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ÖNSÖZ 

 

T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ANADOLU YAKASI 
MİKROBÖLGELME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI işi, merkezi Japonya olan OYO 
International Corporation（OIC）firmasının uhdesinde kalmış ve bu kapsamda gerekli çalışmalar 
yürütülmüştür.  

OIC ile imzalanan sözleşme akabinde, TANAKA Tatsukichi’nin proje müdürlüğü’nde konusunda 
uzman birçok Türk ve Japon mühendis ile çalışmalar yürütülmüş olup, tüm çalışma 27 aylık bir sürede 
tamamlanmıştır  

Bu çalışmalar kapsamında İstanbul Anadolu yakasının 509,6 km2’lik alanında jeoloji çalışmaları, 
sondaj çalışmaları, jeofizik ölçümler, laboratuar deneyleri ve zemin hakkında ayrıntılı çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu, çalışma alanındaki zemin ve kaya ortamları hakkında önemli veriler 
elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler ile heyelan, sıvılaşma, deprem ve su baskını gibi tehlike 
haritaları üretildikten sonra yerleşime uygunluk haritası hazırlanmıştır.  

Dünyanın hiçbir metropolitan şehrinde bu kadar ayrıntılı ve büyük çaplı bir yerleşime uygunluk 
haritası üretilmemiştir. Bu proje dünyada benzeri olmayan bir projedir. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin böyle bir projeyi üretmesi ve bunu uygulamaya koymasından dolayı teşekkür ediyoruz.  

Saha çalışmalarının bitmesi ile beraber, OIC, gerekli analizleri yaparak, risk haritalarını ve raporlarını 
üretmiştir. Bu ürünlerin İstanbul ili için bundan sonra yapılacak planlama çalışmalarında ve afet 
önleme azaltma projelerinde etkin ve faydalı bir şekilde kullanılmasını temenni ediyoruz. 

 Son olarak sorunsuz ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürüttüğümüz, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin 
İnceleme Müdürlüğünün tüm personeline vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum 
.  

 

2009 Kasım 

 

TANAKA Tatsukichi 

Proje Müdürü 

OYO International Corporation 
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1. AMAÇ VE KAPSAM 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde; İstanbul İl alanı 
sınırları dahilinde yürütülen Mikrobölgeleme Çalışmalarının ikinci etabı olan “ANADOLU YAKASI 
MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI” işi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile OYO International Corproration (Merkezi Japonya) Türkiye Şubesi arasında 20.07.2007 
tarihinde imzalanan sözleşme ile başlatılmış olup, 10.11.2009 tarihinde tüm arazi ve büro çalışmaları 
bitirilmiştir.  

Bu çalışma; işin sözleşmesinin eki olan Teknik Şartname’de belirtilen konuları, 19.08.2008 tarih ve 
10337 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü genelge ekindeki Mikrobölgeleme çalışmalarına ait olan 
Format-4’te belirtilen hususları ve konu ile ilgili diğer kanun, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen 
hususları kapsamaktadır. 

Çalışmanın amacı; İstanbul İli, Anadolu Yakası’nın, jeolojik, jeoteknik, jeofizik özelliklerinin ve 
deprem etkisi ve yerel zemin koşulları açısından farklı tehlike potansiyellerine sahip alanlarının 
belirlenmesi, tespit edilen sorunların analizlerinin yapılarak çözüm önerilerinin oluşturulması ve elde 
edilen veriler ışığında gerekli harita ürünlerinin hazırlanarak, bu ürünlerden nihai olarak da İmar 
Planlarına Esas teşkil edecek çıktı ölçeği 1/2.000 olan “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nın 
hazırlanmasıdır.  

Bu çalışmada elde edilen yerleşime uygunluk haritalarının da içerisinde olduğu tüm Mikrobölgeleme 
ürünleri ve bu ürünlere ait raporların hazırlanmasındaki temel amaç; 

     1) Her türlü nitelikte (Nazım, Uygulama, Mevzii vs) ve her türlü ölçekte (1/25.000, 1/5.000, 
1/2.000, 1/1.000) imar planlarına altlık oluşturmak, 

     2) Afet riski olan yapılaşmış çevrelerde tasfiye, iyileştirme, yenileme stratejilerine dayalı yapılması 
düşünülen Kentsel Dönüşüm Projelerine veri sağlamak ve önceliklerine yön vermek,  

     3) Hazırlanacak olan Zarar Azaltma Planlarına altlık oluşturmak, 

     4) Büyük yatırımlar ve mühendislik yapılarının (tünel, metro, yer altı depoları, viyadük vs) 
projelendirilmesi aşamasında veri sağlamak ve fizibilite çalışmalarına yön vermek, 

     5) İSKİ, DSİ gibi kuruluşlara yer altı suları ve sellenme-su baskını gibi konularda veri sağlamak ve 
öneriler sunmak, 

     6) Her türlü yapılaşma öncesinde uygulamaya yönelik hazırlanması gereken Zemin Etüt 
Raporları’na ön bilgi sağlamak ve yapılacak çalışmanın ayrıntılarını yönlendirmek, 

     7) Sigortacılık düzenlemeleri gibi konularda coğrafi veri tabanı oluşturmak.(v.s.) 

olarak sayılabilir. 

 

Çalışma Alanı; Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Adalar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe, 
Kartal, Pendik, Tuzla ve Çekmeköy ilçelerinin su havzası ve orman alanı dışında kalan kesimlerinin 
tamamını,  Beykoz İlçesinin ise güney kesimlerini kapsamakta olup toplam büyüklüğü 509,60 km2 dir. 
Tüm alan,  1/2.000 ölçekli 452 adet pafta, 1/5.000 ölçekli 134 adet paftadan oluşmaktadır.  
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2. ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 

2.1 Planlama ve Organizasyon 

Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında proje çalışma grupları oluşturularak tüm grupların görev 
dağılımları tanımlanmış ve her grup başkanı ve her gruptan birer üyenin katılımı ile 
mikrobölgeleme değerlendirme ekibi teşkil edilmiştir. Proje Yöneticisinin aynı zamanda bu 
değerlendirme ekibine başkanlık yaptığı çalışma grubu, tüm grup çalışmalarını nihai olarak 
değerlendirerek, mikrobölgeleme haritalarının üretimini gerçekleştirmiştir. Tüm çalışma boyunca 
98 adet mühendis ve teknik eleman, 280 adet teknisyen, sondör, sonör yardımcısı ve işçi projede 
görev almıştır. 

Ayrıca İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nde görevli 13 kişiden oluşan kontrol teşkilatı 
tarafından çalışmaların her aşaması da yerinde denetlenmiştir. 

 

 
Şekil 2.1  Çalışma Organizasyonu 

 

2.2 Veri Temini 

Proje alanı içerisinde, gerek saha çalışmalarında gerekse büro çalışmalarında altlık teşkil etmesi 
nedeniyle, farklı kurum ve kuruluşlarca sayısal ve kağıt ortamında geçmiş yıllarda üretilmiş olan 
veriler toplanarak proje için geliştirilen veri sistemine girilmiştir. Bu kapsamda temin edilen bazı 
önemli veriler genel başlıkları ile aşağıda verilmiştir.  

 1. İBB Harita Müdürlüğünce üretilen farklı ölçeklerdeki atlık haritalar (Halihazır, Uydu 
Görüntüsü, Hava Fotoğrafları, İdari Sınırlar, v.b.) 

 2. İSKİ, İGDAŞ, Nato, Telekom, v.b. altyapı kurumlarından temin edilen envanter (As-Built) 
verisetleri 

 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İSKİ’den temin edilen yağış, akış, buharlaşma, v.b. uzun 
yıllara bağlı istatistik verileri 
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 4. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nden temin edilen 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli İmar Planları, 
Arazi Kullanım Haritaları.   

 5. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nce yapılan 1/5.000 ölçekli Jeoloji, Yerleşime 
Uygunluk Çalışmaları. 

 6. Proje Alanında yeralan İlçe Belediyelerince yaptırılmış 1/1.000 ölçekli Yerleşime Uygunluk 
Çalışmaları. 

2.3 Saha ve Büro Çalışmaları 

Proje alanının deprem etkisi dahilinde ve depren etkisi olmaksızın yerel zemin koşulları açısından 
farklı tehlike potansiyellerine sahip alanlarının belirlenmesi amacıyla jeolojik, jeoteknik, jeofizik 
yöntemler kullanılarak farklı çalışmalar yapılmış ve alanı karakterize edecek veriler derlenmiştir.  

2.3.1 Karelaj (Gridleme) 

Mikrobölgeleme çalışmaları, çalışılacak alanın belirlenen hücre boyutlarında eşit alanlara 
ayrılması ve her hücre alanı içerisinde yeterli yoğunlukta zemin bilgisi toplanması mantığı ile 
yürütülmektedir. Grid olarak adlandırılan bu hücreler, hesaplama ve değerlendirme problemlerini 
engellemek adına karesel alanlar olarak tasarlanırlar. Bu nedenle çalışılacak saha öncelikli olarak 
belirlenmiş grid boyutlarında eşit alanlara ayrılmıştır. Çalışma alanının gridlere bölünmesinde, 
Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının Yapılması - Avrupa Güney – Projesi kapsamında üretilen 
(1. Etap çalışma) ve İstanbul İl Sınırı’nı da kapsayan  “250x250m.” boyutlarındaki gridler 
kullanılmıştır. Bu bağlamda Anadolu yakası çalışma alanında 8788 adet grid bulunmaktadır          
(1 km2’ye 16 adet grid düşmektedir). 

 

Şekil 2.2  Grid Dağılım Haritası 
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2.3.2 Arazi, Laboratuar ve Büro Çalışmaları 

A ) Mekanik Sondaj Çalışmaları 

Saha çalışmaları içerisinde en yoğun işgücü ve zaman gerektiren imalat sondaj 
çalışmalarıdır. Bu kapsamda, aşağıdaki tabloda detayları ile verilen farklı amaçlar 
doğrultusunda farklı derinliklerde toplam 5.029 adet sondaj kuyusu açılmış olup, toplam 
delgi derinliği (metraj) 118.047 metredir.  

 

Tablo 2.1 Amaçlarına Göre Mekanik Sondaj Tipi Dağılımı 

Sondaj Tipi Amaç 
Nokta 

Sayısı 
Toplam 

miktar (m)

Normal Alanın jeolojik yapısı ile ilgili veri toplama 4436 98681,40

Derin Anakaya derinliği, stratigrafi ve yapısal unsurların tespiti 122 11594,50

Sıvılaşma Sıvılaşma probleminin varlığı ,derinliği ve risk derecesinin tespiti 433 6683,00

Heyelan Heyelanlı sahaların mühendislik parametrelerinin tespiti ve 
mekanizmalarının çözümü 10 227,00

Fay Yapısal unsurların araştırılması 9 317,50

Yapay Dolgu Kontrollü ve kontrolsüz dolguların yayılım, kalınlık ve stabilitelerinin 
araştırılması 19 544,00

Genel Toplam 5.029 118.047,00

Sondaj lokasyonlarının ve derinliklerinin tespitinde aşağıda sunulan kriterler gözetilmiştir; 

- Zemin özelliği taşıyan birimlerin yeraldığı alanlarda her gridde bir adet normal sondaj 
planlanmıştır. Ancak bazı bölgelerde zemin ortam olmasına rağmen litolojideki homojenliğin 
geniş alanlarda yayılarak devam ettiği durumlarda sondaj mesafeleri, yeterli verinin ve 
alansal temsilin sağlanacağı yoğunlukta yapılmıştır. 

- “Kaya” özelliği taşıyan birimlerin yeraldığı alanlarda, kayaçların homojen ya da heterojen 
özellikli oluşuna ve yüzeylemelerinin büyüklüklerine  göre genellikle 1km²’de  4-6 adet 
normal sondaj planlanmıştır. Yeterli yüzeylemeye sahip olup geniş alanlar kaplayan ve 
tekdüze özellikler sergileyen kayalar için daha seyrek, yanal yönde kısa uzaklıklarda önemli 
jeomekanik özellik ve/veya yüzeysel kalınlık farklılığı göstermesi beklenen kayalarda ise 
daha sık sondaj planlanmıştır. Ayrışmış kayaların yüzeylediği alanlarda, 2 gridde bir tane ya 
da  ayrışmanın derecesi, derinliği ve yüzeylemesinin yaygınlığı dikkate alınarak daha sık ya 
da seyrek sondajlar planlanmıştır 

- Gömülü vadilerin ve kanal dolgularının geometrisinin belirlenmesinde ve  sıvılaşma 
potansiyeli yüksek olan zemin türünün yaygın olduğu alanlarda ve taban topoğrafyasının 
ayrıntılı olarak saptanmasının gerektiği durumlarda, bir gridde birden çok sayıda sondaj 
planlanmıştır. 

- Proje kapsamında yapılan sondajlardan, zemin sondajları ve ayrışmış kaya sondajlarının 
min 30 m. derinlikte açılması öngörülürken, Sert kaya özelliğinde olup, tekdüze fiziksel 
özellikler taşıyan birimlerde (kaya sondajları) ise sondaj derinikleri ortalama 10-15 m. olarak 
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planlanmıştır. Ancak, kayanın ayrışma derecesine ve kaya sınıfına bağlı olarak sondaj 
derinlikleri gerekli durumlarda uzatılmıştır. Yapılan sondajların derinlik değişim dağılımı 
aşağıdaki garfikte sunulmaktadır. Çalışma alanının %61 lik kısmında (Şekil 2.3) kaya 
birimlerinin yüzeylenmesi ve sıvılaşma sondajlarının maksimum 20 m. olması nedeni ile 
sondajlardaki derinlik dağılımı 10-20 m. aralığında baskınlık kazanmıştır (Tablo 2.2 ). 

