolu, biri Sapanca-Gölcük segmenti, diğeri ise Karamürsel segmenti veya fayı olmak üzere iki 

segmentten oluşmaktadır (Koral ve Eryılmaz, 1995; Barka, 1997). Sapanca-Gölcük segmenti, 

Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi arasında yaklaşık D-B doğrultusunda uzanırken, İzmit Körfezinden 

itibaren Gölcük civarında GB’ya doğru yön değiştirmektedir. Hava fotoğraflarından yapılan 

değerlendirmeler (Barka, 1997) ve Gölcük ile Hersek deltası arasında kalan kıyı çizgisinin çok 

düzgün olması (Koral ve Eryılmaz, 1995), KD-GB doğrultulu Karamürsel segmentinin Gölcük’ten 

itibaren kıyının çok yakınından geçtiği, ancak Hersek deltasının batısına kadar devam etmediği 

şeklinde değerlendirilmektedir Karamürsel segmentinin kuzeyinde, Hereke’den başlayıp Marmara 

Denizi’nin içinden ve  Hersek deltasının kuzeyinden Çınarcık’a doğru geçen, KD-GB doğrultulu 

Yarımca-Yalova segmenti yeralmaktadır (Barka, 1997). 

Bargu ve Yüksel (1993), Hersek Burnu ve Darıca’dan alınan K-G yönlü sismik profiller üzerinde 

yaptıkları değerlendirme sonucunda, bölgedeki fayların derinde tek bir ana fayla birleşerek tek bir 

fay düzlemi halinde devam etmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Buna göre, doğrultu atımlı ana fayın 

yukarıya doğru çatallanan kesimleri arasında kalan bloklar çökmüş ve buna bağlı negatif çiçek yapısı 

(negative flowering structure) oluşmuştur (Şekil 4.2). KAFZ’nu oluşturan ve Marmara Denizi’ne 



giren segmentlerin konumlarıyla ilgili çok sayıda araştırma ve görüş bulunmakla birlikte, gerek fayın 

batıda Tekirdağ civarında tekrar karaya çıkan kuzey kolunun, gerekse fay zonundaki diğer 

segmentlerin deniz tabanında izledikleri güzergahın halen TÜBİTAK’ın koordinasyonunda 

sürdürülmekte olan sismik çalışmalardan (Okay vd, 1999b) sağlanacak sonuçlarla açıklığa 

kavuşması beklenmektedir.  

  

4.2. Marmara Bölgesinin Sismotektoniği  

  

1997 yılında Afet İşlei Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi tarafından yeniden düzenlenen Türkiye Sismik Risk 

Haritası’na göre, Marmara Bölgesi önemli ölçüde I. ve II. derecede riskli alanları içermektedir. Bölgenin sismotektoniği 

çok sayıda araştırmaya konu olmuş ve bu araştırmaların sonuçları en son Üçer vd. (1997) ile Barka (1997) tarafından 

derlenip değerlendirilmiştir. Ayrıca, İzmit Körfezi ve yakın civarının sismik aktivitesi Yüksel (1995)’in yaptığı 

çalışmada genel hatlarıyla verilmiştir. 

  

Şekil 4.3’te  bölgede oluşmuş tarihsel depremlerin dağılımından, depremlerin KAFZ’nun Doğu 

Marmara Depremi’ne neden olan kuzey kolu üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, kuzey 

kolunun diğer kollara oranla daha aktif olduğunun ve depremlerin 2000 yılı aşan bir süreden beri bu 

kol boyunca devam ettiğinin göstergesidir. 

  

Marmara Bölgesi’nin doğu ve batı kesimlerinde meydana gelmiş olan bazı önemli depremlerin 

değişik araştırmacılarca yapılan fay düzlemi çözümleri Barka (1992; Barka, 1997’den) tarafından 

derlenmiş olup, bu çözümler, bölgedeki depremlerin önemli bir bölümünün sağ yanal atımlı bir 

faylanmayla meydana geldiğini göstermektedir. 

  

Yüksel (1995), 1900-1986 yılları arasında Marmara Bölgesi’nde büyüklüğü M ≥ 4.5 olan toplam 119 

adet deprem için yaptığı değerlendirmeye göre, bölgede meydana gelebilecek olası bir depremin 

açığa çıkaracağı enerjinin, büyüklüğü 6.5’ten yüksek bir depremin enerjisine eşit olacağını 

belirtmiştir. Barka (1997) ve Üçer vd. (1997), Marmara Bölgesi’nde düşük sismisiteye sahip üç 

alanın sismik boşluk olabileceğini belirtmişlerdir. Bunlardan en doğuda bulunan alanda 17 Ağustos 

1999 Doğu Marmara Depremi meydana gelmiştir. Ayrıca, Toksöz vd. (1975)’nin aletsel dönemde 

meydana gelen depremlerin dağılımını ve en son Stein vd. (1997)’nin iki boyutlu elastik sınır eleman 

yöntemini esas alarak yaptıkları modelleme çalışmalarının sonuçları da KAFZ boyunca Sapanca ile 

Yalova arasındaki bölgede bir sismik boşluğun varlığını göstermiştir. 

 
 



 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.1. Doğu Marmara Depremi’nin Karakteristik Özellikleri  

  

Doğu Marmara Depremi’ne neden olan ana şok, 17 Ağustos 1999 tarihinde yerel saatle 03.02’de meydana gelmiştir. 

Koordinatları 40.686N - 29.820E ve odak derinliği 15 km olan ana şokun büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi ve USGS’in 

verilerine göre 7.4’tür. Depremin merkez üssü ve faylanma mekanizması, ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşları 

tarafından belirlenmiştir. Deprem Araştırma Dairesi (DAD), USGS, KOERI, HARVARD ve EMSC tarafından belirlenen 

merkez üssü lokasyonları ve fay çözümü parametreleri Şekil 5.1’deki haritada gösterilmiş ve çizelgede verilmiştir. 

Değişik kuruluşlarca belirlenen merkez üssü lokasyonları İzmit Körfezi’nin doğu ucunda ve biraz güneyinde yer 

almaktadır. Bununla birlikte, deprem bölgesinde gözlenen hasar dikkate alındığında, DAD ve KOERI tarafından 

belirlenen lokasyonların daha kabul edilebilir olduğu anlaşılmaktadır. Depremin meydana geldiği bölgede herhangi bir 

öncü şok kaydedilmemiştir. Bu durum, 4. Bölümde de değinildiği gibi, depremin merkez üssünü de içine alan bölgenin 

sismik bir boşluk olmasıyla yakından ilişkilidir.  

  

Ana şok, EW, SN ve UD bileşenleriyle birlikte, İzmit, Düzce, Adapazarı, Bursa-İznik, Gebze ve 

İstanbul’daki çeşitli istasyonlarda kurulu olan SMA ve GSR-16 tipi ivme ölçerlerle kaydedilmiştir. 

En büyük yer ivmesi gevşek ve zayıf zeminler üzerinde yer alan Sakarya ve Düzce’deki 



istasyonlarda kaydedilmiştir. Adapazarı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ndeki cihazın kaydettiği en 

büyük yer ivmesi kayıtları Şekil 5.2’de tipik bir örnek olarak verilmiştir. Depreme neden olan fayın 

Adapazarı il merkezinin 5-6 km kadar güneyinden geçmesine rağmen, ana şok Adapazarı bölgesinde 

407 mG’e ulaşan bir en büyük yatay yer ivmesiyle (EW) oldukça tahrip edici olmuştur. Bu 

istasyondaki teknik bir sorun nedeniyle ana şokun NS bileşenine ait kayıt alınamamıştır (İnan, 1999). 

Diğer istasyonlarda alınan EW, NS ve UD bileşenlerine ait kayıtlar incelendiğinde, depremin merkez 

üssüne daha yakın olmalarına karşın (örneğin, İzmit Meteoroloji İstasyonu’ndaki kayıt), bu 

istasyonlarda Adapazarı ve Düzce’de kaydedilenlere oranla daha düşük yer ivmelerinin elde 

edilmesi, bu istasyonların sağlam kaya üzerinde kurulu olmalarıyla ilişkilendirilmiştir. Ana şoka ait 

ivme kayıtlarında pek çok istasyon için gözlenen ortak eğilim, şokun EW bileşeninin daha yüksek 

oluşudur. Bu durum, yıkılan veya hasara uğrayan binalarda doğu ve batı olarak belirlenen devrilme 

ve yana yatma yönleriyle uyum göstermektedir. 

  

DAD’nin kayıtlarına göre, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra 15 Eylül 1999 tarihine kadar deprem 

bölgesinde 2669 adet artçı şok meydana gelmiştir. Büyüklüklerine bakılmaksızın, bu artçı şokların 

günlere göre dağılımı Şekil 5.3’te verilmiştir. Grafik, artçı şokların sayısının Eylül ayında belirgin 

şekilde giderek azaldığını göstermektedir. 

  

Doğu Marmara Depremi sonrasında 27 Eylül tarihine kadar meydana gelen ve büyüklüğü 3’ten fazla 

olan artçı depremlerin merkez üslerinin dağılımı Şekil 5.4’teki haritada gösterilmiştir. Artçı şokların 

özellikle fay zonunun Çınarcık ve Akyazı tarafındaki batı ve doğu uçlarında yoğunlaştığı 

görülmektedir. En büyük artçı şoklar 17 Ağustos 1999’da Akyazı civarında (Ms=5.5, saat 06.14) ve 

13 Eylül 1999’da Gölcük’te (Ms=5.7, saat 14.58) meydana gelmiştir. Gölcük’te meydana gelen artçı 

şok, ana şok sırasında hasar gören bazı yapıların yıkılmasına yol açmıştır. Bunların yanısıra, 20 Eylül 

1999’da Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin artçı, ya da farklı bir 

deprem  olup olmadığı hususu bu aşamada tartışmaya açıktır. 