 

Tablo 2.2  Sondaj Derinliği – Adet Grafiği 

 

 

250 X 250 m. lik hücrelerde yürütülen mikrobölgeleme çalışmasında yapılan her sondajın 
250m’lik bir alanı temsil ettiği kabul edilir. Bu yaklaşımdan yola çıkılarak sondaj 
lokasyonlarının merkez kabul edilmesi koşulu ile 250 metrelik temsili dairelerle yapılan 
analiz sonucu Şekil 2.4  Sondaj Çalışmaları Yoğunluk Haritası’nda verilmiştir. Bu analizden 
de anlaşılacağı üzere yapılan sondajların, gerek alansal yayılım, gerekse 250m’lik grid 
mantığına uygun olarak çalışma sahasını yeterince temsil ettiği görülmektedir. Şekilde 
sondajlar ile temsil edilemeyen bazı alanlar gözlenmektedir. Bu alanlar, sık orman alanları, 
hava alanı ve askeri alanlardır.    

Ayrıca, Şekil 2.3 ile kıyaslandığında zemin ortamların yayılım gösterdiği bölgelerde 
(muhtemel problemli alanlar)  sondajların sıklaştığı, kaya bölgelerde ise nispeten seyrek 
olduğu gözlenmektedir.  

Sondaj çalışmalarını destekleyici olarak yapılan CPT testleri ve jeofizik çalışmalarda bu 
analize yansıtıldığında birim alan çalışma yoğunluğunun daha artacağı unutulmamalıdır.  

 

 

 



ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 
  

  

 
  

- 8 - 

 
Şekil 2.3 Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Sahası Zemin ve Kaya Ortamlar Dağılım Haritası 
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Şekil 2.4  Sondaj Çalışmaları Yoğunluk Haritası 
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B ) CPT (Konik Penetrasyon Testi)  

Sondaj çalışmaları ile elde edilen veriler ışığında yapılan analizlerde sıvılaşma riski taşıdığı 
tespit edilen alanlarda sondaj çalışmalarına ek olarak CPT çalışmaları yapılmıştır. Bu 
çalışmalar yapılırken deneyin başlamasına engel olacak yüzeydeki malzemelerin geçilmesi 
ve sonrasında CPT takımının test yapılacak seviyeye indirebilmesi amacıyla ön delgi 
yapılmıştır. Proje kapsamında, aşağıdaki tabloda detayları verilen, toplam 377 adet CPT 
çalışması yapılmıştır. CPT lokasyonları Şekil 2.5’de görülmektedir. 

          Tablo 2.3 CPT Çalışmaları 

CPT Toplam miktar (m) 

Ön Delgi  823,42 

Ölçüm Delgi 3252,8 

Toplam Delgi 4076,22 
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Şekil 2.5  CPT Lokasyonları Dağılım Haritası 
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C ) Jeofizik Çalışmalar 

Proje alanında sondaj çalışmalarının yanında çeşitli amaçlarla 4807 lokasyonda jeofizik 
çalışmalar  gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanında yapılan jeofizik çalışmalara ilişkin detaylar 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2.4 Jeofizik Çalışmalar 
Jeofizik Çalışmalar Çalışma Adedi Toplam miktar (m)

Sismik Kırılma Hattı  4132 435.093

Sismik Yansıma Hattı 8 14.105

2D-ReMi 53 19,361

2D-Elektrik Özdirenç 80 22.218,75

Mikrotremor 30 -

PS Logging 504  2.928

 

D ) Laboratuar 

Sondaj çalışmaları esnasında zeminlerin mühendislik özelliklerinin yerinde tespitinin 
yanında, laboratuar deneyleri için toplam 26.763 adet SPT (örselenmiş numune), 2.312 adet 
UD (örselenmemiş numune) örneği alınmıştır.  

 

Arazi çalışmaları sırasında elde edilen bu numuneler, laboratuar ortamlarında 
değerlendirilerek, testlere tabii tutulmuştur. Bu testlerin içerikleri ve miktarları Tablo 2.5’ de 
gösterilmektedir. Zemin ortamdaki numulerden toplam 90.088 adet, kaya ortamlardan elde 
edilen numunelerden toplam 622 adet deney yapılmıştır. Ayrıca bu numunelerden elde edilen 
uygun örnekler üzerinde de, 183 adet yaş tayinine yönelik test ve deneyler yapılmıştır.  

 
Tablo 2.5 Laboratuar Deneyleri ve Testleri 

Zemin Mekaniği Deneyleri Kaya Mekaniği Deneyleri Yaş Tayini Testleri 
Deney Adı Deney Adeti Deney Adı Deney Adeti Test Adı Adet 
Su Muhtevası 29.072 Fiziksel İndeks 242 Konodont 77 

Kıvam Limitleri 21.608 Üç Eksenli Basma 143 Ostracod 75 

Elek Analizi 29.071 Tek Eksenli Basma 88 Palinoloji 23 

Hidrometre Analizi 6.867 Endirekt Çekme 149 Radyometrik (C14) 8 

Konsolidasyon 1.339 

Şişme Basıncı 1.339 

Üç Eksenli Basınç 214 

Tek Eksenli Basınç 572 

Direkt Kesme 6 
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Tüm bu çalışmalara ilaveten, SPT testleri sırasında oluşan farklı etkenlere bağlı tokmak 
enerji kayıplarının ölçülmesi, gözlemsel arazi çalışmaları ve haritalama, mostralarda 
süreksizlik ölçümleri, araştırma çukurları açılması ve kuyularda yer altı su seviyesi ölçümleri 
arazi kapsamında yürütülen diğer çalışmalardır.   

E ) Büro Çalışmaları 

Çalışma kapsamında yürütülen saha çalışmaları ile eş zamanlı olarak, saha verilerinin 
bilgisayar ortamına girilmesi, kurum ve kuruluşlardan toplanan verilerin derlenmesi, 
haritaların üretilmesi için ihtiyaç duyulan analizlerin yapılması ve analiz sonuçlarının 
haritalanarak irdelenmesi iş süreçlerini barındıran büro çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 
süreç zarfında üretilen tüm veriler ve haritalar ESRI/ArcGIS ortamında hazırlanmıştır. Tüm 
haritalarda, 2008 yılına ait 1/1.000 ölçekli ve 2005 yılına ait 1/5.000 ölçekli halihazır 
haritalar altlık olarak kullanılmıştır. Kurum ve kuruluşlardan elde edilen veriler ile saha ve 
laboratuar çalışmalarından elde edilen veriler geliştirilen arayüz yazılımları (interface) ile 
veritabanlarına aktarılma aşamasında denetlenmiştir. Tüm verilerin veritabanına aktarımı ve 
denetlemesi tamamlandıktan sonra GIS ortamında geliştirilen program kod ve parçacıkları 
(ArcGIS VBS, Model Builder, Python, VB) ile analizler yapılmış ve analiz sonuçları farklı 
ölçek ve kağıt boyutlarında hazırlanmıştır.  

Proje kapsamında üretilen 13 adet ana ürün haritalar ve bu ürünlere ait rapor detayları 
aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

Tablo 2.6 Üretilen Haritaların Ölçek ve Adetleri 
No Harita Adı Ölçek Adet 

1 Jeoloji  1\2000 452 

2 Yapısal Jeoloji 1\5000 134 

3 Mühendislik Jeolojisi 1\2000 452 

4 Heyelan 1\2000 253 

5 Sıvılaşma 1\2000 320 

6 Avs 30  1\5000 134 

7 Zemin Sınıflama NEHRP 1\2000 452 

8 Zemin Sınıflama Euro Code 1\2000 452 

9 Zemin Sınıflama Deprem Yönetmeliği 1\2000 452 

10 Yer Sarsıntı 1\5000 134 

11 Hidrojeoloji 1\5000 134 

12 Yerleşime Uygunluk 1\2000 452 

13 Sel Ve Su Baskını 1\5000 58 

Toplam Pafta Adedi 3879 



ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 
  

  

 
  

- 14 - 

Ayrıca, anaürün haritalarının analizi ve üretimi esnasında kullanılmak üzere farklı ölçeklerde 
(1/150.000 ve 1/40.000) 85 adet ara ürün harita da (Yapay Dolgu, Karstlaşma, Kaya Sınıfı, 
Anakaya Derinliği, v.b.) hazırlanmıştır.    

 Tablo 2.7 Ana ve Ek Raporların Sayfa Adetleri 
Rapor Adları Sayfa Adeti

Mikrobölgeleme Ana Rapor 870

Jeoloji 216

Jeofizik Çalışmalar 219

Sel ve Su Baskını 40

Kütle Hareketleri 250

Hidrojeoloji 91

Yapay Dolgu 19

Jeoteknik Amaçlı Lab. Deneyleri 55

Deprem Hasar Raporu 202

3B Veri Üretim Raporu 185

Yönetici Özeti Raporu 100

Toplam Sayfa Adedi 2247
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3. MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI VE SONUÇ ÜRÜNLERİ 

3.1 Jeomorfolojik Yorumlar 

İstanbul’ un Anadolu yakasında dikkati çeken belirgin jeomorfolojik özellik göreceli yüksek 
düzlüklerin ve bunlar arasından yükselen ve dağ olarak nitelendirilmiş olan Kayışdağı, Aydos 
Dağı, Alemdağ gibi tepelerin varlığıdır. Yüksekçe düzlüklerin bir yontukdüzden (peneplen) geriye 
kalmış yüzeyler olduğu, özellikle Karadeniz kıyısına yaklaşıldıkça, açık bir şekilde görülmektedir.  
Sözü edilen tepelerin oluşumu ise yontukdüzün gelişimi aşamasında aşınmaya direnmiş olan sert 
kayaçların, özellikle de kuvarsitin varlığı ile ilgilidir. Yontukdüz günümüzdeki Karadeniz’e doğru 
gelişmiş olup, Marmara Denizi’ nin yerinde bulunan yüksek alanda yer almış olan dağ eteği 
(pediment) özelliğindeki bölgede gelişen mevsimsel, örgülü yataklara sahip, aşındırma gücü 
yüksek akarsular tarafından biçimlendirilmiştir. Yontukdüzün Miyosen başlarında gelişmiş olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Söz konusu yontukdüzün parçalanması Marmara Denizi bölgesindeki yüksek alanın, yerini sığ bir 
içdenize bırakacak şekilde Orta Miyosen sonlarında çökmesi ile başlamıştır. Bu çökmeden 
Marmara’ ya komşu bölgeler etkilenmiş, çöken bölgeye kuzeyden komşu alanlarda akaçlama ağı 
Marmara’ ya, güneye yönelmeye başlamıştır.  

Güneye yönelmiş akaçlama ağının aşındırma gücü Geç Miyosen-Erken Pliyosen’ de Marmara 
çukurluğunun hızlı bir şekilde derinleşmeye başlaması ile artmış; ancak, akarsular, kaide düzeyini 
oluşturan Marmara’ daki oldukça yüksek su düzeyinin varlığı nedeniyle, bu dönemde fazla derine 
kazamamıştır. Bu dönemin Anadolu yakasının jeomorfolojik özelliklerine büyük etkilerinden 
birisi de, Marmara çukurluğunun dışında, günümüzde Sultanbeyli Formasyonu’ nun yer aldığı 
kapalı çukurlukların gelişmiş olmasıdır. Önceden var olan KD-GB  ve  KB-GD makaslama 
kırıklarının oluşturduğu zayıflık kuşakları ve yeni oluşan genişleme tektoniği ortamında çökmüş 
bu kapalı çöküntü alanları, fay sarplıklarının dışında genelde düşük enerjili akarsu ve sığ göl 
çökelleri ile dolmuştur (Şekil 3.1) 

İnceleme alanındaki vadilerin derin yontulması ve su bölümü çizgisinin Karadeniz yönünde göç 
etmesi ise, Kuvaterner’ deki buzul dönemlerinde Marmara’ nın günümüzdekine göre 100 m 
dolayında alçalmış olmasına bağlıdır. Hızla alçalan kaide düzeyi akarsuların ağız (mansap) 
kesimlerinden başlayarak gömülmelerine, “V” şekilli vadilerin oluşmasına yol açmıştır. Gömülü 
menderesler de bu dönemin eseridir. Buzularası dönemlerde yükselen kaide düzeyi gömülmüş 
akarsuların vadilerinin deniz tarafından boğulmasına yol açmış, boğulan kesimlerde, durgun, 
düşük enerjili ortam koşullarında Kuşdili Formasyonu’nun haliç ortamına ait çökelleri birikmiştir. 
Benzer nitelikteki birikintiler sırt, tepe vb. doğal bir engelle dalga enerjisinden korunmuş, ancak 
denizle bağlantılı olan küçük kıyı gölü ya da lagün ortamlarında da çökelmiştir. Örneğin, Dragos 
sırtının doğusunda yer alan Rahmanlar düzlüğü bu tür ortamları temsil eden birikintileri kapsar. 
Akarsuların gereç getirmeye devam etmesi sonucunda söz konusu haliç çökellerinin üzerinde, 
kalınlığı 5-10 m dolayında olan akarsu çökellerinin birikmesi dönemi başlamış olup, bu süreç 
günümüzde de devam etmektedir. 