  

Zaman zaman artçı şoklarda ani artışlar olmakla birlikte, artçı depremlerin büyüklüklerinin giderek 

azaldığı izlenmektedir. Fay düzlemleri düzgün olmayıp, değişik ölçekteki pürüzlülüğe ve dalgalılığa 

sahip ondülasyonlu yüzeylerdir. Bu nedenle, ana şok (ana deprem) fay bloklarının göreceli hareketi 

sırasında en büyük pürüzlülüğü yenmesiyle ilişkiliyken, artçı depremler ise daha küçük çaptaki 

pürüzlülüklerin yenilmesiyle oluşmaktadır. Bu nedenle, bundan önceki depremlerde (Dinar, Adana-

Ceyhan vd.) olduğu gibi, artçı depremlerin azalarak da olsa, bir süre daha devam etmesi 

beklenmelidir. Ayrıca, Türkiye’deki aktif faylar boyunca gelecekte oluşabilecek depremlerin 



önceden kestirilebilmesi için, fay düzlemi morfolojisinin belirlenmesini sağlayacak yöntem ve 

teknolojilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

  

5.2. Yüzey Kırığının Karakteristikleri  

  

Türkiye Diri Fay Haritası üzerinde önceden belirenen gözlem noktalarına arazi gözlemleri sırasında 

ulaşılarak depreme neden olan yüzey kırığı üzerinde de inceleme yapılmıştır. Bu amaçla incelemeye, 

Düzce ilçesindeki hasarlara ve zemin koşullarına ilişkin gözlemlerin yapılmasından sonra, Gölyaka 

ilçesinden başlanmış ve inceleme programı için öngörülen sürenin elverdiği ölçüde depremde oluşan 

yüzey kırığı belirli lokasyonlarda Yalova’ya kadar izlenmeye çalışılmıştır. Gözlemlerde atımın 

miktarı çit, duvar vb. referans noktalarına göre ölçülmüş, ayrıca kırığın farklı lokasyonlardaki 

doğrultusu ve gözlenebilen diğer karakteristikleri incelenmiştir. Gözlenen yüzey kırığının konumu ve 

alınan ölçümler Şekil 5.6’daki harita üzerinde gösterilmişir. 

  

Yüzey kırığı, inceleme güzergahı boyunca  ilk kez Bolu’nun Gölyaka ilçesinde gözlenmiştir. 

Düzce’nin güneyinden batıya uzanarak Gölyaka ilçesinin güney kesiminde Fatih Mahallesi’nden 

geçen kırığın biri yıkılmış, diğeri az hasarlı olan iki bina arasındaki yönelimi K80D’dur (Şekil 5.7). 

Kırığın aynı mahalledeki devamında bir duvarda görülen sağ yanal ötelenmenin miktarı 7 cm olarak 

ölçülmüştür. Aynı lokasyonda 50 m derinlikten alınan kullanım suyunun çakmak tutulduğunda 

yandığı ve gaz içerdiği görülmüştür. Kırık, buradan Hacısüleymanlar Köyü’nün yakınından geçerek 

GB’ya yönelmekte ve Aksudere vadisinde önceki kırık sistemine çok yaklaşarak Karadere’ye doğru 

devam etmektedir. Aksudere vadisindeki Dereköy’de fay kırığı derenin kenarında altından geçtiği 

büyük bir kaya bloğunu 120-150 civarında bir rotasyona uğratmış ve aynı yerdeki bir çitte 25 cm’lik 

ötelenmeye neden olmuştur. Kırığın buradaki yönelimi K80D olarak ölçülmüştür. Vadinin 

yamaçlarında heyelanlara neden olduğu gözlenen kırık hattı, Akyazı’nın doğusunda ve Sakarya 

Ovası GD sınırındaki Camili Beldesi’nin güneyinde belirgin olarak tekrar gözlenmektedir. Kırığın 

Camili Beldesi’nin Yukarı Çağrıkulu mahallesinde ölçülen doğrultusu K70D olup, buradaki bir evin 

duvarında 11 cm’lik bir sağ yönlü yanal atım ölçülmüştür. Ayrıca depremden hemen sonra bu 

kırıktan su çıktığı da köylüler tarafından ifade edilmiştir. Camili ile Akyazı arasında bulunan 

Altındere Köyü’nde kaya zemin üzerinde kurulu olması nedeniyle önemli bir hasar olmayıp, fay bu 

köyün kuzeyinden geçerek Akyazı ilçesine ulaşmakta ve belirgin şekilde gözlenememekle birlikte, 

kırığın ilçenin kuzeyinden geçtiğini gösteren unsurlar bulunmaktadır. Adapazarı Caddesi’nde fayın 

güney bloğunda kalan yıkılmış bir binanın temel zeminindeki yarıklardan su kaynamıştır. Ayrıca, 



Şehit Halil İbrahim Sert Lisesi’nin önünde gözlenen K25B konumlu açılma kırıkları (Şekil 5.9), 

fayın ilçenin yakınından geçtiğinin göstergesi olarak değerlendirilmiştir. 

  

İnceleme programı gereği Akyazı’dan Adapazarı’na geçildiği için, yüzey kırığının Akyazı ve 

Adapazarı arasında kalan bölümü gözlenememiştir. Bununla birlikte, diğer inceleme grupları 

tarafından bu aralıkta yapılan gözlemlere göre, kırığın Akyazı’nın batısında Kazancı Köyü içinden 

D-B doğrultusunda geçerek, Çaybaşıfuadiye ve Çaybaşı köylerini izleyip Arifiye’ye ulaştığı 

bilinmektedir. 

  

Fay kırığının Arifiye’de en tipik olarak görüldüğü yer, ilçenin güneyinden geçen TEM otoyolunun 

üzerindeki yıkılan Arifiye üst geçit köprüsünün yakın civarıdır. Burada D-B doğrultulu fay köprünün 

150 m kadar batısındaki bir çukurda alt yapıya ait boruları 3.5 m ötelemiş olup, atım sağ yanal 

yönlüdür. Bu lokasyonda güney blok yaklaşık 60 cm kadar yükselerek kuzey bloğa bindirmiş ve 

hareketten köprünün ayağı da etkilenmiştir. Fay kırığı, Arifiye civarındaki Aşağıkirazca Köyü’nün 

KD’sunda Sakarya Nehri üzerindeki bir köprünün yıkılmasına neden olmuştur. Adapazarı il 

merkezinin yaklaşık 5-6 km güneyinden geçen yüzey kırığı D-B doğrultusunda ilerleyerek önce 

Tank Fabrikası arkasındaki bir doğrama fabrikasının bahçesine girmektedir. Buradan Arifiye Ziraat 

Çiftli ği’ndeki Mısır Deneme İstasyonu’nda bir depoyu yıkıp, mısır dizilerini keserek ve toprak yolu 

sağ yanal yönde 3.5 m öteleyerek (Şekil 5.11) D-B doğrultusunda devam etmektedir. Ziraat 

Çiftli ği’nin çıkışında KG doğrultulu demiryolunu deformasyona uğratan K85D doğrultulu kırık, 

buradan Arifiye girişindeki kavaklıkta kavak dizilerini 3.2 m sağ yanal yönde öteleyerek TEM 

otoyolundaki yıkılan Arifiye üst geçidi köprüsüne doğru ilerlemektedir. Arifiye’den itibaren Sapanca 

Gölü’ne doğru ilerleyen ve TEM otoyolunda hasarlara neden olan fay, demiryolu ile karayolunun 

yan yana olduğu bir noktada (gölün GD ucunda) göle girmektedir. Gölün batı ucunda Petkim Pompa 

İstasyonu ve Seka İskelesi’nin bulunduğu yerde tekrar karada gözlenen yüzey kırığı, bu bölgede 

K86D doğrultulu olup, Seka’ya ait iskelenin yıkılmasına ve bir çitin ötelenmesine yol açmıştır. 

Buradan Acısu’ya yönelen kırık, beldenin kuzey kısmındaki sırtlarda belirgin olarak gözlenmektedir. 

Bu kesimde bir Kuran kursunun bahçesinden geçerek ormanlık alana doğru devam eden kırık, kurs 

binasının karşısında K70B, doğuya doğru ise D-B doğrultuludur. Buradaki çalılık topluluğunu 

öteleyen kırığın atımı 3 m olup, hareket sağ yanal yöndeki bir ötelenmenin sonucudur. Kurs 

binasının bahçesindeki kaplamaların konumundan deprem sırasında yapının 5o’lik bir rotasyona 

maruz kaldığı sonucuna varılmıştır. Acısu’dan sonra Derbent’in kuzeyindeki düzlükten Tepetarla 

Köyü’ne yönelen yüzey kırığı burada da yaklaşık D-B doğrultulu olup, köydeki su borusu, çit ve 

bahçe duvarı gibi referanslarda 2 m ile 2.4 m arasında değişen sağ yanal ötelenmelere neden 



olmuştur (Şekil 5.14). Ayrıca köyün batısında bir kavak ağacını ortasından yararak 30 cm sağ yanal 

yönde ötelemiş (Şekil 5.14) ve Tepetarla İstasyonu’nda Ankara-İstanbul demiryolunu S şekilinde 

deformasyona uğratmıştır. Ortasından yarılan ağacın bulunduğu lokalitede kırığın doğrultusu K82B 

olarak ölçülmüştür. Kırık, İzmit körfezine doğru devam ederek oldukça hasar gören Sarımeşe 

köyünün güneyinden K85B doğrultusunda geçmektedir. Köy çıkışındaki yolda ölçülen sağ yanal 

atımın miktarı 3.40 m iken, köyün içinde ve fayın kuzey bloğundaki bir ev 2.70 m’lik bir atımla 

ötelenmiştir. Rahmiye köyü yakınından geçen kırık yüzeyi (K80B) Kullar beldesine ulaşmaktadır. 

Burada bir orman ürünleri tesisinin kenarında tipik olarak gözlenen ve doğrultusu K80B olan kırık, 

Körfeze doğru devam ederek Körfezin güney ucundaki Başiskele mevkiinde Gölcük-İzmit yolunu 

kesip K84B doğrultusunda denize girmektedir. Başiskele’ye yaklaşık 4 km mesafedeki MKE’ye ait 

gemi söküm tesisinin deprem sırasında iskelesi yıkılmış olup, görgü tanıklarının ifadesine göre, 

söküm amacıyla kıyıya dik konumda (K-G) demirlemiş bulunan eski bir denizaltı deprem sırasında 

batıya doğru dönmüştür. Bu belirleme, kırığın kıyının biraz açığından geçtiğinin göstergesi olarak 

değerlendirilmiştir. Seka kavaklığının yeraldığı Batık Burnunda kıyının düz bir çizgi şeklinde 

olması, fayın bu hat boyunca ve kıyıya paralel şekilde geçtiğine işaret etmektedir. Seka kavaklığının 

güneyinde inşası süren Otosan Otomobil Fabrikası’nın güney sınırında K67B doğrultulu ve esas fay 

kırığına verev konumlu bir kırık daha görülmektedir. 75-80o ile KD’ya eğimli bu kırık yüzeyi 

boyunca 2 m’lik bir düşey atım ölçülmüş olup, deniz tarafına doğru düşme gözlenmiştir (Şekil 5.15). 

Kırığın üzerinde bulunan elektrik direği 10°’lik bir rotasyona maruz kalmıştır. Ancak, bu kırık hattını 

kesen çit, duvar vb. gibi referanslarda herhangi bir yanal atım (ötelenme) gözlenmemiştir. Gerek bu 

gözlem, gerekse fabrika inşatının sürdürüldüğü alanın deprem sonrası +4.5 m kotundan + 2.5 m 

kotuna düşmüş olması gözönünde bulundurularak, bu kırık ana kırılma ile oluşmuş normal bir fay 

şeklinde değerlendirilmiştir. Nitekim, KB-GD doğrultulu bu kırık Otosan Fabrikası’ndan sonra 

Gölcük’e kadar devem ederek kısmen su içinde kalan Gölcük stadyumunun hemen batısından 

geçmektedir.  

  

Depreme neden olan yüzey kırığı Gölcük ilçesinde karaya çıkarak ilçenin içinden geçip, Gölcük-

Değirmendere arasında tekrar denize girerek gözden kaybolmaktadır. Gölcük’teki Donanma 

Komutanlığı’nın içinde çok tipik olarak gözlenen bu kırık, yıkılan eski orduevinin hemen güneyinde 

K84D doğrultusunda devam ederek kaldırımı ötelemiş ve yelken eğitim binasının yanından geçerek, 

Donanma’nın  Yüzbaşılar Mahallesi tarafındaki batı duvarında toplam 4 m’lik sağ yanal ötelenmeye 

neden olumuştur. Fay, Gölcük’ten sonra Değirmendere, Ulaşlı ve Karamürsel boyunca kıyıya çok 

yakın bir konumda denizde devam ederek Hersek deltasının bulunduğu buruna ulaşmaktadır. Bu 

deltanın güneyinde kalan Altınova ilçesi ile Yalakdere’nin denize döküldüğü bölgede yapılan 



gözlemlerde yüzey kırığının izlerine rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, Altınova’da  buzhanenin 

yanındaki yolda K85D doğrultulu kırıklar ile Yalakdere’nin Marmara’ya döküldüğü kıyıda bol 

miktarda sıvılaşma hatları ve muhtemelen zemindeki yanal yayılma davranışının göstergesi olan 

kırıklar ve bloklanmalar görülmektedir. Bu gözlemlere dayanılarak Karamürsel tarafından gelen fay 

segmanının bu depremde yüzeye ulaşmamış olmasına rağmen, Hersek Deltası’nın batı kenarına 

kadar kırılmış olabileceği düşünülmüştür. Bu belirsizlik, deprem sonrasında elde edilecek yeni 

verilerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesine değin tartışmalı bir konu olacaktır. Hersek Deltası ile 

.Yalova havaalanının bulunduğu iki burnun arasında kalan kıyı şeridinde yüzey kırığı 

gözlenmemiştir. Ancak, Yalova havaalanının bulunduğu askeri bölgede, bu bölgenin sınırındaki 

yolda ve ağaçlık içinde bir yüzey kırığın varlığı saptanmıştır  

Düzce’nin güneyinde, özellikle Gölyaka ilçesinden itibaren belirgin şekilde görülebilen kırık hattı boyunca yırtılma 

batıya doğru giderek artmış ve Arifiye’de  büyük bir atıma (3.5 m) ulaşmıştır. Arifiye’den sonra batıya doğru  azalmaya 

başlayan yırtılma Gölcük’te en yüksek değerine (4 m) ulaşmış ve Yalova’dan sonra muhtemelen Marmara Denizi içinde 

sonlanmıştır. Ana kırık boyunca sağ yönlü bir doğrultu atımın yanısıra, yerel de olsa, küçük düşey atımlar gözlenmekle 

birlikte, bunların sistematik olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca bazı lokasyonlarda (Tepetarla tren istasyonunun batısı, 

Akyazı vb. gibi) gözlenen KD-GB doğrultulu açılma çatlakları en büyük sıkışmanın KB-GD doğrultusunda etkimiş 

olabileceğine işaret etmektedir.   

 

 
 
 
 



 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  

  

Doğu Marmara Depremi sırasında çok sayıdaki can kaybının yanısıra, özellikle yeraltısuyu tablasının sığ olduğu alüviyal 

zeminler üzerinde kurulu birçok yerleşim biriminde sıvılaşma ve zemin büyütmesi gibi nedenlerle yapılar tamamen 

yıkılmış, hasara uğramış ve/veya yana yatarak kullanılamaz hale gelmiştir. Ayrıca sokaklarda, demiryolu ve otoyolda 

meydana gelen deformasyonlardan başka, İzmit Körfezi’nin güneyi ve Sapanca Gölü kıyılarında gelişen hareketler (yanal 

yayılma) sonucu kıyılar bir ölçüde deniz ve göl tarafından yutulmuş, yer yer heyelanlar meydana gelmiştir. Herbiri birer 

ayrı doğa olayı olarak kabul edilen bu olaylar bilinen doğal afetlerin hemen hiçbirinde, yerleşim merkezlerinin bu denli 

yakınında ve bir arada ortaya çıkmamıştır. Bu gelişmede pek çok yerleşim biriminin depreme neden olan faya 

yakınlığının ve depremin büyüklüğünün yanısıra, kuşkusuz jeolojik faktörler ve zemin koşulları da en önemli rolü 

oynamıştır. Raporun bu bölümünde, yukarıda özetle belirtilen hususlar üzerinde jeolojik ve hidrojeolojik faktörler ile 

zemin koşullarının etkileri mühendislik jeolojisi ağırlıklı olarak değerlendirilmiştir. 

  

6.1. Heyelanlar 

  

İncelenen alanın bazı kesimlerinde ve değişik litolojik birimlerden oluşan yamaçlarda depremin 

neden olduğu dinamik yükler yamaç duraylılığını bozarak heyelanların meydana gelmesine ve kaya 

düşmelerine neden olmuştur. Ancak bu heyelanlar küçük çapta olup, sayıları çok azdır. Gölyaka 

ilçesinin batısında Aksudere’ye paralel konumlu köy yolunun güney yamacında gelişen heyelan ve 

yine aynı lokasyondaki kaya düşmesi depremin etkilediği bölgenin doğu kesimi için tipik 

örneklerdir. Benzer şekilde, Karadere’ye doğru Aksudere vadisinin kısmen ayrışmış zayıf kayaçların 

yer aldığı derin ve dik yamaçlarında kütlesel (dairesel) kayma türünde heyelanlar gözlenmektedir. 

Bu yöredeki heyelanlar, yerleşim birimlerinden uzakta meydana geldiği için can kaybına ve hasara 

neden olmamıştır. Ancak yöredekiler tarafından belirtildiğine göre, bu heyelanlardan biri depremden 

hemen sonra kayan malzeme kaldırılana değin 13 saat süreyle Aksudere’nin yatağını kapatmıştır.  

İncelenen güzergah boyunca gözlene diğer tipik heyelanlar, Acısu’da karayolunun kenarındaki 

evlerin üzerinde yeraldığı düşük eğimli yamaçlar ile ilçenin kuzeyindeki sırtlarda gözlenmiştir. 

Bunlar orta ve düşük eğimli yamaçlarda, daha çok toprak zemin gibi davranan, kısmen ayrışmış ve 

zayıf çimentolu, Pliyosen yaşlı çamurtaşı, çakıltaşı ve kumtaşı gibi birimler içinde sığ dairesel 

kaymalar şeklinde gelişmiştir. 

  

 

 



 

TEM Otoyolu boyunca sadece Toyota Hastanesi’nin yakınındaki Adapazarı bağlantısının 

dolgusunda ufak bir heyelan meydana gelmiştir. Bunların yanısıra, İzmit Körfezi’nin güney 

kıyısında, Ulaşlı civarında, sedimanter kayaçlarda kıyıya doğru eğimli tabakalanma yüzeyleri 

boyunca yerel blok kaymaları (düzlemsel kayma) da gözlenmiştir.  