Kuvaterner’ e ait denizel sekilere Marmara kıyısında pek çok yerde rastlanmakta olması Marmara 
bölgesinin bir bütün olarak, büyük bir olasılık ile günümüzde bir ölçüde yavaşlamış da olsa 
yükselmekte olduğunu göstermektedir. Örneğin, Pendik ilçe sınırları içinde Pendik deresi 
vadisinin kıyıdan 1,5 km akış yukarısında 24.5 m kotunda başlatılan 440424N-1 No’ lu sondajda 
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başlangıçtan 10 m  ve 420424N-1 No’ lu sondajda 19 m derinliğe kadar Kuşdili Formasyonu’ nun 
haliç tipi killeri kesilmiştir. Deniz düzeyinin altındaki bir kotta çökelmesi beklenen Kuşdili 
Formasyonu’ nun tabanının, günümüzdeki deniz düzeyinden 19 m yüksekte bulunması Marmara 
Bölgesi’ nin Holosen’ de yükselmeyi sürdürdüğü savını desteklemektedir. 
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Şekil 3.1  Tersiyer ve Kuvaterner Örtü Kayalarının Taban Morfolojisi Haritası 
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3.2 3B Yükseklik Topoğrafik Verisetlerinin Geliştirilmesi 

Bu çalışma kapsamında proje alanına ilişkin 3B yükseklik modeli “Zemin Riski 
Değerlendirmesine Yönelik Topoğrafik Aanalizlerde Kullanılacak Topoğrafik Verisetinin 
Geliştirilmesi” işi çerçevesinde geliştirilmiştir. İş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) il sınırları 
bütününde gerçekleştirilmiştir. Bu alan içerisinde üç boyutlu üretilmiş veya içerisinde üçüncü 
boyut (yükseklik) bilgisini barındıran ve sayısal (bilgisayar ortamında) ortamda bulunan tüm 
coğrafi altlıklar (farklı üretim yıllarına ve ölçeklere ait halihazır, ortofoto haritalar, uydu 
görüntüleri, v.b.) ve veri setleri kullanılmıştır. İlgili altlık veri setleri, bir takım filitreleme 
(topoğrafik olan ve olmayan) ve temizleme (hata barındıran ve barındırmayan) işlemlerine tabi 
tutulduktan sonra, zemin risk değerlendirmelerine yönelik topografik analizler için gerekli 
verisetleri üretilmiştir. Bu verisetleri kullanılarak 1m ve 5m çözünürlüklere sahip üç boyutlu 
yükseklik, eğim, bakı, aydınlanma (Hillshade) ve stereo görüntü haritaları üretilmiştir. Elde edilen 
bu ürünler Şekil 3.2’te gösterilmektedir.   

 

   
1m Çözünürlüklü 3b Yükseklik Haritası  5m Çözünürlüklü 3b Yükseklik Haritası 

   
1m Çözünürlüklü Eğim Haritası  5m Çözünürlüklü Eğim Haritası 

   
1m Çözünürlüklü Bakı Haritası  5m Çözünürlüklü Bakı Haritası 

   
1m Çözünürlüklü  Stereo‐Görüntü Haritası  5m Çözünürlüklü Stereo‐Görüntü Haritası 

Şekil 3.2  3B Topoğrafik Veri Setleri 
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3.3 Jeoloji 

Proje alanında yapılması planlanan mikrobölgeleme ve yerleşime uygunluk çalışmalarına 
temel/altlık oluşturacak 1/2.000 ölçekli jeoloji haritaları öncelikli olarak üretilmiştir. 

Çalışmaların başlangıç aşamasında, proje alanını kapsayan bölgenin jeolojisi ile ilgili önceki 
çalışmalar derlenmiş ve incelenmiştir. Bu çalışmalar “İstanbul’un Kadıköy-Üsküdar İlçeleri İle 
Kocaeli İl Sınırı Arasında Kalan Doğu Kesiminin Jeolojisi” başlıklı raporun “Önceki Çalışmalar” 
bölümünde açıklanmıştır. Haas(1968), Kaya(1971;1973), Önalan(1982;1988), Gedik ve 
diğ.(2005) ve Özgül(2005) bu çalışmada sıkça başvurulan kaynaklar olmuştur. Sondaj 
çalışmalarının planlama,  uygulama ve değerlendirme aşamalarında, proje danışmanı Dr. Necdet 
Özgül tarafından TÜBİTAK desteğinde yapılan “İstanbul’un Jeolojisi” konulu araştırmalardan 
önemli ölçüde yararlanılmıştır. Sözkonusu araştırmadan sağlanan ve henüz yayımlanmamış olan 
stratigrafi ve yapısal veriler ve 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası bu projenin ayrıntılı jeoloji, jeofizik 
ve sondaj çalışmaları için  temel veri kaynağını oluşturmuştur. 

Proje alanının büyük bölümünün yerleşim yapıları, yapay dolgu, yamaç molozu vb güncel 
birikintilerle ötülü oluşu  dolaysıyla yüzeyleme (mostra) yetersizliğinden kaynaklanan jeolojik 
veri eksikliği, bölgede çokça yapılan yol güzergahı, temel çukuru gibi kısa ve geçici sürelerle 
açıkta kalan kazılardan olabildiğince yararlanılarak giderilmeğe çalışılmıştır.  

Proje alanının genel jeolojik özelliklerini aydınlatacak ve proje çalışmalarına temel  oluşturacak 
1/2.000 ölçekli jeoloji haritalarının yapımı sırasında karşılaşılan jeolojik sorunların çözümüne 
katkıda bulunacak  jeolojik verilerin   sağlanması için, gerekli hallerde yapısal ve stratigrafik 
amaçlı sondajlar palanlanmış ve gertçekleştirilmiştir. Bu tür sondajların sıklık ve derinliklerinin 
saptanmasında, çözümü amaçlanan jeolojik sorunlar yönlendirici olmuştur. 

Tuzla Piyade Okulu, Deniz Harp Okulu,  Org.Nurettin Baransel Kışlası gibi yasaklı askeri 
alanlarda, Sabiha Gökçen Hava alanı sahasında ve IBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait alanlar 
içinde   yapılması gerekli görülen sondaj, jeoloji ve jeofizik çalışmaları, ilgili makamlardan izin 
alınarak gerçekleştirilmiştir.  

BOTAŞ Genel Müdürlüğünden sağlanan Petrol ve doğal gaz boru hatlarının güzergahları boyunca 
yaklaşık 200m genişlikte emniyet şeridi oluşturulmuş ve sondaj çalışmaları bu şeridin dışında 
gerçekleştirilmiştir. 

 

3.3.1 Stratigrafi 

Proje alanı Erken Paleozoyik’ten Günümüz’e değin süren geniş bir zaman aralığında oluşmuş çok 
sayıda kaya-stratigrafi birimini kapsar (Tablo 3.1; Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). Bu 
bölümde, çalışma alanında yüzeyleyen kayastratigrafi birimleri, yaşlıdan gence doğru bir sıra ile 
açıklanmaktadır. 

1) Polonezköy Gurubu 

İstanbul ve yakın dolayında yüzeylenen en yaşlı kaya birimlerini oluşturan karasal (akarsu, göl, 
lagün) ortamda çökelmiş kumtaşı, çakıltaşı, miltaşı ve kiltaşı birikintileri bu araştırmada, 
yüzeylemelerinin geniş alan kapladığı Polonezköy’den esinlenerek, Polonezköy Gurubu adıyla 
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incelenmiştir. Polonezköy Gurubu yaşlıdan gence doğru Kocatöngel Formasyonu ve Kurtköy 
Formasyonu olarak bilinen iki formasyonu kapsar (Şekil 3.4) 

a) Kocatöngel Formasyonu 

Başlıca laminalı miltaşı-kiltaşından oluşur; yer yer, kalınlığı 1 m’yi bulan ince taneli kumtaşı ara 
düzeylerini kapsar. Taze rengi yeşilimsi, ayrışma rengi boz, külrengi, ince-orta katmanlı, çapraz ve 
koşut laminalıdır. Formasyonu’nun alt dokanağı çalışma alanında yüzeylemez; Kurtköy 
Formasyonu’nun Bakacak Üyesi tarafından uyumlu olarak üstlenir.   

Proje alanının dışında, formasyonun büyük bölümünün yüzeylediği Yeniçiftlik deresi vadisinde 
(Mahmutşevketpaşa köyünün güneyi) 2.000 m’nin üstünde kalınlık gösterir. Kocatöngel 
Formasyonu Alt Ordovisiyen yaşta Kurtköy Formayonu’un altında ve geçişli olarak yer aldığından 
büyük bir olasılıkla Erken Ordovisiyen yaşta olmalıdır. 

Milimetrik boyutlu, açıklı koyulu renk ardalanması gösteren laminalardan oluşan varvlı yapısı, 
buzul (glacial) ikliminin etkin olduğu sığ, düşük enerjili ortam koşullarını yansıtır. Formasyonun 
inceleme alanındaki yüzeylemelerinde denizel fosil bulunmamış oluşu, deltalar arası göl ortamı 
koşullarının egemen olduğunu düşündürmektedir. 

 

 



ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 
  

  

 
  

- 21 - 

 

 
Şekil 3.3  Çalışma Alanının Jeoloji Haritası 
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Tablo 3.1 Proje Alanının Stratigrafi Birimleri 
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Şekil 3.4  İstanbul ili ve yakın dolayının genelleştirilmiş dikme kesiti 
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b) Kurtköy Formasyonu 

Kurtköy Formasyonu,  başlıca açıklı koyulu mor-eflatun renkli, kil, mil, kum ve çakıl boyutunda 
gereci kapsayan arkoz bileşimli kırıntılı kayalardan oluşur. Formasyon altta Bakacak Üyesi, üstte 
Süreyyapaşa Üyesi olmak üzere iki üyeye ayırtlanmıştır (Şekil 3.4). 

Kumtaşı arakatkılı, ince laminalı kiltaşı-miltaşından oluşan Bakacak Üyesi  inceleme alanının 
kuzey dışında Yeniçiftlik deresindeki yüzeylemesinde 500m dolayında kalınlıktadır Özgül (2005). 
Süreyyapaşa Üyesi Formasyonun üst bölümünü oluşturur. Değişik boyutlarda çakıltaşı mercek ve 
ara düzeylerini kapsayan, kiltaşı- miltaşı arakatkılı kaba kumtaşı egemendir.   

Kurtköy Formasyonu Kocatöngel Formasyonu’nu uyumlu ve geçişli olarak üstler; Aydos 
Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Alt Ordovisiyen yaşta olan formasyonun toplam 
kalınlığının 1000m’yi aştığı düşünülmektedir.  

Formasyon, tektonik etkinlik gösteren bir kaynak alandan beslenen, oksidasyon koşullarının etkin 
olduğu alüvyon yelpazesi ortam koşullarını yansıtır. 

2) Aydos Formasyonu 

Aydos Formasyonu büyük bölümüyle kuvarsitlerden (kuvarsarenit) oluşur. Kuvarsit kirli beyaz, 
pembemsi, açık bej, mor, ayrışmışı  kızıl-kahverengi, açık kahverengi, orta-kalın-çok kalın, 
çoğunlukla belirsiz katmanlı, yer yer laminalı, yer yer  derecelenmelidir. Yer yer, kalınlığı 5-10 
cm’yi bulan, alacalı renkli killi ve milli şeyil, killi kumtaşı (kuvarsvake) arakatkılar görülür.   

Aydos Formasyonu proje alanı içinde Gülsuyu Üyesi, Manastır Tepe Üyesi, Başıbüyük Üyesi, 
Kısıklı Üyesi ve Ayazma Kuvarsit Üyesi adlarıyla 5 üyeye ayırtlanmıştır. 

Aydos Formasyonu’nun en alt düzeyini oluşturan Gülsuyu Üyesi  başlıca, çapraz katmanlı, 
feldspatlı kumtaşı-miltaşından oluşur. Yerden yere sıkça değişen birim kalınlığı Kınalıada’da 200 
metreye ulaşır. Manastır Tepe Üyesi feldspatlı kuvarsitlerden oluşur; Kınalıada’daki yüzeylemesi 
yaklaşık 50m kalınlıktadır. Mor, kremrengi, çapraz ve koşut laminalı yuvarlanmış kuvars çakıllı 
ve silis çimentolu çakıltaşı  ve kaba taneli kuvars kumtaşından oluşan Başıbüyük Üyesi ortalama 
40m kalınlıktadır. Ayazma Kuvarsit Üyesi Bütünüyle kuvarsarenitlerden oluşur; Aydos 
Formasyonu’nun en yaygın ve ayırtman düzeylerinden biridir. Pembemsi kremrengi, kirli beyaz, 
ince kum boyu kuvars taneli ve silis çimentoludur. Aydos dağındaki yüzeylemesi yaklaşık 50m 
kalınlıktadır. Büyük ve Küçük Çamlıca tepelerinin eteklerinde özellikle Kısıklı semti dolaylarında 
yapılan sondajların bazılarında Aydos Formasyonu’nun alt düzeyinde kesilen açıklı koyulu yeşil, 
koyu külrengi, yer yer morumsu  ayrışmışı  açık kahverengi-boz, pirit kristalli, çamurtaşı-miltaşı 
düzeyi bu incelemede Kısıklı Üyesi adıyla adlandırılmıştır.  

Tüm bu üyeler birbirleriyle yanal ve düşey giriklik gösterirler; plaj, kum barı ve lagün ortamlarını 
kapsayan sığ kıyıdenizi koşullarını yansıtırlar.  