  

6.2. Zemin Koşulları, Sıvılaşma ve Yapılar Üzerindeki Etkileri  

  

Alüviyal zeminlerin yaygın şekilde gözlendiği deprem bölgesinde, deprem sırasında meydana gelen 

titreşimler bu zeminlerin içerdiği suya doygun kumlu-siltli düzeylerde sıvılaşma davranışının 

gelişmesine neden olmuştur. Yeraltısuyu tablasının da son derece sığ konumlu olması bu süreci 

kolaylaştırıcı rol oynamıştır. Sıvılaşmalar, Adapazarı, Arifiye, Sapanca Gölü’nün güney kıyısı, 

Otosan Fabrikası, Gölcük ve Hersek deltasında gözlenmiştir. Alüvyonlarda sığ derinliklerde ve su 

tablasının altında bulunan ince kum ve siltli kum düzeylerinde gözenekler arasındaki gözenek 

suyunun basıncı titreşim sırasında kritik değerlere yükselerek zeminin taşıma gücünü yitirmesine 

neden olmuş ve üzerinde bulunan yapıların yana yatmasına, oturmasına veya belirli ölçüde zeminin 

içine girmesine yol açmış olup, yapıların yakın çevresinde yüzeyde kum kaynamaları şeklinde 

kendisini göstermiştir. İnceleme sırasında sıvılaşmanın gözlendiği farklı lokasyonlardan 25 adet ve 

sıvılaşma olmayan yerlerden de 3 adet zemin örneği alınarak bunlar üzerinde zemin sınıflama 

deneyleri yapılmıştır. Aşağıdaki paragraflarda inceleme alanı alt bölgelere ayrılarak zemin koşulları 

ve sıvılaşma davranışı bu bölgeler için sunulmuştur. 

  

Düzce Ovası: Düzce Ovası’nda, 3.Bölümde de değinildiği gibi, oldukça kalın alüviyal malzeme ve 

ova göl çökelleri yeralmaktadır. Düzce ilçesi de kum ve çakıl tane boyundaki malzemenin daha fazla 

olduğu ova göl çökelleri üzerinde kurulmuştur. Ova boyunca bazı kesimlerde kum ve çakıl 

mercekleri gözlenmesine rağmen, bu zeminler silt ve kil gibi ince taneleri de beraberinde içermekte 

ve istifte kalın siltli kil ve kil düzeyleri bulunmaktadır (Zarif, 1995). Bu durum, Düzce ilçesinde 

yüzeyde gözlenen kurumuş sert kabuktan da anlaşılmaktadır. Yeraltısuyu tablasının yüzeyden 

derinliğinin 2 ile 5 m arasında değiştiği bilinen ovada, muhtemelen kumlu zonların fazla ince tane 

içermesi ve kil düzeylerinin varlığı nedeniyle sıvılaşma gözlenmemiştir. Bununla birlikte, ilçede 

meydana gelen hasarlarda zeminlerin nisbeten gevşek ve yumuşak özellikte olması nedeniyle, 

kırılmadan kaynaklanan titreşimlerin faya yakınlık ve alüvyon kalınlığı ile orantılı olarak 

büyütülerek (zemin büyütmesi) yapılara aktarılmış olması da önemli ölçüde etkin olmuştur. 

Güneyinden geçen faya yaklaşık 10 km mesafede olmasına rağmen ilçede hasar gözlenirken, yüksek 



kesimlerde kaya zeminler üzerinde bulunan yapılarda hasar olmaması zeminin titreşimleri büyütme 

etkisinin önemine işaret etmektedir. 

  

Adapazarı Ovası: Ova, başta Sakarya Nehri olmak üzere, çok sayıda akarsuyun depoladığı ve 

Sapanca Gölü’nden Akyazı’nın doğusuna kadar geniş alanlar kaplayan alüvyal malzeme ile 

örtülüdür. Ovada sığ kumlu seviyelerin yaygın ve yeraltısuyu seviyesinin 1-2 m gibi derinliklerde 

yer alarak yüzeye son derece yakın olması, deprem sırasında sıvılaşmanın meydana gelmesi için 

uygun koşulları hazırlamıştır.  

  

Adapazarı Ovası’nda Arifiye Köy Enstitüsü bahçesinde 170 m derinliğe kadar yapılan sondajların 

yüzeye yakın bölümlerinde kum ve çakıllı kum, yine Adapazarı’nın Erenler Mahallesi ile Sakarya 

Nehri arasında kalan bir lokasyonda yapılan 52 m derinliğindeki bir sondajın ilk 10 m’sinde ince 

kum seviyeleri gözlenmiştir (Bargu, 1997). Ayrıca Adapazarı il merkezinde kanalizasyon ve yapı 

temeli için yapılan iki sondaja ait zemin profili Şekil 6.5’te verilmiştir. Her iki sondajda da 2 m gibi 

sığ bir derinlikten sonra sıvılaşmaya karşı oldukça duyarlı kum seviyelerinin varlığı ve su seviyesinin 

yüzeyden itibaren 1-2 m derinde yer aldığı görülmektedir. Bu kumlu düzeylerde SPT darbe sayıları 5 

ile 20 arasında değişmekte olup, kumun gevşek nitelik taşıdığına işaret etmektedir. Sınırlı sayıda 

olmakla birlikte, bu veriler bile Adapazarı ve civarının sıvılaşma açısından ne denli risk taşıdığını 

göstermektedir. Ayrıca Adapazarı’nın 407 mG gibi yüksek bir yer ivmesiyle sarsılması,  

sıvılaşmanın meydana gelmesinde diğer önemli bir faktör olmuştur.  

Adapazarı il merkezinde sıvılaşmanın en yaygın ve tipik olarak gözlendiği semtler, kuzeyde Tığcılar 

Mahallesi ve Çark Caddesi’nin de geçtiği Cumhuriyet Mahallesi olup, ayrıca güneye doğru Sakarya 

Nehri’nin menderes yaptığı kesimde Erenler Mahallesi ve E-5 karayolunun kenarındaki Başak 

Traktör Fabrikası’nın bulunduğu alandır. Bu semtlerde sıvılaşma nedeniyle ağır betonarme yapıların 

önemli bir bölümü; yana, öne veya geriye yatarak, devrilerek, oturmaya maruz kalarak ve zeminin 

içine çökerek hasara uğramış veya yıkılmıştır (Şekil 6.6). Sıvılaşma, yapılarda neden olduğu 

deformasyonun yanısıra, yapıların ve yolların kenarlarında, bahçelerde ve açık alanlarda gözlenen 

kum kaynamaları şeklinde kendisini göstermiştir. Binaların zemine batması nedeniyle sıkışan temel 

zemini malzemesi yanlara doğru harekete geçerek bina kenarlarındaki kaldırım ve yollarda 

kabarmalara neden olmuştur. Yol, kaldırım ve yapılaşma nedeniyle yerleşim birimlerinde zemin 

profilinin görülmesi her yerde mümkün olamamakta, dolayısıyla bu durum sıvılaşmanın her yerde 

belirgin şekilde görülmesini engellemektedir. Bununla birlikte, Adapazarı’nda kum fışkırmalarının 

ve konilerinin gözlenemediği, ancak yana yatmış veya gömülmüş çok sayıdaki binanın zemininde de 

sıvılaşmanın etkin olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, çok yakınında sıvılaşmadan önemli ölçüde 



etkilenen ve tekil veya sürekli temellerle taşıtılan binalaın bulunmasına rağmen, kazık temel 

sistemleri üzerine inşa edilmiş olmaları nedeniyle bazı yapılarda (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Toyota 

Fabrikası gibi) ise, herhangi bir deformasyon veya hasar gözlenmemiştir. Adapazarı’nın batısındaki 

yüksek kesimlerde ve kaya birimler üzerinde yer alan semtlerdeki yapılarda hasar yoktur. Bu 

belirleme, yeraltısuyu tablasının çok sığ olduğu ve 1967 depreminden sonra da zayıf-gevşek birimler 

üzerinde gelişimine devam etmiş olan Adapazarı’nda, sıvılaşma ve zemin büyütmesi gibi zeminle 

ilgili faktörlerin hasarlar üzerinde ne denli etkili olduğunu göstermektedir. 

  

Sıvılaşma lokasyonlarından alınan zemin örnekleri üzerinde yapılan sınıflama deneylerinin 

sonuçları, bu zeminlerin ağırlıklı olarak kum ve daha az miktarda da silt tane boyutundaki 

malzemeden meydana geldiğini ve Birleştirilmi ş Zemin Sınıflaması’na göre siltli kum ve kötü 

derecelenmiş kumların yer aldığı SM ve SP grubu zeminler olduklarını göstermiştir. Ayrıca bu 

zeminlerin tane boyu dağılımları da sıvılaşmaya eğilimli zeminler için gayet iyi bilinen tane boyu 

dağılımı aralığının alt ve üst sınırları arasında kalmaktadır. 

  

Sapanca Gölü-İzmit Körfezi Arası :  Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi arasında kalan alan ve İzmit 

kentinin kıyıya yakın kesimleri alüviyal malzeme üzerinde bulunmaktadır. Bu alanda faya yakın bazı 

yapılar tamamen yıkılmış, çoğu da ağır hasara uğramıştır. İzmit’in alüvyon üzerinde kalan 

semtlerindeki yapılarda ağır hasar meydana gelirken, kentin girişinde ve karayolunun hemen 

kuzeyindeki kaya zemin üzerinde yeralan yapılaşma alanlarında ise hasar yoktur. Sıvılaşma ise, 

Sapanca ilçesinin kuzey kenarındaki  Sapanca Gölü’nün kıyısında meydana gelmiştir. Sapanca Vakıf 

Oteli, Gölpınar Sitesi, Kumbaz Restoran ve bunların üzerinde bulunduğu kıyı şeridi sıvılaşmanın 

tipik olarak gözlendiği yerlerdir. Sapanca Vakıf Oteli’nin bahçesi ile bitişiğindeki Gölpınar 

Sitesi’nde K50B ile K75B arasında değişen doğrultularda ve kıyıya paralel yönde gelişmiş sıvılaşma 

hatları gözlenmiştir (Şekil 6.11). Sıvılaşma hatları, otelin göl suyu altında kalan bahçe platformunda 

gelişmiş yarıklarda da izlenebilmektedir. 

  

Sapanca Gölü kıyısından alınan sıvılaşmış zemin örneklerinin de, Adapazarı’ndakilere benzer 

şekilde, %90’dan fazla kum içeren ve SP grubunda yer alan zeminler oldukları belirlenmiştir. Bu 

zeminlerin tane boyu dağılımı da sıvılaşmaya çok duyarlı zeminler için bilinen tane boyu dağılım 

aralığıyla uyum göstermektedir.  

  

Gölcük-Çınarcık Kıyı Şeridi :  İzmit Körfezi’nin güney kıyısında ve kıyıya paralel olarak uzanan 

dar bir şerit boyunca kurulmuş olan çok sayıda yerleşim birimi yine zayıf alüvyon malzeme üzerinde 



yer almaktadır. Özellikle Gölcük kalın bir alüvyon örtüsünün üzerinde olup, yapı temelleri bu 

malzemenin üzerinde oturmaktadır. Söz konusu kıyı şeridi boyunca, ayrıntısına bundan sonraki 

bölümde değinilmiş olan ve yapıların denize sürüklenmesiyle sonuçlanan yanal yayılma-akma 

kayması türündeki duraysızlıkla birlikte, Gölcük’ün  Kavaklı semtinde, Otosan Fabrikası’nda ve 

Hersek Deltası’nın batı kesiminde kum fışkırmasının ve konilerinin tipik olarak gözlendiği 

sıvılaşmalar da meydana gelmiştir. Ayrıca, Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’nda da sıvılaşma 

izlerinin görüldüğü öğrenilmiş, ancak sıvılaşan kumların temizlenmiş olması nedeniyle gözlem 

yapılamamış ve örnek alınamamıştır. 

  

Gölcük’ün doğusunda Otosan Fabrikası’nın güneyindeki KB-GD doğrultulu fayın yüzeyinde üstte 1 

m kalınlığında çakıllı, kumlu kil ve bunun altında 60 cm kalınlığında ince kum ve altta tekrar kil 

gözlenmektedir. Aradaki kumlu seviye fabrika sahasında su seviyesinin yüzeye çok yakın olması 

nedeniyle ve büyük bir yer ivmesinin etkisiyle sıvılaşarak yüzeye doğru çıkmış ve üstteki killi düzeyi 

sıvamıştır. (Şekil 6.12). Söz konusu kum, fabrikanın inşa edildiği alanda  da devam ediyor olmakla 

birlikte, yapının 12-20 m derinliğe kadar indirilen kazık temeller üzerine oturtulmuş olması, 

fabrikayı sıvılaşmanın neden olabileceği olumsuz etkilerden korumuştur. Sıvılaşma, ayrıca Gölcük 

ilçesinin denize sürüklenen Kavaklı semtinde kıyı boyunca (Şekil 6.13) ve yine kıyıda bulunan 

Kongre Sarayı’nın bahçesinde de gözlenmiştir. Burada sıvılaşma, zeminin denize doğru hareketine 

neden olan yanal yayılma süreciyle birlikte meydana gelmiştir. Gölcük’te Donanma 

Komutanlığı’nda inşası sürmekte olan bir yapının temel zemininden alınan örneğin %9 çakıl, %33 

kum, %48 silt ve %10 kil içerdiği ve ince taneli fraksiyonun likit limitinin %26 olup, non-plastik 

şekilde davrandığı belirlenmiştir. Bu zemin, nisbeten iyi boylanmış kum-silt karışımı SM grubu bir 

zemin olarak değerlendirilmiştir. İnşaat kazısında su tablasına rastlanmamıştır. Bununla birlikte, bu 

alanda görüldüğü ifade edilen kum kaynaması dikkate alınarak, incelenen zeminle geçişli olabilecek 

kum düzeylerinin veya merceklerinin bulunabileceği de gözönünde bulundurulmalıdır.  

  

Sıvılaşmanın tipik olarak gözlendiği diğer bir alan ise, daha batıdaki Hersek Çıkıntısı’nda Yalak 

Dere deltasıdır. Bu deltada kalınlığı fazla, kum ve çakıldan oluşan gereçlerin yığıldığı (Bargu, 1995; 

Özhan ve Bayrak, 1998) ve su tablasının sığ derinlikte olduğu dikkate alınırsa sıvılaşma için son 

derece uygun bir ortamın varlığı ortaya çıkmaktadır. Kıyıdan 50-100 m içerden itibaren çok sayıda 

sıvılaşma hattı ve kum konileri meydana gelmiştir (Şekil 6.14). Burada gözlenen kum konilerinin 

çapı 50 cm civarında olup, sıvılaşma hatlarının doğrultuları K70D ile K70B arasında değişmektedir. 

Deltanın güneyindeki Subaşı Belediyesi yetkililerinin ifadelerine göre, artçı şoklar sırasında da bu 



alanda kum kaynamaları meydana gelmiştir. Sadece elma bahçelerinin bulunduğu sahanın imara 

açılmamış olması, sıvılaşmaya bağlı hasarları önlemiştir. 

  

Körfezin güney kıyısındaki sıvılaşma gözlenen lokasyonlardan alınan örnekler de SP ve SM 

grubunda yer alan ve kumca zengin zeminler olarak sınıflandırılmışlardır. Ayrıca bu zeminlerin de 

tane boyu dağılımlarına göre tipik sıvılaşma sınırları arasında yer aldığı belirlenmiştir. Yalova ve 

yakın civarındaki yerleşim birimlerinde, sıvılaşma ve denize sürüklenme olmadığı halde, önemli 

hasarlar meydana gelmiştir. Bu bölgedeki yerleşim birimlerinin önemli bir bölümü de Marmara 

Denizi’ne dökülen K-G doğrultulu derelerin biriktirdiği alüviyal zeminler üzerinde yer almaktadır. 

Kat adedinin arttırılması ve kalitesiz yapılaşma gibi faktörlerin yanısıra, bu zayıf zeminlerin de, 

özellikle zemin büyütmesi nedeniyle, hasarlarda önemli rol oynadığı bir gerçektir. Nitekim, 

Yalova’nın alüvyonda kurulmuş olan Hacımehmet Ovası’ndaki semtler ile hemen batısındaki 

Çiftlikköy’de hasarların ağır olması, buna karşın yüksek ve kayalık kesimlerde çok az hasar 

görülmesi zemin koşullarının etkisini gösteren hususlardır.  

  

6.3. Yanal Yayılma Hareketleri - Akma Türü Kaymalar 

  

Zeminlerde sıvılaşma davranışıyla ilişkili olarak gözenek suyu basıncının artması ve kum kaynaması 

gibi süreçlerin yanısıra, çeşitli türde deformasyonlar ve yenilmeler meydana gelebilmektedir. Yanal 

yayılmalar (lateral spreading) ve akma türü kaymalar (flow failure) deprem sırasında katastrofik 

sonuçlara neden olan zemin davranışlarıdır. 

  

Yanal yayılma, zeminin sıvılaşmaya bağlı olarak nisbeten sığ bloklar halinde ayrılarak ve depremden 

kaynaklanan kuvvetlerin etkisi altında yanal yönde hareket etmesidir. Bu hareket, genellikle son 



derece düşük eğimli yamaçlarda (0.3o – 3o arasında) akarsu yatağı, göl ve deniz kıyısı gibi serbest 

yüzeylere doğru gelişir. 

  

Akma yenilmesi ise, genellikle geniş zemin kütlelerinin onlarca metrelik mesafeler boyunca kara 

veya su altında eğim aşağı doğru kayması şeklinde gelişen bir harekettir. Bu tür hareketler, tamamen 

sıvılaşmış bir zeminde veya sıvılaşmış bir zeminin üzerinde bulunan başka bir rijit zemin bloğunda 

ve genellikle eğimi 30’den büyük yamaçlardaki suya doygun gevşek kumlar veya siltlerde meydana 

gelebilmektedir. 

  

Yukarıda belirtilen türde zemin davranışları Doğu Marmara Depremi’nin etkilediği bölgedeki göl ve 

deniz kıyılarında meydana gelerek yapıların sulara sürüklenmesine ve can kayıplarına yol açmıştır. 

Sapanca Gölü’nün güney kıyısı, Körfezin güney kıyı şeridinde Seka Kavaklığı, Gölcük, 

Değirmendere ve Ulaşlı bu tür zemin davranışlarının önemli ölçüde geliştiği tipik lokalitelerdir. 

Ayrıca Adapazarı il merkezinde de Sakarya Nehri’ne doğru meydana gelen yanal yayılmanın 

göstergeleri mevcuttur. 

  

Adapazarı’nda başta sıvılaşmanın yaygın olarak gözlendiği Tığcılar ve Cumhuriyet Mahallesi olmak 

üzere, Sakarya Nehri’ne yakın semtlerde sıvılaşmayla birlikte yanal yayılmanın göstergesi olan 

yarıklar ve açılmalar gözlenmiştir. Genellikle K-G doğrultusunda ve Sakarya Nehri’nin yatağına 

paralel konumda gelişmiş bu açılmaların yanısıra, kentin KD’daki Güneşler semti yakınlarında 

Sakarya Köprüsü’nün geçtiği yerde ve kentin güneyindeki Yenimahalle civarında Sakarya Nehri’nin 

kenarlarında nehre doğru yanal yönde gelişmiş hareketi gösteren kopma ve açılmalar meydana 

gelmiştir. 

  



Sapanca Gölü’nün güney kıyısında da sitelerin, Vakıf Oteli’nin, restoran ve çay bahçelerinin ve 

kıyıdaki yürüyüş yolu ile İnsan Hakları Parkı’nın bir bölümünün su altında kalmasına neden olan 

yanal yayılma hareketi meydana gelmiştir (Şekil 6.17). Bu hareket, sıvılaşmayla birlikte gelişmiş ve 

zemin kıyıya paralel konumlu (K70B – K85B) kırıkların ayırdığı bloklar halinde üzerindeki yapılarla 

birlikte göle doğru ötelenmiştir. Kıyıdaki Gölpınar sitesi sakinlerinden alınan bilgiye göre, sitenin 

önünde KB-GD doğrultulu 6 yarık belirlenmiş ve su içine doğru 6 m’ye varan oturmalar olmuştur. 