Aydos Formasyonu  Kurtköy Formasyonu’nu açısız uyumsuzlukla üstler; Yayalar Formasyonu 
tarafından uyumlu ve geçişli olarak üstlenir. Birim kalınlığı  yanal yönde sıkça değişir; Aydos 
dağında yaklaşık 200 metreyi bulan kalınlık, Dudullu’nun batı ve kuzeyindeki sırtlarda 30-40 
metreye düşer. Üst Ordovisiyen-Alt Silüriyen yaşta Yayalar Formasyonu tarafından geçişli olarak 
üstlendiğinden  Üst Ordovisiyen-Alt Silüriyen yaşta olmalıdır. 
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3) Yayalar Formasyonu 

Başlıca mikalı, feldspatlı kumtaşlarından oluşan formasyon,  öncelik kuralları gözetilerek, Haas 
(1968) tarafından kullanılan “Yayalar Formasyonu” adıyla incelenmesi yeğlenmiştir (Özgül,2005). 
Tane boyu inceden kalına değin değişen kumtaşı-miltaşı Yayalar Formasyonu’nun egemen 
kayatürünü oluşturur. Formasyon Gözdağ Üyesi, Umurdere Üyesi ve Şeyhli  Üyesi olmak üzere 3 
üyeye ayırtlanmıştır  (Şekil 3.4). 

Gözdağ Üyesi Yayalar Formasyonu’nun önemli bölümünü oluşturur. Yeşil, grimsi mavi, 
ayrışmışı açık kahverengi, boz orta katmanlı, yer yer ince katmanlı ve koşut laminalıdır.  Özellikle 
tektonik hatlar boyunca gelişen ayrışma zonlarında, örneğin Büyük ve Küçük Çamlıca tepelerini 
çevreleyen bindirme zonları boyunca, mika ve feldspat kapsamı ileri derecede ayrışma gösterir ve 
kayaç ince kuvars gereçli sarımsı, boz, kızılımsı açık mavimsi külrengi kile dönüşür.  Gözdağ 
Üyesi’nin üstünde yeralan kızılımsı bordo ve yeşilimsi renkli, şeyil düzeyi  Haas (1968) tarafından 
Umurdere Üyesi olarak adlandırılmıştır.  Şeyhli Üyesi Yayalar Formsyonu’nun üst düzeyinde yer 
yer büyük mercekler halinde görülen feldspatlı kuvarsitlerden oluşur.  

Üst Ordovisiyen-Alt Silüriyen aralığını temsil eden Yayalar Formasyonu Aydos Formasyonu’nu 
uyumlu ve girik olarak üstler. Pelitli Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Formasyon 
üzerinde yapılan sondaj verilerinden yararlanılarak, formasyonun 280-300m kalınlıkta olduğu 
saptanmıştır. 

4) Pelitli Formasyonu 

Büyük bölümü kireçtaşından oluşan Pelitli Formasyonu değişik düzeylerinde özellikle alt 
düzeylerinde, pembe ve külrengi  kil arakatkılıdır; üst kesiminde yumrulu kireçtaşı düzeyini 
kapsar. Formasyon, çeşitli araştırıcılar tarafından değişik adlar altında birden çok formasyona 
bölünerek tanımlanmıştır. Büyük bölümü şelf tipi karbonatlardan oluşan ve çökelmede belirgin bir 
kesiklik göstermeyen istifin tümünün tek bir formasyon adıyla adlandırılması Özgül, (2005) 
tarafından yeğlenilmiş ve  Haas (1968) tarafından, söz konusu kireçtaşı istifinin bir bölümü için  
(Pelitli schichten) kullanılmış olduğu da gözönünde bulundurularak, Pelitli Formasyonu adı  
kullanılmıştır. 

Pelitli Formasyonu alttan üste doğru kireçli şeyil-kumtaşı-killi kireçtaşı-kireçtaşı ardışığı, bol 
makrofosilli resifal kireçtaşı, orta-ince katmanlı, laminalı mikritik kireçtaşı ve en üstte ince şeyil 
arakatkılı yumrulu kireçtaşı düzeylerini kapsar. Formasyon, bu incelemede alttan başlayarak 1) 
Mollafenari Üyesi 2) Dolayoba Kireçtaşı Üyesi, 3) Sedefadası Üyesi ve  4) Soğanlık Üyesi 
olmak üzere 4 üyeye ayırtlanmıştır (Şekil 3.4). 

Mollafenari Üyesi: Pelitli Formasyonu’nun en alt düzeyini oluşturur. Başlıca kireçtaşı-killi, 
kumlu kireçtaşı- kireçli kiltaşı, kumtaşı ardalanmasından oluşur.  

Dolayoba Kireçtaşı Üyesi: Bol mercanlı, açıklı koyulu pembemsi, üst düzeyi külrengi resifal 
kireçtaşlarını kapsayışıyla, Pelitli kireçtaşı’nın en alt kesiminde yer alan, ayırtman düzeylerinden 
birini oluşturur.  

Sedefadası Kireçtaşı Üyesi: Dolayoba Kireçtaşı Üyesi’nin resifal kireçtaşı katmanlarının üzerine, 
kara-koyu külrengi, ince-orta katmanlı, yer yer laminalı kireçtaşı-şeyil ara düzeylerini içeren 
karbonat istifi ile temsil edilir.  
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Soğanlık Kireçtaşı Üyesi: Pelitli Kireçtaşı’nın en üst bölümünü oluşturan Soğanlık Kireçtaşı 
Üyesi, yumrulu görünüşlü, ince-orta katmanlı, kireçtaşı-killi kireçtaşı ile 1-2 cm kalınlıkta şeyil  
ardışığından oluşur.  

Pelitli Formasyonu’nun kalınlığı, sığ ve değişken çökelme koşullarına bağlı olarak, yerden yere 
sıkça değişir. Formasyonun Kartal taş ocağındaki istifinin toplam kalınlığı sondaj verilerinden de 
yararlanılarak 370m hesaplanmıştır. Pelitli Formasyonu Erken Silüriyen – Erken Devoniyen 
aralığını temsil etmektedir. 

5) Pendik Formasyonu  

Pendik Formasyonu büyük bölümüyle kil-mil-ince kum boyu gereçli, mikalı şeyillerden oluşur; 
belirli kesimlerinde özellikle üst düzeylerinde kireçtaşı arakatkılıdır. Kartal ve Kozyatağı üyelerini 
kapsar  (Şekil 3.4). 

Kartal Üyesi İstanbul’un Anadolu yakasında geniş alanlar kaplayan şeyiller bol makrofosil 
kapsamıyla belirgindir. Taze iken kara-koyu külrengi, yer yer koyu yeşilimsi, ayrışmışı boz-açık 
kahverengi, ince-orta katmanlı, yarılgan, bol mikalı şeyiller egemen kayatürünü oluşturur. Seyrek 
olarak, değişen kalınlıkta (5-10 cm), mikalı kumtaşı ve fosil kırıntılı kireçtaşı ara düzeylerini 
kapsar. Pendik Formasyonu üst yarısında, değişen oranda kireçli kiltaşı – killi kireçtaşı – 
kireçtaşından oluşan ve Kozyatağı Üyesi adıyla bilinen düzeyi kapsar. İnce-orta katmanlı, koyu 
külrengi kireçtaşı, üyenin egemen kayatürünü oluşturur. Kil-kireç oranı yerden yere değişir, 
dolaysıyla kireçli kiltaşı- killi kireçtaşı arasında sürekli geçişler görülür.  

Pendik Formasyonu Pelitli Kireçtaşı’nı uyumlu olarak üstler ve  Denizli Köyü Formasyonu 
tarafından uyumlu üstlenir. Formasyonun Korucu köyünün kuzeyindeki kesitinde, harita üzerinden 
hesaplanan kalınlığı 600 metreyi bulur; Alt ve Orta Devoniyen yaştadır. 

6) Denizli Köyü Formasyonu 

Başlıca şeyil arakatkılı killi kireçtaşı, kireçtaşı, lidit ve yumrulu kireçtaşından oluşan istif, çeşitli 
araştırıcılar tarafından, Denizli Formasyonu (Haas,1968), Büyükada Formasyonu (Kaya,1973), 
Tuzla Formasyonu (Önalan,1981) gibi değişik adlar altında incelenmiştir. Özgül (2005) adlamada 
öncelik kuralını gözeterek, Haas,(1968) tarafından kullanılmış olan Denizliköy Formasyonu adını 
kullanmıştır.  

Formasyon alttan üste doğru “Tuzla Üyesi”, “Yürükali Üyesi”, “Ayineburnu Üyesi” ve 
“Baltalimanı Üyesi” olmak üzere 4 üyeye ayrılarak incelenmiştir (Şekil 3.4). 

Tuzla Üyesi, başlıca kara-koyu külrengi, ince-orta katmanlı, ince şeyil arakatkılı, seyrek fosil 
kırıntılı, yumrulu görünüşlü mikritik kireçtaşıından oluşur. Üyenin  kalınlığı 60m dolayındadır. 
İnce şeyil arakatkılı liditlerden oluşan Yörükali Üyesi 30m kalınlıktadır; Tuzla Üyesi’nin mikritik 
kireçtaşı katmanlarını uyumlu olarak üstler. Denizli Köyü Formasyonu’nun üst düzeyinde yer 
alan, küçük yumrulu kireçtaşı-killi kireçtaşı birimi Kaya(1973) tarafından  Ayineburnu Üyesi 
olarak adlandırılmıştır; yaklaşık 40 m dolayında kalınlıktadır. Baltalimanı Üyesi, büyük 
bölümüyle liditlerden oluşur; üst düzeylere doğru artan oranda şeyl ve silisli şeyil arakatkılıdır; 
40m dolayında kalınlık gösterir. 

Denizli Köyü Formasyonu, Kartal Formasyonu’nu uyumlu olarak üstler; Trakya Formasyonu 
tarafından uyumlu üstlenir. 170 m dolayında  kalınlıkta olan formasyon, Orta Devoniyen 
(Eyfeliyen) - Erken Karbonifer (Orta Turneziyen) sürecinde çökelmiştir. 
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7) Trakya Formasyonu 

Trakya Formasyonu, büyük bölmüyle kumtaşı, miltaşı, şeyil ardalanmasından oluşur. Yer yer   
çakıltaşı ve alt yarısında, değişen kalınlıkta kireçtaşı arakatkı ve merceklerini kapsar. Bu 
incelemede Trakya Formasyonu 1) Acıbadem  Üyesi, 2) Cebeciköy Kireçtaşı Üyesi, 3) 
Kartaltepe Üyesi ve 4) Küçükköy Üyesi olmak üzere dört üyeye ayırtlanmıştır (Şekil 3.4). 

Acıbadem  Üyesi, Trakya Formasyonu’nun en alt birimini oluşturan üye başlıca killi, siltli 
şeyillerden oluşur; seyrek olarak siltaşı ve ince kum boyu taneli kumtaşı arakatmanlıdır. Gebze 
ilçesinin güneyindeki yüzeylemesinde yaklaşık 200 m kalınlık gösterir. Cebeciköy dolayında çok 
eski yıllardan beri taş ocakları olarak işletilmiş olan kara-koyu külrengi, orta-kalın-çok kalın 
katmanlı, bol organik kapsamlı. Kireçtaşları Cebeciköy Kireçtaşı Üyesi adıyla adlandırılmıştır. 
Birmin en kalın olduğu Cebeciköy taş ocaklarında, tabanı açığa çıkmadığından kalınlığı tam 
olarak bilinmemektedir; işletilmekte olan kesiminin kalınlığı 50-60 m dolayındadır. Kartaltepe 
Üyesi, başlıca lidit arakatkılı şeyilleri kapsayan bu birim,  formasyonun alt bölümünde 
yeralmaktadır. Cebeciköy taşocaklarında kireçtaşı düzeyinin hemen üstünde, sarımsı-boz şeyil-
kiltaşıyla temsil edilir. Kalınlığı yaklaşık 30 m dolayındadır. Formasyonun üst bölümünü 
oluşturan Küçükköy Üyesi filiş fasiyesinde, bol mikalı türbiditik kaba kumtaşı-şeyil 
ardalanmasından oluşur. Üye kalınlığının 500m’yi aştığı düşünülmektedir. 

Trakya Formasyonu Denizli Köyü Formasyonu’nun Baltalimanı Üyesi’ni uyumlu olarak üstler. 
İnceleme alanında istifin tümünü kapsamayan yüzeylemelerin en çok 500m dolayında 
kalınlıktadır. Trakya Formasyonu’nun alt düzeylerindeki kireçtaşı ve şeyillerde Erken 
Karbonifer (Geç Turneziyen-Vizeyen) yaşını gösteren fosiller bulunmuştur. 

8) Sultanbeyli Formasyonu 

Proje alanının özellikle doğu kesiminde geniş alanlar kaplayan post-tektonik çökeller bu 
incelemede Sultanbeyli Formasyonu adı altında toplanmıştır. Sultanbeyli Formasyonu, 
birbirleriyle yanal ve düşey geçişli, tutturulmamış kum, çakıl, kil, yer yer blok boyu kırıntılı 
gereçten oluşur. Formasyonun proje alanındaki istifleri, egemen litoloji özelliklerine göre Orhanlı 
Üyesi, Dudulu Üyesi, Tuğlacıbaşı Üyesi, Altıntepe Üyesi ve İkiz Tepeler Üyesi   adları altında 
incelenmiştir. 

Orhanlı Üyesi büyük bölümü kil-mil-ince kum boyu ince gereçten oluşur. Taze iken mavimsi 
külrengi, ayrışmışı boz, açık kahverenkli killi-milli gereç egemen kayatürünü oluşturur. Bazı 
bölgelerde, özellikle çökelme ortamının kıyıya yakın kesimlerinde, taban kayadan türemiş, kum-
çakıl ve blok  boyutunda tutturulmamış kaba gereç mercek ve arakatkılarını içerir. Çökelme 
ortamının kıyıdan uzak kesimlerindeki istiflerin tümüne yakınında, değişen oranda kireç 
konkresyonlu kil-mil boyu ince gereç egemendir. 

Değişken taban topoğrafyasına bağlı olarak Orhanlı Üyesi’nin birim kalınlığı 0-150m arasında 
değişir. Dudullu Üyesi, bütününe yakını kilden oluşan birim, açık kahverengi, kremrengi, 
yumuşak, yüksek plastisiteli, az siltli tekdüze kilden oluşur. Seyrek olarak ince kum arakatkılıdır. 
Sultanbeyli Formasyonu’nun kum, çakıl birikintileri bu incelemede Tuğlacıbaşı Üyesi adıyla 
adlandırılmıştır. Yüzeylemelerinin büyük bölümünde, kirli sarı, kızılımsı kahverengi, kum-mil 
hamur ve yarı yuvarlanmış-yarı köşeli, kötü boylanmış, kuvarsit, kuvars, çakmaktaşı ve siyahımsı 
renkli lidit kökenli kum, çakıl ve seyrek bloklu  gereç egemendir; daha az oranda   arkoz, kumtaşı 
ve volkanit gereç içerir. Kum-çakıl oranı yerden yere değişir. Çapraz katmanlanma, merceklenme 
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ve kamalanma yapıları olağandır.  Taban topoğrafyasına bağlı olarak üye kalınlığı 3-5m ile 30-
40m arasında değişir. Bostancı-Küçükyalı-Maltepe-Cevizli arasında Paleozoyik yaşta kaya 
birimlerininin oluşturduğu kabaca K-G uzanımlı sırtların üzerinde, ince örtüler halinde korunmuş 
iri bloklu çakıl-kaba kum birikintileri, Altıntepe Üyesi adıyla adlandırılmıştır. Altıntepe Üyesi’nin 
kalınlığı yerden yere çok sık değişir; ortalama 20-30m kalınlıktadır. Proje alanının doğusunda, 
genellikle Sancaktepe Graniti ve yer yer de  Kocatöngel Formasyonunu’nun yüzeylediği 
alanlardaki sırtların üzerinde  yaklaşık 200m kotlarında yer alan ince kum-çakıl birikintileri bu 
çalışmada İkiztepeler Üyesi adıyla incelenmiştir. Kızılımsı, sarımsı, boz, kirli beyaz renklerde 
yarı sıkılaşmış, ince-orta-kaba kum boyu egemendir; 1-2cm boyda köşeli süt kuvars çakılcıklıdır. 
Çoğunlukla, ayrışarak arenaya dönüşmüş olan Sancaktepe Graniti’nin yaygın olduğu alandaki 
sırtlarda korunmuş olan İkiz Tepeler Üyesi,  büyük oranda granitden türemiş yarı yuvarlanmış, 
orta boylanmış kuvars ve ayrışmış feldspat tane içerir. İkiztepeler Üyesi’nin  İkiztepeler 
mevkiindeki erozyona açık yüzeylemesindeki kalınlığı 8-10m’dir. 

Sultanbeyli Formasyonu değişik üyeleri aracılığıyla Paleozoyik ve Mezozoyik yaşlı kaya 
birimlerini açısal uyumsuzlukla üstler. Kuşdili Formasyonu ve Güncel birikintiler tarafından 
uyumsuzlukla üstlenir. Formasyonun kalınlığı, taban topoğrafyası ve kaynak alana yakınlığına 
göre 20-30m ile yaklaşık 150 arasında değişir. 

Sondaj karotlarından seçilerek alınan palinoloji amaçlı örnekler Prof. Dr. Funda Akgün (DEÜ) 
tarafından incelenmiş ve Geç Miyosen- Pliyosen’i temsil eden  palinomorflar saptanmıştır. 

9) Kuşdili Formasyonu 

İstanbul’un  Marmara denizine ve Boğaz’a açılan büyük akarsuların akışaşağı kesiminde  kalınlığı 
20-30m ile 70-80m arasında değişen koyu renkli kil, mil, çamur  türü ince gereçten oluşan 
birikintiler yer alır. Kadıköy semtinde Kurbağalı Dere’nin akışaşağı kesiminde, Kuşdili çayırı 
olarak bilinen ve bu tür birikintileri kapsayan düzlükte yapılan sondaj verilerini inceleyen  Meriç 
ve diğ. (1991) birimi “Kuşdili Formasyonu” adıyla tanımlanmıştır. 

Formasyon kara-koyu mavimsi külrengi, koyu yeşil, genellikle organik kapsamı yüksek, yer yer, 
kömürleşmiş bitki kırıntılı haliç-kıyı gölü çökellerinden oluşur. Başlıca  kil, mil, kum boyu gereç 
kapsar; tane boylarının göreli oranı yerden yere değişir. Seyrek olarak, yarı yuvarlanmış çakıl ve 
çakılcıklı kum mercek ve ara düzeylerini kapsar İnce kavkılı ve ince tezyinatlı  denizel 
lamellibranş, gastropod vb makrofosil kavkılıdır. Yüksek oranda kil ve su kapsamı nedeniyle 
yumuşak, kıvamlı ve yüksek plastisitelidir. Bu özellikleriyle deprem dalgalarına karşı  sıvılaşma 
riski yüksek zemin özelliği taşır. 

Abduş Gölü Üyesi, kireç konkresyonlu siltli kil ve marndan oluşur. Genellikle Abduş gölü ve 
Tuzla Tersanesi dolaylarında Kuşdili Formasyonu’nun çökeldiği kıyı gölü-lagün ortamlarının kıyı 
bölgelerinde oluşmuştur. Üye kalınlığı 10-15m arasındadır.  

Kuşdili Formasyonu proje alanında genellikle Paleozoyik yaşta kaya birimlerini açısal 
uyumsuzlukla üstler; kalınlığı yerden yere değişmektedir. Sondaj verilerine göre Marmara denizi 
ve Boğaz’da kıyıya açılan  akarsu vadilerinde, günümüzdeki deniz kıyısından akış yukarı (memba) 
yönde içerilere ve vadi eksenlerinden vadi kenarlarına gidildikçe kalınlık azalmaktadır. Göksu 
çayının kıyıya ulaştığı kesimlerde 2m kotunda yapılan 1290371D-2 nolu kuyuda 19,5m  alüvyon  
ve 40,5m Kuşdili Formasyonu  olmak üzere toplam 63m derinlikte taban kayayı oluşturan Kartal 
Üyesi’nin şeyillerine ulaşılmıştır. 
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Bu proje kapsamında Küçüksu deresinin Boğaz’a kavuştuğu düzlükte yapılan 1270371D-1  nolu 
sondaj kuyusunun 55.5, 60.0 ve 62.0 nci m ve 1270372N-1 sondaj kuyusunun 41.90m 
derinliklerinden alınan kömürleşmiş bitki parçacıklarında yaptırılmış olan C14 yöntemiyle yaş 
tayininde Holosen’e karşılık gelen, sırasıyla 9.380 ± 50 y, 11.050 ± 50 y ve 11.100  ± 50 y ve 
8790 ± 50   yaşları bulunmuştur. Çengelköy’de Bekar deresinin ağzındaki düzlükte yapılan 
1150367N-1 29.50 ve 33.00’ncü metrelerinden alınan  kömürleşmiş bitki parçacıklarında   
yaptırılan C14 yöntemiyle yaş tayininde  yine Holosen’e karşılık gelen sırasıyla 7220 ± 50 y ve 
7190 ± 50 y yaş bulunmuştur. Sonuç olarak Kuşdili Formasyonu’nun Holosen yaşta olduğu 
anlaşılmaktadır. 

10) Güncel Birikintiler  

Proje alanını  kuzey doğu kesiminde örneğin, İstanbul Park Oto Yarış Pistinin   batısında Ömerli 
baraj gölü ne dökülen dere yataklarında yarı sıkılaşmış, boylanmamış kum, çakıl, mil, kil karışımı 
alüviyal gereç kapsayan 2-3m kalınlıkta Seki birikintisi düzlükleri izlenir.  Bu tür sekiler yerel 
sera ve tarla tarımı için verimli alanlar oluşturur.   Proje alanında Boğaz’a açılan  başlıca Göksu 
Küçüksu ve Bekar dereleri ile Marmara denizine  açılan Kurbağalı dere, Çamaşırlık deresi, 
Küçükyalı deresi, Büyükyalı (Narlı) deresi, Tavşan deresi, Kemikli dere ve Umur deresi 
vadilerinin tabanında, genellikle sığ (3-5m kalınlıkta) ve dar Alüvyon birikmiştir. Denize kavuşan 
bu vadilerin tabanları genellikle düşük eğimlidir, günümüzdeki deniz düzeyine yaklaşmış 
olduklarından düşük enerjilidirler; taşıma güçleri zayıf olduğundan killi, milli, kum-çakıl 
birikintileri egemendir. Alüvyon birikintileri genellikle yuvarlanmış-yarı yuvarlanmış, zayıf-orta 
boylanmış, çoğunlukla kuvarsit, kumtaşı, kireçtaşı ve volkanit kökenli killi kum, mil ve küçük 
boyutlu çakıl kapsar. Kil, mil oranı genellikle yüksektir.   

Marmara denizine açılan bazı akarsuların ağzında küçük Plaj birikintileri gelişmiştir. Taban 
kotları deniz düzeyinin 5-6m altına inebilen bu tür birikintiler genellikle denize uzanan doğal 
sırtların kenarında yer alan, dolaysıyla kıyı akıntısı ve dalgalardan korunabilen koylarda 
gelişmiştir (Moda, Caddebostan plajları gibi). Yıkanmış ve boylanmış, kaba kum ve  yuvarlanmış 
ufak çakıl yoğunluktadır. İnce plaj şeritlerinin bir bölümü yol genişletme çalışmalarıyla ilişkili 
olarak yapay dolgu altında kalmıştır.  

Bölgenin kuvarsit vb dayanımlı kayaçların oluşturduğu yüksek yamaç eğimli dağ ve tepelerin 
eteklerinde, daha çok eğim kırılma alanlarında yer yer kalın yamaç molozu birikintileri 
gelişmiştir. Aydos dağı,  Kayış dağı, Büyük ve Küçük Çamlıca tepelerinin yamaç ve eteklerinde 
yere yer 30–40 metreye varan kalınlıkta bu tür birikintiler yaygındır. Kum, çakıl, kocataş (blok) 
boyu köşeli-yarı köşeli, kötü boylanmış gereç ve sarımsı kahverengi- kızıl killi milli hamur kapsar. 
Yakacık semtinde kimi temel kazılarında açığa çıkan kesitlerde, çakılların yatay sıralanım 
gösterdikleri ve kızıl renkli kil-kum boyu ince kırıntılılarla kabaca ardalandıkları görülür. 

Kınalıadanın  özellikle  doğu ve kuzeye bakan yüksek eğimli yamaçlarında, deniz kıyısında 
başlayarak 40–50 m yükseltilere değin ulaşan, eğim aşağı giderek artan kalınlığı 20-30m’yi bulan 
yamaç moloz birikintileri gelişmiştir. 

3.3.2 Mağmatitler 

Proje alanının doğusunda geniş alanlar kaplayan Sancaktepe Graniti,  bu granitik magma ile ilişkili 
görülen ve yalnızca sondajlarda kesilen gabro,   Yakacık’ın batısında yer yer yüzeyleyen   
mikrodiyorit vb damar kayaları, ayrışma ve güncel birikintilerle ötülü oluşu nedeniyle daha çok 
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sondajlarda kesilen andezitik ve diyabazik dayklar ve Büyükada’da yüzeyleyen dasitik volkanitler 
proje alanının başlıca magmatitlerini oluşturur. 

1) Sancaktepe Graniti 

Proje alanının doğusunda Akfırat, Tepeören, Şekerpınar ve Çayırova köyleri arasında yaklaşık 
100km² genişliğinde bir alan kaplayan granitler, Yılmaz (1977) tarafından  “Sancaktepe Graniti”  
adıyla incelenmiştir. 

Sancaktepe Graniti pembe, kirli beyaz, iri kristalli, kuvars, feldspat, biyotit ve opak mineral 
kapsar. Genellikle ileri derecede ayrışarak arenalaşmıştır. Granitlerde 20-30m derinlikte yapılan 
sondajlarda ayrışmanın yüzeysel olmadığı anlaşılmaktadır. Su sondajı yapan bazı firmalardan 
edinilen bilgiye göre ayrışmanın, pnömatolitik ayrışmaya bağlı olarak birkaç yüz metreyi aşan 
derinlere kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Granit yüzeylemelerinin çoğunda, atmosferik 
koşulların etkisiyle, yüzeyden 10-15m derinlere kadar ayrışma daha da ilerlediğinden kaya yarı 
gevşek, dağılgan fiziksel özellik kazanmıştır; dolaysıyla granit  yüzeylemelerinde açılan 
ocaklarda, 10-15 m derinlere kadar kepçe ile dolgu malzemesi çıkarılabilmektedir.  

Sancaktepe Graniti proje alanında yalnızca Ordovisiyen yaşta Kocatöngel ve Kurtköy 
formasyonlarını kesmiştir. Ancak, bölgede Ordovisiyen–Erken Karbonifer aralığını kapsayan 
Paleozoyik çökeliminin önemli bir kesiklik olmaksızın süreklilik göstermesi, Granit 
intrüzyonunun Erken Karbonifer’den genç olmasını gerektirir. Diğer yandan  Yılmaz (1977) 
tarafından yapılan yaş tayinlerinde, Rb-Sr yöntemiyle 255±5my, K-Ar yöntemiyle 254my gibi 
biribirine yakın değerler bulunmuştur. Dolaysıyla  stratigrafik ilişkiler ve jeokronolojik veriler  
birlikte değerlendirildiğinde, Sancaktepe Graniti’nin intrüzyon yaşının Permiyen olduğu 
anlaşılmaktadır. 