  

Gölcük’ün doğusunda inşası sürdürülen Otosan Fabrikası ve kuzeyindeki Seka Kavaklığı’nda da 

denize doğru bir yanal yayılma hareketi gelişmiştir. Fabrikanın kurulduğu sahanın +4.5 m kotunda 

iken, depremden sonra +2.5m kotuna düşmesi ve kavaklığın bir bölümüne su girmesi yanal yayılma 

hareketinin tipik göstergeleridir. Ayrıca fabrikanın kaynak binasının dış cephesindeki metal 

kaplamalarda depremden sonraki birkaç gün içinde deformasyonların meydana gelmesi de hareketin 

devam ettiğine işaret etmektedir. Sahanın denize doğru sürüklenmesinde fabrikanın güneyinde 

gözlenen KB-GD doğrultulu ve KD’ya eğimli normal fayın  önündeki bloğun düşmesinin de etkin 

olduğu söylenebilir. 

  

Gölcük’ün Kavaklı semtinde de, Seka Kavaklığı’ndakine benzer şekilde, denize doğru bir hareket 

olmuş ve parklar, kıyı yolu, binalar ve bir lunapark su altında kalmıştır. Kıyıda sıvılaşmanın 

gözlenmesi, bu gelişmede yanal yayılma hareketinin rol oynadığını göstermektedir. 

Değirmendere’nin Çınarcık mevkiinde otel, iki iskele ve çınarların üzerinde bulunduğu doğal 

malzeme ve dolgudan oluşan kıyı şeridinin bir bölümü denize kaymıştır. Görgü tanıklarının ifadesine 

göre, deprem sonrasında kıyıdaki yapılar 200 m kadar açığa sürüklenmiştir. Mevcut batimetrik 

verilere göre (Özhan ve Bayrak, 1998), Körfezin güney yamaçları genelde kuzey yamaçlarından 

daha dik olup, 0-50 m derinlikler arasında eğimler daha yüksektir. Değirmendere’de denizin 

derinleşerek kıyıdaki yamaç eğiminin artması ve ayrıca görgü tanıklarının yukarıdaki ifadeleri 



dikkate alındığında, buradaki denize sürüklenmenin yanal yayılma hareketinden çok, su altındaki 

eğimi fazla bir yamaç boyunca gelişmiş akma türü bir kayma mekanizmasıyla ilişkili olması 

kuvvetle muhtemeldir. Değirmendere’den sonra Halıdere yerleşim biriminin kıyı bölümünde de 

gözlenen yanal yayılma hareketi, daha batıda muhtemelen kıyının yine derinleşmesi nedeniyle akma 

türü kayma mekanizmasına dönüşerek Ulaşlı’da belediye binasının da bulunduğu kıyının bir  

bölümünü denize sürüklemiştir. Batıya doğru gidildikçe yanal yayılmanın etkisi önemli ölçüde 

sönümlenmekte, sedece Yalova’dan önce Topçular araba vapuru iskelesinin yanında ve Yalova 

içindeki vapur iskelesinin bitişiğinde dolgu üzerindeki parkın parke taşlarında kabarmalar şeklinde 

gözlenmektedir. Kıyılarda gelişen denize sürüklenmenin mekanizmasına ilişkin ayrıntılar, bundan 

sonra bölgede elde edilecek verilerin ve alınacak ölçümlerin ışığında daha kesin çizgilerle 

açıklanabilecektir. 

  

6.4. Yapısal Hasarlar 

  

17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi’nde önemli ölçüde can kaybının yanısıra, alüvyal çökeller 

üzerindeki yerleşim birimlerinde yapılar çökmüş ve ağır hasar görmüş, karayolu ve demiryolu gibi 

ulaşım ağları, alt yapı elemanları ve sanayi tesisleri de hasara uğrayarak çok büyük maddi kayıplar 

meydana gelmiştir. İncelemenin yapıldığı alanda gözlenen hasarlara ve bunların nedenlerine, deprem 

bölgesinden verilen  örneklerle birlikte, aşağıda değinilmiştir. 



  

 

 

 

 



 



 

 



 



 



 



 

Karayolları :  Ankara’yı İstanbul’a bağlayan TEM otoyolunun İzmit ile Adapazarı arasında kalan 

bölümü değişik lokasyonlarda fay tarafından kesilmiştir. Depreme neden olan fay, Arifiye’nin 

güneyindeki otoyolun hemen kuzey kenarına paralel şekilde geçmektedir. Fayın Arifiye üst geçidinin 

ayaklarının altından geçmesi ve sağ yanal ötelemenin bu kesimde 3m’den büyük bir değere ulaşması, 

köprü tabliyelerinin mesnetlerinden ayrılmasına ve yıkılmasına neden olmuştur. Aksta yaklaşık 3 

m’lik bir ötelenme söz konusudur. Yıkılan üst geçidin fayın güney bloğunda kalan kesiminde köprü 

ayağında yapılan kazıda üstte 3 m kalınlığında ince taneleri (kil, silt) de içeren ve kahverenkli bir 



zemin yer alırken, bunun altında 1 m kalınlığında kumlu ve çakıllı bir zemin bulunmaktadır. Köprü 

ayaklarının üzerinde oturduğu alttaki zeminin %60 kum ile %40 çakıl tane boyutunda malzemeden 

oluştuğu ve SP zemin grubuna girdiği saptanmıştır. Ancak bu lokasyonda yeraltısuyunun 

gözlenmemiş olması nedeniyle, köprünün yıkılmasında sıvılaşmanın değil, fayın neden olduğu 

ötelenmenin rol oynadığı kanaatine varılmıştır. Arifiye civarında ayrıca köprü ayaklarında çatlama 

ve açılmalar meydana gelmiş, ayrıca yolun yer yer 200 m’ye varan uzunluktaki bölümlerini ve yol 

ile üst geçit korkuluklarını deforme etmiştir. Yoldaki deformasyonlar oturma şeklinde gelişmiş olup 

K-G ve K 10 B doğrultuludur (Şekil 6.20). Bu kırıklar sıkıştırma sonucu oluşan tansiyon kırıkları ve 

oturma kırıkları şeklinde değerlendirilmiştir. TEM otoyolunun Adapazarı girişindeki bağlantı 

yolunun dolgusunda meydana gelmiş küçük ölçekli yerel heyelan dışında dışında otoyol boyunca 

herhangi bir heyelan (şev duraysızlığı) gözlenmemiştir. 

  

Demiryolları :  Deprem, Ankara-İstanbul demiryolunun İzmit ile Arifiye arasında kalan bölümünde 

deformasyonlara neden olmuştur. Demiryolunun Arifiye’nin batısındaki Mısır Üretme Çiftliği’nin 

yanından geçen bölümü ve özellikle daha batıdaki Tepetarla Köyü istasyonunda 3 m civarında sağ 

yanal ötelenmelerle demiryolu S şeklinde deformasyona uğramış ve traversler kırılmıştır (Şekil 

6.21). Ayrıca fayın Sapanca Gölü’nün GD ucunda suya girdiği ve karayoluyla yanyana olduğu 

lokalitede rayları traverslere bağlayan somunların eğrildiği de gözlenmiştir. Deforme olan raylar kısa 

sürede değiştirilerek demiryolu ulaşıma açılmıştır. 

Binalar :  Bu deprem sırasında en az 5000 kadar binanın çöktüğü ve binlercesinin de değişik 

derecelerde hasara uğradığı tahmin edilmektedir. Saha incelemesinde, çöken ve hasara uğrayan 

binaların çoğunun konut ve işyeri olarak kullanılan betonarme yapılar olduğu gözlenmiştir. Özellikle 

4 ve daha fazla katlı binalar çökmüş, ya da ağır hasara uğramış olup, giriş katlarının bodrum kata 

dönüştüğü görülmüştür.  

  



En şiddetli hasarlar fay zonu üzerinde gözlenmiş olup, bu zondaki yıkılmalarda fayın kırılmasının 

önemli düzeyde etkisi söz konusudur. Fay zonundan uzaklaştıkça hasarın derecesi azalmakla birlikte, 

Gölyaka, Düzce, Adapazarı, Gölcük ve civarı ile Yalova’daki yıkım ve hasarlar zeminin türü ve 

kalınlığı, ayrıca yapı kalitesiyle yakından ilişkili olarak görülmektedir. Özellikle Adapazarı faya 5-6 

km uzaklıkta olmasına rağmen, kentin su tablasının çok sığ olduğu kalın alüviyal zeminler üzerinde 

kurulu olması nedeniyle, yapılar zemin büyütmesi ve sıvılaşma gibi zemin davranışlarının olumsuz 

etkilerine maruz kalmıştır. Bununla birlikte, depreme dayanıklı olarak yapılan binalar fay kırığı 

yakınından geçmesine rağmen, hasarsız veya çok az hasarlı bir şekilde yıkımdan kurtulmuştur (Şekil 

6.23). Ayrıca Adapazarı’nda olduğu gibi, olumsuz zemin koşulları önceden dikkate alınarak yapılmış 

temel tasarımlarına göre kazık temellerle taşıtılan binalar hasara uğramamıştır. 

  

Zemin koşullarının ve jeolojik faktörlerin dikkate alınmamasının yanısıra, yapıların hasar görmesine 

neden olan diğer faktörler, ülkemizde bundan önce meydana gelmiş depremlerden sonra belirlenen 

faktörlerden farklı değildir (Hamada ve Aydan, 1992; Aydan vd., 1998). Yapılan gözlemler 

çerçevesinde bu faktörlere aşağıda kısaca değinilmiştir. 

  

(a) (a)    Kötü işçilik  : İncelenen yapılarda kolon ve kiriş bağlantıları çok zayıf olup, ayrıca etriye 

aralıkları yeterli sıklıkta yapılmamıştır ve kiriş-kolon bağlantı bölümlerinde çoğu kez etriye 

bulunmamaktadır (Şekil 6.24). 