2) Tavşantepe Graniti 

Pendik ilçe sınırları içinde E5 (D100) karayolu üzerindeki Tavşan tepesi ve çevresindeki granit 
yüzeylemesi Tavşantepe Graniti adıyla bilinmektedir. Sancaktepe Graniti’nde olduğu gibi ileri 
derecede ayrışarak arenaya dönüşmüştür. Tavşan tepesindeki yüzeylemesinde Pelitli Kireçtaşı’nı 
kesmiştir.  

Pelitli Formasyonu’nu kestiğine göre Tavşantepe Graniti’nin de en azından Erken Karbonifer’den 
genç olması gerekir. Ancak, intrüzyonun üst yaş sınırı bilinmemektedir. Sancaktepe ile yaşıt 
olabileceği gibi, proje alanının dışında yer alan ve Üst Kretase yaşta olduğu bilinen Çavuşbaşı 
Graniti’nin benzeri olarak, daha genç olma olasılığı da ortadan kalkmış değildir. 

3) Gabro 

Proje alanının doğu kesiminde Sancaktepe Graniti’nin yaygın olduğu alanda bazı sondajlarda 
gabro türü magmatitler kesilmiştir. 540473N-1 nolu sondaj karotundan (19,5m) alınan bir  el 
örneğininin ince kesitinde kayanın %90’dan fazlası yeşil, iri taneli (1-2 mm), yarı özşekilli 
hornblend kristallerinden oluştuğu görülür. Hornblend kristalleri arasında az oranda, kısmen 
serisitleşmiş, kısmen pumpellit tarafından ornatılmış plajiyoklas kristalleri yer alır. 

4) Yakacık Magmatik Kompleksi 

Pendik ilçesinin Yakacık-Uğur Mumcu semtinde damar kayası türü magmatitler ve volkanitler yer 
yer yüzeylemektedir. Bu yörede yapılan   sondajlarda da kesilen mağmatitler, mineral kapsamı ve 
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doku özellikleri açısından birbirinden farklılık gösteren volkanit ve intrüzifleri kapsadığından 
“Yakacık Mağmatik Kompleksi” adıyla incelenmişlerdir. Kompleks içinde saptanan bazı 
magmatit türlerine aşağıda kısaca değinilmiştir. 

5) Ozan Tepesi Volkaniti 

Büyükada’nın kuzey kesiminde yer alan Ozan tepesinin büyük bölümünü kaplayan  dasitik 
volkanitlere, bu projede  bu tepenin adı verilmiştir. İleri derecede bozunma sonucu kirli beyaz, 
sarımsı açık kahve, pas renkli, benekli, gözenekli görünüş kazanmış olan  Ozan Tepesi Volkaniti 
genellikle ilksel doku ve bileşimini önemli ölçüde yitirmiştir. Çok ince taneli kuvars, feldspat ve 
serisitten olusan bir hamur içinde serisitleşmiş plajiyoklas ve seyrek kuvars fenokristallerini 
kapsar. 

 

3.3.3 Yapısal Jeoloji 

Marmara bölgesinde, Erken Karbonifer-Neojen aralığında  değişik süreçlerde tektonik devinimler 
etkin olmuştur. Bu devinimlere bağlı olarak  kıvrım, fay, eklem vb yapısal unsurlar bölgeye 
oldukça karmaşık yapısal özellik kazandırmıştır. 

1) Faylar 

Proje alanında özellikle Paleozoyik-Alt Tersiyer yaşta kaya birimlerinin yüzeylediği kesimlerde 
D-B, K-G, KD-GB ve KB-GD doğrultulu büyüklü küçüklü çok sayıda fayların varlığı dikkati 
çeker.  

Doğrudan izlenen yada dokanak, klavuz düzey vb çizgiselliklerin izlenmesi sırasında harita örneği 
ile kendini belli eden fayların yanında, kilometrelerce uzunlukta bölgesel faylar gelişmiştir: 
Maltepe-Beykoz Fayı, Yakacık Fayı, Dragos Fayı, Çamlıca Bindirmesi, Ümraniye Fayı, 
Kartal Fayı, Gölcük Tepesi Fayı, Büyükada Fayları izlenmiş ve haritalanmıştır. Yukarıda da 
belirtildiği gibi bu faylar aktif değildir; Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Sultanbeyli Formasyonu 
tarafından örtülmüşlerdir. Proje alanı için üretilen yapısal jeoloji haritası  Şekil 3.5’de 
gösterilmiştir.   

2) Katman  ve Eklemler 

Çalışma sahasında ölçülen katman ve eklem düzlemi konumları Schmidt eşit-alan ağı kullanılarak 
histogramlarda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirme Kurtköy, Aydos, Yayalar, 
Pelitli, Kartal, Denizliköy, Trakya Formasyonları için yapılmış; ayrıca, bir değerlendirme de, 
çalışma alanı içindeki tüm Paleozoyik birlikte ele alınarak yapılmıştır. 

3) Kıvrımlar 

Yoğun yerleşim yapılarıyla kaplı olan proje alanında, yüzeylemelerin kıt, yetersiz ve post-tektonik 
çökel ve yüzlek birikintilerle kaplı bulunuşu, düzenli katman ölçümlerinin yapılmasını 
olanaksızlaştırmıştır. Temel kazılarında ve kıyı kenarlarında  açığa çıkan temiz sıkışık kıvrımların 
gelişmiş olduğu izlenmektedir. Kartal Üyesi, Trakya Formasyonu’nun Acıbadem Üyesi gibi kil 
kapsamı yüksek olan kaya birimleri  ile  Denizli Köyü, Peltli Formasyonu’nun Soğanlık Üyesi gibi 
kiltaşı, şeyil arakatkılı ince katmanlı kireçtaşılarında sık ve bakışımsız kıvrımlar gelişmiştir. Bu tür 
birimlerde yer yer izlenebilen mezoskopik kıvrımların çoğu yaklaşık olarak K-G eksen gidişli ve 
D’ya yada B’ya bakışımsızdır. 
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Şekil 3.5  Yapısal Jeoloji Haritası 
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3.3.4 Bölgenin Jeolojik Gelişimi ile İlgili Düşünceler 

Paleozoyik ve Pliyo-kuvaterner yaşta kaya birimlerinin yüzeylediği çalışma alanında, Alt 
Ordovisiyen yaşta karasal çökeller (Kocatöngel Formasyonu ve Kurtköy Formasyonu)  bölgede  
yüzeyleyen en yaşlı kaya birimlerini oluşturur. Erken Ordovisiyen’de kara halinde bulunan bölge, 
Ordovisiyen yaşta Aydos Formasyonu’nun kuvarsvake ve kuvarsarenitleriyle temsil edilen   
transgresyonla başlayan, Silüriyen ve Devoniyen’de giderek derinleşen, duraylı bir denizle 
kaplanır. Bu süreçte yaşlıdan gence doğru, miltaşı-kumtaşı ile temsil edilen Yayalar Formasyonu 
(Üst Ordovisiyen-Alt Silüriyen), şelf tipi karbonat çökelimini yansıtan Pelitli Formasyonu (Üst 
Silürüyen-Alt Devoniyen), düşük enerjili açık şelf ortamını temsil eden, bol makrofosilli, seyrek 
kireçtaşı arakatkılı mikalı şeyilleri kapsayan Pendik Formasyonu (Alt-Orta Devoniyen) ve açık 
şelf-yamaç ortamını temsil eden yumrulu görünüşlü kireçtaşlarının yoğun olduğu Denizli Köyü 
Formasyonu (Üst Devoniyen+Alt Karbonifer) çökelmiştir. Denizli Köyü Formasyonu içerisinde 
ara düzeyler halinde yer alan ve en üst kesiminde klavuz bir düzey olarak izlenebilen Alt 
Karbonifer yaşta siyah silisli (lidit) çökeller (Baltalimanı Üyesi), söz konusu denizel havzanın 
yakınlarında, yoğun silis getirimine neden olan bir volkanik etkinliğin başladığını düşündürür. 
Ordovisiyen’den Karbonifer başlangıcına değin tektonik duraylılık gösteren havza, Erken 
Karbonifer’de filiş türü kumtaşı-şeyil ardışığı (Trakya Formasyonu) ile temsil edilen türbiditik 
akıntıların etkin olduğu duraysız ortam karekterine bürünür. Karbonifer-Permiyen aralığında etkin 
olan tektonik hareketlere bağlı olarak, Sancaktepe Graniti (Permiyen) ile temsil edilen mağmatik 
sokulumlar gelişir ve bölge su dışına çıkarak yeniden kara halini alır. 

Proje alanında Aydos Formasyonu’nun oluşturduğu Çamlıca tepeleri, Aydos dağı, Kayış dağı gibi 
yükseltilerin  K-G  doğrultusuna yakın uzanım göstermeleri, Çamlıca Bindirmesi’nin kabaca K-G 
gidişli ve D’ya eğimli olması, bu bindirmenin batısındaki K-G eksen gidişli kıvrımların gelişmiş 
olması ve inceleme alanında K-G eksen gidişli bakışımsız mezoskopik kıvrımların sıklıkla 
izlenmekte olmaları, bu yörede Erken Karbonifer yaşlı kayaları da  etkileyen  olasılıkla 
Karbonifer-Permiyen aralığında, D-B doğrultulu önemli sıkışmalara neden olan tektonik 
hareketlerin etkin olduğunu gösterir.  

Proje alanının dışında kalan Şile ve Gebze  dolaylarında Permiyen ve Geç Kretase’de bölgenin 
bütününü etkileyen iki büyük transgresyon izlenir.   

Proje alanında gerek yüzeyleme veren, gerekse sondaj ve kazılarda çok sık açığa çıkan 
mikrodiyoritik, andezitik damarkayası ve volkanitlerin yaşına değin dolaysız veriler henüz 
sağlanamamıştır.  Buna karşılık jeokronolojik yaş belirleme çalışmalarıyla, Üst Kretase  
(Santoniyen-Daniyen) yaşta olduğu belirtilen ve asidik bir mağmatizmayı temsil eden Çavuşbaşı 
Graniti ( Bürküt, 1966; Öztunalı ve Satır, 1975) proje alanının hemen kuzeyinde (Çekmeköy K’i) 
geniş alan kaplar. Karadeniz kıyı kesiminde etkin olan Sarıyer Gurubu’nun Üst Kretase yaşlı 
volkanizması da göz önünde tutulursa, proje alanındaki mağmatizmanın  Üst Kretase yaşta olma 
olasılığı kuvvet kazanır.   

Eosen’de Anadolu’nun büyük bölümünü etkisi altına alan kompresif hareketler, İstanbul yöresini 
de kapsayan Marmara havzasında yoğun kıvrımlanma ve faylanmalara neden olmuştur. 
Paleozoyik ve Mezozoyik yaşta kaya birimlerinin Üst Kretase- Erken Eosen yaştaki istiflere 
bindirmesine neden olan ve bölgeyi kuzeyden kabaca KKB-GGD doğrultusunda kateden Sarıyer-
Şile Fayı’nın bu hareketlere bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. 
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Şile yöresinde Orta Eosen (Lütesiyen)’de bölge yeni bir transgresyona uğramıştır. Orta-Geç 
Oligosen’de Trakya havzasının bütününü etkileyen tektonik hareketlere bağlı olarak, bölge 
yeniden yükselerek  bir karalaşma ve peneplenleşme  sürecine girmiş ve  özellikle Geç Oligosen–
erken Orta Miyosen aralığını temsil eden akarsu-göl-lagün birikintileri   geniş alanlar kaplamıştır. 
Kabaca kuzey-güney doğrultulu sıkışmaya neden olan Oligosen hareketlerine bağlı olarak KB-GD 
ve KD-GB  eksen gidişli makaslama fay ve eklem sistemleri yoğun olarak gelişmiştir. Bu 
makaslama kırıkları boyunca gelişen zayıflık zonları, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile bölgenin 
büyük akarsu vadilerinin ve Haliç’in morfolojik gelişimini denetlemiş ve KB-GD ve KD-GB 
doğrultularıyla uyumlu  zikzaklı gidişli akaçlama örneği gelişmiştir. Oluşturdukları zayıflık 
zonlarıyla morfolojiye güzel yansımış olan bu fay ve makaslama kırıklarının, günümüzde aktif 
olabileceklerini gösteren saha verileri saptanamamış; aksine, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı 
Sultanbeyli Formasyonu tarafından örtülü bulundukları izlenmiştir. Sultanbeyli Formasyonu Geç 
Oligosen-Erken Miyosen hareketiyle falyanmış ve parçalanmış olan ve Marmara bölgesinin 
çökmesine neden olan Pliyosen genişleme hareketine bağlı olarak gelişen normal faylarla kontrol 
edilen yüksek  röliyefli bir topoğrafya üzerinde göl, akarsu ve yelpaze çökelleriyle temsil edilen 
karasal koşulların egemen olduğu anlaşılmaktadır. Boğazın kuzey kesiminde Göksu ve Küçüksu 
çaylarının kıyıya yakın kesimlerinde Kuşdili Formasyon’nun tabanının günümüzdeki deniz 
düzeyinden yaklaşık 60m derinde oluşu,  suların çekilmiş olduğu Buzul devrinde, Boğaza akan 
vadilerin tabanlarını bu düzeye kadar aşındırmış olduğunu gösterir. Buzul sonrası deniz düzeyinin 
yükselmesine bağlı olarak bu tür vadilerin boğulmaya başlamış; az çok olgunluğa erişmiş vadiler 
boyunca kıyıdan içerilere doğru ilerleyen  haliçlerde  haliç çökellerinin (Kuşdili Formasyonu) 
birikmesine  neden olmuştur. Kurbağalıdere’nin akışaşağı kesiminde ise Kuşdili Formasyonunun 
daha sığ 40-45m derinlikte oluşu İstanbul’un Anadolu yakası ile Adalar arasındaki deniz tabanının 
günümüzdeki gibi daha sığ olduğunu gösterir. 