(b) (b)   Beton Kalitesi : Elle zorlanınca kolayca kırılan veya ufalanan beton örnekleri, yıkılan bazı 

binalarda betonun dayanımının standartlara uygun olmadığını göstermektedir. Ayrıca 

Çınarcık’taki bazı yapıların betonunda, içinde bol miktarda midye kavkılarının da gözlendiği 

deniz kumunun kullanılmış olması, donatılarda korozyona ve dayanımın azalmasına yol açmıştır 

. 

(c) (c)    Rezonans : Zeminlerin hakim periyodu tayin edilmeden yapılar inşa edildiği için, önceki 

depremlerde olduğu gibi, zemin periyodu ile yapı periyodunun çakışması sonucu bazı binaların 

rezonansa uğrayarak yıkılmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. 



(d) (d)   Granülometri : Hasarlı bazı binalarda betonlarda kullanılan çakıl ve kumun granülometrisinin 

değişken olduğu görülmüştür. Bu durum da iri çakıllar gözenekli ve zayıf bağlantıların 

oluşmasına yol açmaktadır.  

(e) (e)    Yumuşak Katlar : Binanın giriş katlarının dükkan, depo, galeri vb. gibi işyeri amaçlı olarak 

kullanılması  ve bu amaçla kolon sayısında azaltmaya gidilmesi rijit olmayan yumuşak katların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin; deprem bölgesine uzakta olmasına ve önemli bir 

hasar olmamasına rağmen depremde Eskişehir’de yıkılan tek bina ile Akyazı’daki alt katında 

kaporta atölyesi bulunan yüksek bir bina bunun tipik örnekleridir. 

(f) (f)      Yapıların Çarpışması : Bazı binalar ise, kendilerine komşu konumlu diğer binalarla çarpışma 

sonucu yıkılmış veya hasar görmüşlerdir. 

  

İncelemenin yapıldığı yerleşim birimlerindeki binalarda ve minarelerde yıkılma ve yana yatmanın 

doğu veya batı yönünde gerçekleştiği, bunun da depreme neden olan fayın bloklarının göreceli 

hareket yönleriyle uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca bazı yapılar doğu veya batı yönünde harekete 

maruz kalmalarının yanısıra, daha az miktarda olmakla birlikte, aynı zamanda kuzeye doğru da 

hareket etmişler ve torsiyona uğramışlardır. 

  

Binaların uzun eksenlerinin konumu ile depremi oluşturan kuvvet çiftlerinin yönleri arasındaki 

ili şkinin önemi bu depremde de gözlenmiştir. Uzun ekseni hareket yönüne dik olan yapılardaki 

yıkılmalar daha fazladır. Örneğin; biri daha yüksek olan ve birbirine bitişik iki bloktan oluşan 

Adapazarı’ndaki Elmas Oteli’nin uzun ekseni K-G doğrultulu olup, fay bloklarının hareket yönüne 

dik konumdadır. Bu nedenle öndeki yüksek blok daha fazla sallanarak tamamen yıkılmıştır. Otelin 

yıkılmadan önceki ve sonraki durumu Şekil 6.29’da verilmiştir. 

  

Yıkılmış ve ağır hasara uğramış binaların çoğunda delikli tuğla kullanıldığı gözlenmiştir. Bu 

malzeme oldukça kırılgandır. Sarsıntı sırasında gerilim konsantrasyonları gelişerek tuğla kısa sürede 

yenilmektedir . Buna karşın, dolu tuğla kullanılmış olan ve 2-3 kattan fazla yüksek olmayan yapılar 



ise, deprem sırasında yıkılmayarak iyi bir performans sergilemişlerdir. Ayrıca, ahşap evler ile ahşap 

katkılı eski tip evler (hımış) hasarsız veya çok az hasarlı bir şekilde depremi atlatmışlardır. 

Sanayi Tesisleri : Depremin ülkemizin sanayi tesislerinin en yoğun olduğu bir bölgede meydana 

gelmesi, bu tesislerin de zarar görmesine neden olmuştur. Bu inceleme sırasında sanayi tesislerinde 

de gözlem yapılması için süre ayrılması mümkün olamamıştır. Bununla birlikte, Adapazarı ve 

Gölcük civarındaki birkaç tesis incelenebilmiştir. Bu tesislerde makinaların yerinden oynadığı; kolon 

ve kirişlerde ayrılmaların, duvarlarda ve taban betonunda çatlama ve kırıkların meydana geldiği 

gözlenmiştir. Gölcük civarında ise, MKE Gemi Söküm Tesisi’nin iskelesi göçerek su altında kalmış, 

Otosan Fabrikası ise, kazık temeller üzerine oturtulduğu için hasar görmemekle birlikte, sahanın 

denize doğru hareketi nedeniyle deprem öncesinde bulunduğu kota göre 2 m kot kaybetmiş ve buna 

bağlı gelişen deformasyonun bir sonucu olarak kaynakhanenin duvarlarındaki metal panellerde 

eğilme meydana gelmiştir. 



  

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

        ZEM İN TÜRLER İ (SINIFLAMASI)  

  

  TEK EKSENL İ BASINÇ  DİRENCİ 

ZEMİN VE KAYA TÜRÜ  Lb/inç2  Kg/cm2  Mpa ZEMİN VE DEPREM İNCELEME 
MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİME 
UYGUNLUK SINIFLAMASI  

ÇOK YUMUŞAK ZEM İN 
Parmakla kolayla şekil verilebilir. 
Belirgin topuk izleri gösterir.  

<5 <0.4 <0.04 ÇOK ZAYIF ZEMİN 

YUMUŞAK ZEM İN 
Parmak kuvvetlice bastırılarak şekil 
verilebilir. Belirsiz topuk izleri 
gösterir. 

5-10 0.4-0.8 0.004-
0.08 

SIKI ZEMİN 
Parmakla şekil vermek çok zordur. 
Tırnakla iz yapılabilir. Kürekle 
kesmek zordur.  

10-20 0.8-1.5 0.08-0.15 ZAYIF ZEMİN 

KATI ZEM İN  
Parmakla şekil verilmez. Kürekle 
kesilmez. Hafriyat için el kazması 
gerekir. 

20-80 1.5-6 0.15-0.6 

ÇOK KATI ZEM İN  
Çok dayanıklı el kazması ile kaldırmak 
zor, hafriyat için pnomatik kürek 
gerekir. 

80-150 6-10 0.6-1 ORTA ZEMİN 

ÇOK ZAYIF KAYA  
Jeolog kazmanın ucuyla şiddetlice 
vurulunca ufalanır. Cep çakısıyla 
kesilebilir. 

150-3500 10-250 1-25   

ORTA ZAYIF KAYA  
Cep çakısıyla kısmen ya da yüzeysel 
kazıma yapmak zordur. Sıkı vuruşla 
kazma ucu ile derin iz bırakılabilir.  

3500-7500 250-500 25-50 İYİ ZEMİN 

ORTA SAĞLAM KAYA  
Çakıyla kazınmaz, sıkı vuruşla kazma 
ucuyla iz bırakılabilir.  

7500-
15000 

500-1000 50-100 

SAĞLAM KAYA  
Jeolog çekiciyle sıkı bir vuruşla eldeki 
numune kırılabilir.  

15000-
30000 

1000-
2000 

100-200 ÇOK İYİ ZEMİN 

ÇOK SAĞLAM KAYA  
Çatlaksız örneği kırmak için jeolog 
çekici ile çok kez vurmak gerekir. 

>30000 >2000 >200 

  



       
         
 
             
 
         JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNİN DİĞER MESLEKLERLE 
İLİŞKİSİ  

 
Jeoloji - yeryuvarının geçmişini, onun kayaç, toprak ve sudan oluşan bileşimini ve evrimini inceleyen bilim 
dalı" olarak tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle jeoloji, "Yerin yapısal özelliklerini, yerkabuğunun 
gelişimini ve onun kayaç, toprak ve sudan oluşan bileşimini ve geçmişten günümüze değin ortamsal 
değişimleri de gözeterek doğal süreçleri, yerin fiziki doğasını ve tarihçesini inceleyen bilim dalı" olarak da 
tanımlanabilir. 

 
Mühendislik ise, "Güvenlik ve ekonomiklik koşulunu gözeterek bilimsel verileri uygulamaya yönelik amaçlarla 
kullanma sanatı" 'dır. Mühendislikte temel amaç, bilimin ilkelerini ve kuramlarını esas alarak güvenli, ekonomik 
ve uygulanabilir çözümler üretmektir. Yukarıdaki iki tanım birleştirildiği takdirde "Jeolojik verilerin (yerbilimi 
verilerinin) uygulamaya dönük mühendislik amaçlarıyla kullanımını sağlayan" Jeoloji Mühendisliği kavramı 
ortaya çıkmaktadır. Jeoloji Mühendisliği yerbilimini insanlığın sorunlarına uygulama, güvenli, ekonomik ve 
pratik çözümler üretme sanatıdır. Jeoloji Mühendislerince üretilen veriler başlıca üç mühendislik dalını ve 
mimarları doğrudan ilgilendirmektedir. Bu meslek grupları,  
(a) Yapıların güvenli ve ekonomik şekilde inşasını üstlenen İnşaat Mühendisliği, 
(b) Emniyet ve ekonomi faktörlerini gözeterek maden yataklarının işletilmesi ve geliºtirilmesi konusundaki 
tasarımı üstlenen Maden Mühendisliği,  
(c) Petrolün çıkartılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi için ekonomik anlamda 
gerekli tasarımı üstlenen Petrol Mühendisliği ve 
(d) Yapıların projelendirilmesini üstlenen Mimarlardır.  
Jeoloji Mühendisliği, yukarıda belirtilen üç mühendislik dalının yanısıra, mimarlığın bir yan dalı olan Şehir ve 
Bölge Planlamacılarına da kent planlamasında yararlanabilecekleri yerbilimi verilerini sağlamaktadır. Jeoloji 
Mühendisliğinde de her meslekte olduğu gibi belirli bir ihtisaslaşma vardır.  

Bunlar ana başlıklar halinde, 

(1) Genel Jeoloji (tektonik, çökelme ortamları, stratigrafi, paleontoloji, deniz jeolojisi) 
(2) Uygulamalı Jeoloji (Mühendislik Jeolojisi ve Hidrojeoloji) 
(3) Mineraloji-Petrografi 
(4) Maden Yatakları (enerji hammaddeleri, metalik madenler ve endüstriyel hammaddeler) ve Jeokimya 

 
şeklinde sıralanabilir. Bu ihtisaslaşma çerçevesinde Jeoloji Mühendisleri temel jeolojik sorunların 
çözümünden, yeraltı kaynakları ile yeraltı sularının aranmasına, jeolojinin mühendislik ve çevre sorunlarına 
uygulanmasına kadar değişik alanlarda hizmet verirler. Yukarıda belirtilen ihtisas konulan arasında yer alan 
"Mühendislik Jeolojisi" mühendislik bilimleri ile jeoloji arasındaki köprüyü oluşturan bir bilim dalıdır. 
Mühendislik jeolojisi, temel jeolojinin yanısıra, mühendislik düşüncesi ve yaklaşımı ile jeoteknik alanına giren 
konularda öğreti ve deneyim kazanmaktır. Jeoteknik bilimlerinin birbirleriyle olan etkileşimi ve ilişkisi Şekil 2'de 
gösterilmiştir. Bu şekilden görüleceği gibi, jeoloji mühendisliği özelinde mühendislik jeolojisi, jeotekniğin bir 
özel dalı olarak kabul edilmektedir. Bir jeoloji mühendisi önce bir mühendistir, aynı zamanda jeolog olabilir 
veya olmayabilir. Ancak gerektiği düzeyde jeoloji bilmek durumundadır. Bunun yanısıra, jeoloji mühendisi 
mühendislik düşüncesine ve mühendisliğin gereği olan uygulama becerisine de sahip olmalıdır. Bu çerçevede 
Jeoloji Mühendisinin en önemli rolü; jeolojik anlamda gerçekleri saptamak, gözlem yapmak, ölçüm almak, 
amaca uygun şekilde arazi ve laboratuar deneyleri yapmak ve elde ettiği verileri analiz ederek farklı 
alanlardaki farklı amaçlı tasarımlarda kullanılmak üzere sonuç, yorum ve değerlendirmeleri sunmaktır. 
Dolayısıyla Jeoloji Mühendisliğinin profesyonel anlamda; jeolojik çevreyi ve jeolojik süreçleri inceleyerek 
bunları amaca uygun şekilde sayısal olarak tanımlayıp, ortamın davranışını belirleyerek, mühendislik girişimi 
ile doğa arasındaki etkileşimi araştırıp değerlendiren ve bunları mühendislik alanına aktaran iki çehresi 
(bakışı) bulunmaktadır. Bu yazının ana konusu olan yer seçiminde ve mühendislik yapıları için jeolojik-



jeoteknik değerlendirmelerde jeoloji mühendisliğinin temel işlevi (iki çehresi) temsili olarak gösterilmiştir. 
 

Jeoloji Mühendisliğinin, kent planlaması için yer seçimi ve çeşitli mühendislik yapılarının inşasına yönelik 
amaçlarla jeolojik-jeoteknik değerlendirme sürecinde yerine getireceği işlevler Çizelge l'de, ayrıntıya 
girilmeksizin, ana hatlarıyla 

Çizelge l:  Jeoloji Mühendisliğinin kent planlamasında yer seçimi ve mühendislik yapılarının inşası 
çalışmalarındaki işlevleri. 
 
(a) Harita alımı:  
* Jeolojik haritalama 
* Hava fotoğraflarından ve uydu görüntülerinden yapılan değerlendirmeler 
* Morfolojik değerlendirmeler 
* Yeraltına ilişkin değerlendirmeler 

(b) Sınıflama ve fiziksel özellikler:  
* Zemin (kaya ve toprak zemin) türlerinin jeolojik anlamda ayırtlanarak litolojik ve yapısal özelliklerinin 
belirlenmesi ve tanımlanması 

(c) Tektonik ve Depremsellik:  
* Fayların konumlarının saptanması 
* Aktif (diri) ve aktif olmayan fayların ayırtlanıp değerlendirilmesi 
* Depremlerin tarihsel kayıtlarının ve sismisitenin değerlendirilmesi 

(d) Kaya Mekani ği:  
* Kaya yapısının belirlenmesi, kaya kütlesi karakteristiklerinin tayini ve analizi 
* Kaya mekaniği prensiplerinin uygulanması 
* Kayacın mühendislik parametrelerinin arazi ve laboratuar deneyleriyle tayini 
* Kayacın kazı öncesi, sırası ve sonrasındaki davranışlarının kestirimi 

(e) Zemin Mekani ği:  
* Zemin türlerinin ayırtlanması ve mühendislik amacıyla sınıflandırılması 
* Zemin mekaniği prensiplerinin uygulanması 
* Zeminlerin mühendislik parametrelerinin arazi ve laboratuar deneyleriyle tayini 

(f) Jeolojik-Jeoteknik De ğerlendirmeler (Zemin Etüdü):  
* Jeoteknik amaçlı sondaj, jeoteknik loğlama, yerinde (arazi) deneyler  
* Yerinde mühendislik deneyleri 
* Jeomekanik laboratuar deneyleri 
* Zemin emniyet gerilmesi ve zemin oturma karakteristiklerinin tayini, sıvılaşma potansiyelinin 
değerlendirilmesi 

(g) Yer Seçimi ve "Mühendislik Jeolojisi" ve "Arazi Kulla nım" Haritalarının Hazırlanması  

(h) Şev Duraylılı ğı (Heyelan):  
* şev duraylılığı için arazi çalışmaları ve jeolojik analizler  
* Yorumlama 
* Mühendislik analizleri (kinematik, analitik, nümerik) 

(I) Yeraltı suyu:  
* Hidrojeoloji 
* Yeraltı suyu-kaya yapısı etkileşiminin araştırılması 
* Su tablasının konumunun ve akış yönünün belirlenmesi ve analizi 
* Depolama hesaplaman  
*Su taşıyan akiferlerin karakteristikleri 



(j) Yeraltı Kazıları:  
* Süreksizlik etütleri ve kinematik analizler 
* Kaya sınıflaması (destek seçimi amaçlı) 
* Kaya ve/veya zemin mekaniği esaslı değerlendirmeler (k) Proje planlama: 
* Jeolojik parametrelerin tayini  
* Jeolojik fizibilite (1) Tasarım (projelendirme) aşaması: 
* Planlama 
* Kontrol 
* Gözlem  
(m) inşaat ve uygulama aşamaları 
sunulmuştur. Bu çizelgeden görüleceği gibi, Jeoloji Mühendisleri söz konusu işlevlerim yerine getirirken jeoloji 
biliminin temel esasları ile mühendislik jeolojisi ve hidrojeoloji gibi uygulamalı jeoloji konularının yanısıra, 
mühendislik yapılarının üzerinde veya içinde inşa edildikleri ve tanımları Şekil 3 'de verilen farklı davranışa 
sahip zemin türlerinin mühendislik davranışlarını (doğal koşullar altında, mühendislik girişimi öncesinde, 
sırasında ve sonrasında) inceleyen kaya mekaniği ve zemin mekaniği gibi jeoteknik bilim dallarının 
ilkelerinden de yararlanmaktadırlar. 
Yerbilimleri konusunda uğraş veren diğer bir mühendislik dalı da jeofizik olup, Jeofizik Mühendisleri tarafından 
icra edilmektedir. Jeolojik Terimler Sözlüğü (A.G.I., 1980), jeofiziği yeryuvarını kantitatif fiziksel yöntemler 
kullanarak inceleyen bilim dalı olarak tanımlar. Sismoloji, tektonofizik ve mühendislik jeofiziği gibi uzmanlık 
dallarını içeren bu bilim dalı (A.G.I., 1980), yerin fiziksel özellikleriyle ilgilenmesinin yanısıra, sismoloji bilimini 
(deprem bilimi) esas alarak depremlerin nasıl oluştuğu, deprem dalgalarının nasıl yayıldığı, yerin iç yapısı ve 
deprem risk analizi gibi depreme yönelik konularda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca; jeolojik 
değerlendirmelerde ve yeraltı kaynaklarının (petrol, kömür, cevher, yeraltı suyu) aranmasında yüzeyden 
yapılan incelemelerden ve sondajlardan sağlanan verilerle yerin iç yapısı, cevherleşmenin konumu ve yayılımı 
ile ilgili belirsizliklerin olduğu durumlarda ve özellikle petrol aramalarında aletsel jeofizik yöntemlerden 
yararlanılarak elde edilen veriler jeofizik mühendislerince değerlendirilerek jeolojik yorumlarda 
kullanılmaktadır. Bunun yanısıra, zeminlerin yapı tasarımında gereksinim duyulan dinamik özelliklerinin 
(zemin hakim periyodu, elastik parametreler vd., ve geniş alansal çalışmalarda mikrotremör çalışmaları) tayini 
amacıyla yapılan aletsel çalışmalar da jeofizik mühendisliğinin uygulama alanları içinde yer almaktadır. 
Dolayısıyla yerbilimlerinin iki önemli mühendislik alanı olan jeoloji ve jeofizik mühendisleri sıkı bir iletişim ve 
işbirliği içinde olmak durumundadır. Jeoloji mühendisliğiyle ilişkisi olan diğer bir uzmanlık alanı da 
"jeomorfoloji" dir ve uygulayıcısı da "jeomorfolog" olarak tanımlanır. Jeomorfoloji (yer şekilleri bilimi), jeoloji 
(yerbilimi) ile morfoloji (şekil bilimi) arasında köprü bilim dalı şeklinde bir işleve sahiptir. 

 