3.3.5 Sonuçlar 

İstanbul’un Anadolu yakasında, Boğaz’ın doğu kıyısından başlayarak, Kadıköy ve Üsküdar 
ilçeleri ile   doğuda Kocaeli il sınırı arasında kalan, güney kesimini içine alan proje alanının jeoloji 
özelliklerinin incelenmesi ve 1/2.000 ölçekli  jeoloji haritasının yapılmasını amaçlayan bu 
çalışmadan sağlanan sonuçlar aşağıda öz olarak belirtilmiştir. 

- Bu çalışma sonunda 465 adet 1/2.000 ölçekli topoğrafya paftasını içeren 509,62km² 
genişliğinde bir alanın 1/2.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır. 

- Büyük bölümü yoğun yerleşim yapılarıyla kaplı olan proje alanında, yüzeylemelerin kıt, 
yetersiz ve post-tektonik çökel ve güncel birikintilerle kaplı bulunuşu, önemli bazı tektonik 
süreksizliklerin ilksel özelliklerinin yaşıt yada daha genç mağmatizma tarafından gölgelenmiş 
oluşu vb nedenlerle, sınırlı alanlardaki yüzeylemelerde inceleme yapma durumunda kalınmış ve 
yüzeylemeler arasında deneştirmeler zaman zaman yoruma açık olmuştur. Ancak bu 
olumsuzluklar, proje alanında çok sayıda sorun çözücü yerlerde yapılan sığ ve derin sondajlarla 
yeraltı verileri sağlanarak ve son dönemlerde yoğunlaşmış olan, bazıları büyük ve derin, temel 
kazılarının incelenmesiyle giderilmeğe çalışılmıştır. 

- Proje alanında yer alan yüzeylemelerin ve Jeoloji çalışmaları sırasında yapılmakta olan  
kazıların tümü gerçek boyutları da dikkate alınarak haritaya işlenmiş ve  yüzeyleme (mostra) 
haritası oluşturulmuştur.  
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- Jeolojik harita alımı çalışmalarında, kaya-stratigrafi birimlerinin formasyon ve üye aşamasında 
haritalanması yöntemi izlenmiştir. Bunun için önceki araştırmalar taranarak, il alanı ve yakın 
dolayında yüzeyleyen kayastratigrafi birimlerinin adları ve stratigrafi ilişkileri ile igili veriler 
gözden geçirilmiş ve  Stratigrafi Adlama Kuralları da gözetilerek, kaya-stratatigrafi sınıflaması 
yapılmıştır. 

- Stratigrafi amaçlı derin sondajlarla, Pelitli Formasyonu’nun yüzeydeki yüzeyleme kalınlığıyla 
birlikte 370m, Yayalar Formasyonu’nun Gözdağ Üyesi’nin 230m -çok değişken kalınlıkta olan 
Şeyhli Üyesi ile birlikte- 280-300m kalınlıkta oldukları saptanmıştır. 
- Çalışma alanın yapısal unsurlarını içeren 1/5.000 ölçekli Yapısal Jeoloji Haritası yapılmıştır.  

- Yüzeyleme ve kazılarda açığa çıkan kayaç ve istiflerin kayatürü özellikleri, fay, eklem, 
katmanlanma vb süreksizlikler incelenmiş ve görüntülenmiştir. Kazı ve yüzeylemelerden  
sağlanan verilerin tümü çizelgelere işlenerek sayısallaştırılmıştır. 

-  Yoğun yapılaşma nedeniyle, ancak kazılarda izlenebilen katmanlanma, eklem, fay vb. yapısal 
unsurların yanal yönde izlenmeleri yetersiz yada olanaksız olduğundan, bölgenin yapısal 
özellikleri konusunda anahtar alan sayılabilecek ve genel tektonik sitili aydınlatmaya ışık 
tutabilecek yerler seçilmiştir. Yapısal sorunları aydınlatmaya yarayacak sondajlar bu özellikteki 
yerlerde yoğunlaştırılmıştır.  

-   Yanal yönde sürekliliği saptanabilen büyük fay kuşaklarının yakınında, fay eğimini saptamak 
amacıyla yapılmış sondajlardan ve fayların harita üzerindeki doğrusal gidişlerinden, bu fayların 
genelde dik-çok dik eğimli oldukları anlaşılmıştır. 

- Proje alanında gözlenen fay, kıvrım ekseni, katman, eklem vb yapısal unsurlar ölçülerek 
cetvellere işlenmiş ve sayısallaştırılmıştır. Çalışma sahasında ölçülen katman ve eklem düzlemi 
konumları Schmidt eşit-alan ağı kullanılarak histogramlarda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 
değerlendirme Kurtköy, Aydos, Yayalar, Pelitli, Kartal, Denizliköy, Trakya Formasyonları için 
yapılmış; ayrıca, bir değerlendirme de, çalışma alanı içindeki tüm Paleozoyik istif ile birlikte ele 
alınarak yapılmıştır. Katman ve eklemler ayrı ayrı, ele alınmış, bu nedenle herbir formasyon için 
iki ayrı dağılım sıklığı analizi gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında, Pelitli Formasyonu’nun 
Sedefadası Üyesi için yalnız katman konumu analizi ve Aydos Formasyonu’nın Büyükada’nın 
güney kesimindeki temiz görülen yüzeylemesi için  katman ve eklem  konumu analizleri 
yapılmıştır. 

- Bölgede yoğun olarak görülen bindirme ve doğrultu atımlı faylarla KD-GB ve KB-GD 
doğrultulu eşlenik fayların Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Sultanbeyli Formasyonu’nun 
yüzeylemelerinin bulunduğu alanlarda, bu formasyon tarafından örtülü bulundukları, dolaysıyla  
aktif fay özelliği taşımadıkları anlaşılmıştır. 

- İstanbul il alanı içinde dikkati çeken aktif bir fayın varlığını gösteren saha verisi bu çalışmalar 
sırasında bulunamamıştır. 

- Pelitli ve Denizli Köyü formasyonlarında yapılan sondaj karotlarından ve yüzeylemelerden 
derlenen örneklerin konodont kapsamına dayanan yaş tayinleri yaptırılarak Silüriyen ve özellikle 
Devoniyen sistemlerine ait kat düzeyinde yaşlar elde edilmiştir. 

- Proje alanının doğusunda geniş alan kaplayan ve MTA Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış 
olduğu 1/50.000 ölçekli jeoloji haritalarında Oligosen-Alt Miyosen yaşta Meşetepe ve Kayalıtepe 
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formasyonu adlarıyla haritalanmış olan  karasal çökellere karşılık gelen Sultanbeyli 
Formasyonu’nun Üst Miyosen (?) Pliyosen yaşta olduğu, gerek sondajlarla saptanan taban 
röliyefinin yorumlanmasından, gerekse bu birim içinden alınan karot örneklerinde yaptırılan 
palinolojik yaş tayininden anlaşılmıştır.   

- Üst Miyosen(?)-Pliyosen yaşlı karasal çökelleri kapsayan Sultanbeyli Formasyonu’nun taban 
röliyefini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan sondajlarla, bu formasyonun yüksek röliyefli bir taban 
üzerindeki çukurluklarda çökelmiş olduğu kanıtlanmıştır. Günümüzdeki deniz düzeyinden 80-90m 
derinlere kadar inen çukurlukların sondajlarla ortaya konmuş olan taban röliyefi göz önüne 
alındığında, kuzeybatı-güneydoğu ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu eğim-atımlı normal faylarla 
oluşmuş tektonik çöküntüler oldukları anlaşılmıştır. 

- Bu proje kapsamında Küçüksu deresinin Boğaz’a kavuştuğu düzlükte yapılan sondaj 
karotlarından alınan kömürleşmiş bitki parçacıklarında yaptırılmış olan C14 yöntemiyle yaş 
tayininde Holosen’e karşılık gelen, sırasıyla 9.380 ± 50 y, 11.050 ± 50 y ve 11.100  ± 50 y ve 
8790 ± 50 y yaşları bulunmuştur. Çengelköy’de Bekar deresinin ağzındaki düzlükte yapılan 
sondajdan alınan  kömürleşmiş bitki parçacıklarında   yaptırılan C14 yöntemiyle yaş tayininde  
yine Holosen’e karşılık gelen sırasıyla 7220 ± 50 y ve 7190 ± 50 y yaş bulunmuştur. Sonuç olarak 
Kuşdili Formasyonu’nun Holosen yaşta olduğu ilk kez C14 yöntemi ile yapılan yaş tayinine 
dayandırılmıştır. 

3.4 3B  Yer Altı  Jeoloji Modelinin Hazırlanması 

Proje kapsamında hazırlanan 1/2.000 ölçekli jeoloji haritası esas alınarak, sondaj verileri, jeolojik 
enine kesitler ve bu veriler ışığında çizilmiş formasyon taban kontürleri kullanılarak proje alanının 
3 boyutlu yeralı jeoloji modeli EVS/MVS+ARCGIS programları ile hazırlanmıştır. Modelin 
hazırlanması esnasında geniş alanalr kaplayan 3 üye dışında formasyon bazında çalışmalar 
yürütülmüştür. Modeli geliştirilen formasyonlar aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 3.2 Formasyonlar 
No Formasyon No Formasyon 

1 Alüvyon (Kuarterner) 9 Dpk – Kartal Üyesi (Paleozoik) 

2 Sultanbeyli (Tersiyer)  10 SDp – Pelitli Formasyonu (Paleozoik) 

3 Kto – Ozantepe Volkaniti (Mesozoik)  11 OSy – Yayalar Formasyonu (Paleozoik) 

4 Kty – Yakacık Mağmatit Kompleksi (Mesozoik) 12 OSyg – Gözdağ Üyesi (Paleozoik) 

5 Ps – Sancaktepe Graniti (Mesozoik) 13 Oa – Aydos Formasyonu (Paleozoik) 

6 Ct – Trakya Formasyonu (Paleozoik) 14 Opk – Kurtköy Formasyonu (Paleozoik) 

7 DCd – Denizliköyü Formasyonu (Paleozoik) 15 Opkc – Kocatöngel Formasyonu (Paleozoik) 

8 DCdy – Yörükali Üyesi (Paleozoik)   

 

Ayrıca alanda yapılan saha çalışmaları (sismik kırılma lokasyonları, cpt lokasyonları, sondaj 
lokasyonları), yapısal unsurlar (fay v.b) ile heyelan alanları da 3B modele giydirilerek harita 
sunum içeriği zenginleştirilmiştir.  
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EVS/MVS programı ile KG, DB yönelimli ve 2.500 m. aralıklarla jeolojik kesitleri hazırlanmış 
olup, programın özelliği itibarı ile model üzerinde istenen her yön ve açıdan kesit alınması 
mümkündür.  

Çalışma sonucu geliştirilen 3B yeraltı jeoloji modeli  Şekil 3.6’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3.6  3B Yeraltı jeoloji Modeli 
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3.5 Hidrojeoloji 

Bölgeye ait önceki çalışmaların amaç doğrultusunda incelendiği bir ön bilgilenme evresi sonunda 
mevcut jeolojik ve jeomorfolojik hidrolojik bilgiye jeohidrolik ve hidrojeolojik anlam 
kazandırılarak hidrojeolojik harita ve kesitler hazırlanmış, bölgesel meteorolojik analiz yapılarak 
yağışlı ve kurak yıliçi dönemler ile yağışlı ve kurak uzun yılların saptanmış, zemin sondajlarında 
ölçülen yeraltı su düzeyi verileri ayıklanarak yeraltı su düzeyi derinlik ve eş yeraltı su düzeyi 
eğrileri çizilmiş, sağlanan hidrojeolojik bilgi birikimi ana Proje amacına yönelik olarak irdelenip 
yorumlanmıştır. 

Bölgede 681,90 mm / yıl’lık uzun yıllar yağış ortalamasının %66’sı gerçek buharlaşma sonucu 
yeniden atmosfere dönmekte ve buharlaşmadan artakalan %34’ü akışa (yüzey, yüzeyaltı, yeraltı 
akışı) geçmektedir. Haziran – Eylül dönemi “Kurak Dönem”i, Nisan – Mayıs ve Ekim ayları ise 
“Geçiş Dönemi”ni oluşturmaktadır. Zeminin suya doygun olduğu Kasım – Mart döneminde 
(Yağış Dönemi) her yağışta hemen yüzey akışı beklenmelidir. Uzun yıllar (1975 – 2007) 
meteorolojik değerlendirmesi; bölgenin 1978 – 1985 ve 1998 – 2005 dönemlerinde “yağışlı yıllar” 
geçirdiğini, 1977 öncesindeki gibi 1986 – 1997 döneminde ve 2006’dan itibaren de gelecekde 
“kurak yıllar” geçireceğini ve geçirdiğini göstermektedir. Geçmiş süreçlerin yinelenmesi halinde, 
uzun yıllar ortalamasının altındaki “kurak yıllar” içerisinde kalmak üzere yaklaşık 2015 yılına 
kadar geçecek her yıl daha az yağış alınacağı, fakat 2015’den itibaren yıllık yağışların artarak 
sürmesiyle 2017’de uzun yıllar yağış ortalamasına yeniden ulaşılacağı ve izleyen 2018 – 2025 
arasının “yağışlı yıllar” ve sonrasının yeniden bir “kurak yıllar” süreci olabileceği öngörülebilir. 
Ocak, Mayıs, Temmuz ve Aralık aylarına ait toplam yağış yüksekliklerinin “yağışlı ve kurak 
yıllar”da ölçülen önceki değerlerlerine göre giderek daha da azaldığı, Şubat ayına ait toplam yağış 
yüksekliğinin “yağışlı ve kurak yıllar”da ölçülen önceki değerlerlerine göre giderek daha da 
arttığı, Haziran ayı toplam yağış yüksekliğinin kurak yıllarda daha çok ve yağışlı yıllarda daha az 
olduğu, “min. yağış ölçülen yağışlı yılların” sadece 4 ayı (Mart, Haziran, Ekim, Kasım), fakat 
“max. yağış ölçülen kurak yılların” 7 ayı (Nisan, Mayıs,  Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim, Kasım) 
kapsadığı dikkat çekmiştir. 

Hidrojeolojik değerlendirme ve irdelemelerdeki ilk aşamada, bölgeyi oluşturan formasyonlar ve 
üyeleri ile bunları meydana getiren Holosen – Alt Ordovisiyen yaş aralığındaki litolojik birimlerin 
jeohidrolik ortam karakterleri, yani yeraltısuyu geçirebilme ve iletebilme nitelikleri (boşluk 
varlığı, boşluk boyutları, boşluklararası ilişki varlığı ve derecesi) 53 değerlendirme birimi 
oluşturularak araştırılmış ve bölgede 4 farklı ana jeohidrolik ortam türünün de varlığı 
belirlenmiştir. Bu belirlemede 1/2.000 ölçekli jeolojik veri tabanına dayanan 1/5.000 ve 1/25.000 
ölçekli jeoloji haritaları ile 1/12.500 ve 1/25.000 ölçekli kesitleri, arazi gözlem notları ve 
fotoğrafları yanı sıra zemin sondajlarının kuyu logları ana veri kaynağı olmuştur. Böylece; 
litolojik birimlerin jeohidrolik ortam nitelendirmesi sağlıklı bir şekilde yapılabilmiş, jeohidrolik 
ortam türlerinin esas alındığı hidrojeoloji haritası hazırlanmış, jeolojik kesitlerden hareketle 
hidrojeolojik kesitler hazırlanarak hidrojeolojik ortam (yeraltısuyu depolama alanları) türleri, 
yerleri ve genel özellikleri tanımlanmış, yeraltı su havzası niteliğinde görülen yöreler belirlenmiş, 
zemin sondajlarındaki kuyu içi su düzeyi varlığına ve derinliğine anlam kazandırılmış, yeraltısuyu 
eş derinlik ve yeraltısuyu eş kot (eş yeraltı su düzeyi) eğrileri çizilmiş, yeraltısuyu akış yönleri ve 
yeraltısuyu toplanma / boşalma alanları işaretlenmiş, bir ve iki bodrumlu yapı temelleri ile derin 
kazıları ilgilendiren yeraltısuyu alanları saptanmıştır. 
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3.5.1  Hidrojeolojik Ortamlar 

Proje alanını tümüyle içeren ve “ortamsal geçirimlilik” ölçütünü esas alan yeni bir yaklaşımla 
hazırlanan hidrojeoloji haritası ile kesitlerinden hareketle, hidrojeolojik ortam olarak da 
adlandırılan yeraltısuyu depolama ortamları, bölgeye özgü jeolojik ve jeohidrolik niteliklere bağlı 
olarak “serbest” ve “basınçlı” ortam karakteri taşıyan ve verimlilik kapasiteleri farklı bulunan iki 
ana hidrojeolojik ortam türü (sutaşır – akifer, yarısutaşır – akitard) şekillendirmektedir. Bunlar yer 
yer “taneli” ve yer yer “kaya” niteliği göstermekte, ayrıca farklı yeraltı düzeylerinde yerel 
yeraltısuyu birikimleri özelliği gösteren “tünek yarısutaşırlar” barındırmaktadır. Bölgede 
yeraltısuyu havzası oluşturma potansiyeli yüksek bulunan bir zon (Tuzla–Aydos hattı) 
öngörülmüştür. Bu hattın orta ve G kesiminde bir “kireçtaşı sutaşır havzası”nın, K yarısında ise 
litolojiye bağlı olarak “düşük sertlikte” ve “membasuyu” kalitesinde yeraltısuyu içeren bir 
“kuvarsit sutaşır havzası”nın varlığı ayrıca araştırmaya değer bulunmuştur. 

 

 
Şekil 3.7  Araştırma Alanının Hidrojeoloji Haritası 
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Şekil 3.8  Araştırma Alanının Hidrojeoloji Kesitleri 

 

Bölgedeki “kaya ortam” nitelikli sutaşırların (akifer) bölgesel genel karakteri; farklı büyüklükte 
alanlar halinde, genelde dar / kısa–uzun ve düzensiz orta – küçük yayılımlı, orta – yer yer yüksek 
verimli serbest ve basınçlı sutaşırlar nitelikli, kirlenmeye açık ve hızla kirlenebilir bulunması 
nedeniyle önlem alınması ve doğrudan beslenme alanlarının korunması kolay – çok zor, içmeye 
uygun – çok uygun (hatta memba suyu kalitesinde), yeraltısuyu üretimi için orta – derin sondajlar 
gerektiren, araştırma ve değerlendirme teknikleri göreceli zor, yavaş ve pahalı olmasıdır. Ayrıca 
oldukça yaygın ve orta – düşük yeraltısuyu verimli olan yarısutaşırlar yer yer bölgesel boyutlara 
ulaşmakta ve “yayılım genişliğiyle orantılı olarak” önem taşımaktadır.  

Bölgedeki jeohidrolik ortamlardan “Geçirimsiz (Gz) ve Yarıgeçirimsiz (gz)” olanlar içinde yer 
alan ve “farklı düzeylerde yerel yayılımlı geçirimli ve yarıgeçirimli seviyeler – zonlar” 
şekillendiren düşük – çok düşük depolamalı “yerel yeraltısuyu birikimleri” niteliğinde “tünek 
yarısutaşırlar (akitard)” belirlenmiştir. Zemin sondajları içinde ölçülen kuyu içi su düzeylerinin 
önemli bir bölümü bu tür tünek yarısutaşırlara aittir.  

Proje alanındaki yeraltısularının, "yeraltısuyu bileşiminin, içinde hareket ettiği jeohidrolik 
ortamları şekillendiren litolojik birimlerin kimyasal bileşimlerinden bağımsız olmadığı" genel 
kuralına bağlı olarak yer yer özellikle SiO2 , Na+, K+ , SO4=, Fe+2-3 , CO3= , HCO3-  gibi 
iyonlar bakımından zenginleşmiş olarak bulunacağı öngörülmektedir. 

3.5.2 Kaynaklar ve Membasuları 

Bunlar; genellikle çıkış bölgeleri dolayındaki litolojik birimlerin kimyasal bileşimiyle uyumlu su 
kalitesi bulunan, geçirimli ve/veya yarıgeçirimli birimler içinden – sınırlarından “tabaka ve 
dokanak” kaynağı türünde, geçirimsiz ve / veya yarıgeçirimsiz birimler içinden de “çatlak ve fay” 
kaynağı türünde düşük – çok düşük debili yeraltısuyu boşalımları karakterindedir. Kentleşmenin 
yaygınlaşmadığı dönemlerde akış devamlılığı ve debisi uygun bulunanlarından hayvan suvarmaya 
yönelik yalaklı çoban çeşmeleri yapılarak ya da yakındaki bir küçük yerleşim için sürekli ve 
korumalı su temini amacıyla “çeşme” türünde kaptajlar tesis edilerek yararlanılmıştır. Proje alanı 



ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 
  

  

 
  

- 42 - 

içinde İstanbul İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan 8 adet membasuyu işletmesinden 2007 tarihi 
itibariyle 3’ünün kiracıları tarafından işletildiği, 5’inin ise henüz o tarihte kiraya verilmemiş 
olduğu bilinmektedir. İşletilenlerin su sertliği ve debisi 1,0 – 2,5 0F ve 0,41 – 2,5 lt / sn, o tarihte 
henüz kiralanmamış bulunanlarınki ise sırasıyla 1,5 – 5,9 0F ve 0,03 – 0,11 lt / sn’dir. 

3.5.3 Yeraltı Su Düzeyi 

Proje konusuna bağlı olarak bölgede 5029 adet zemin sondajı açılmış ve bunlarda 1 – 16 arasında 
değişen sayıda “kuyu içi su düzeyi” derinlik ölçüleri alınmıştır. Bölgesel yeraltı su düzeyi 
özelliklerinin araştırılması kapsamında; sondajların, içinde açıldıkları jeohidrolik ortam türlerine 
göre ayrılması ve gerçek  yeraltı su düzeyi verilerinin belirlenmesi, “Yağışlı Döneme (Kasım – 
Mart)” ait yeraltı su düzeyi ölçümleri bulunan sondajların ve güvenli yönde kalınarak bu döneme 
ait en düşük yeraltı su düzeyi değerlerinin seçilmesi, yeraltı su düzeyi “eş derinlik” ve “eş kot” 
eğrilerinin her jeohidrolik ortam türü ve alanı için ayrı ayrı çizilmesi aşamaları gerçekleştirilmiştir.  

Yeraltısuyu derinlik değerlerinden hareketle bölgesel yeraltısuyu varlığının gerek yıliçi boyunca 
aylık değişimleri ve gerekse yıllık meteorolojik dönemlerde (yağışlı, geçiş, kurak) hidrojeolojik 
koşulları farklı jeohidrolik ortamlar içindeki bölgesel davranışı ve uzun yıllar yağış ortalamasına 
göre durumu grafikler yardımıyla incelenmiş ve “Geçirimli Taneli Ortam + Yarıgeçirimli Taneli 
Ortam” içindeki su derinliklerinin yıllık yağışlara paralel olarak en edilgen karakterde olduğu, çok 
daha az edilgen karakterdeki “Geçirimli Kaya Ortam + Yarıgeçirimli Kaya Ortam” ve “Geçirimsiz 
Ortam + Yarıgeçirimsiz Ortam” içindeki su derinliklerinin ise aralarındaki paralellikle yerel tünek 
yarısutaşırlar varlığını ayrıca kanıtladığı, jeohidrolik nitelikleri nedeniyle yağışların ve genelde 
meteorolojik koşulların ötelenerek ya gecikmeli sızma ile “Geçirimsiz + Yarıgeçirimsiz” ortamları 
ya da uzak alanlardan beslenme ile “Geçirimli Kaya + Yarıgeçirimli Kaya” ortamları etkilediği 
anlaşılmıştır. 

Bölgesel olarak, büyük dere vadileri ve yatakları dolayında yeraltısuyu akım yönleri dere hattına 
doğrudur, yani yeraltısuları dereleri besleyecek şekilde yönlenmiştir. Hidrolik eğim değerleri ise, 
yeraltısuyu akım yönlerinin kısa mesafelerde çok farklı yönlenmesine yol açan küçük boyutlu ve 
bağlantısız bir çok yerel yeraltısuyu biriktirme ortamının (büyük oranda tünek yarısutaşırlar 
özelliğinde) varlığına bağlı olarak farklıdır. Bölgesel yeraltısuyu toplanma ve boşalma alanları, 
yerel küçük alanlara sıkışmış bir çok lokasyonu kapsamaktadır. Bu hidrojeolojik özelliklerin 
bilinmesi gerektiğinde sadece o yer için değerlendirme yapılması daha gerçekçi olacaktır.       

Geçirimsiz – yarıgeçirimsiz (Gz + gz) ortamlardaki yeraltı su düzeyi eş derinlik eğrileri yeraltında 
bir noktadan diğerine süreklilik tanımlamadığı gibi, ölçülen derinlik değerine ve hatta daha altına 
inilmesi halinde bile mevcut ortamın jeohidrolik niteliği nedeniyle yeraltısuyu ile çoğu yerde su ile 
dahi karşılaşılmayacak ve olağan drenaj yöntemleri fazlasıyla yeterli olabilecek ya da sürekliliği 
bulunmayan bir sızıntı su varlığını ifade edecektir. Çünkü o noktada ölçülen su derinliği, aslında 
kuyunun açılmış olduğu geçirimsiz – yarıgeçirimsiz ortam içinde ya da kuyu tabanında yer alan 
bir yerel geçirimli – yarıgeçirimli ortam içinde birikmiş suyun sondaj kuyusu içerisinde 
yükselmesiyle varolan bir “sanal basınç düzeyi”nden başkası olmayacak ve dolayısıyla sondaj 
kuyusu içi hariç kuyu çevresinde suya rastlanmaması büyük olasılık dahilinde bulunacaktır. Bu 
“sanal” durumun “gerçek”e dönme olasılığı, ancak çok özel hidrojeolojik koşulların varlığı 
durumunda söz konusudur ve geçirimsiz – yarıgeçirimsiz ortamın katedilerek gerçek anlamda bir 
“sutaşır – yarısutaşır ile irtibat kurulmasına bağlıdır.  
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Hazırlanan yeraltısuyu eş derinlik eğrileri, Proje alanında “yapı temellerindeki yeraltısuyu 
varlığına nerelerde ve ne derinlikte rastlanacağı”nı göstermek amacıyla da irdelenmiş ve bu 
kapsamdaki değerlendirmede 1 ve 2 bodrumlu yapı temeli derinliği esas alınmıştır. 

 
Şekil 3.9  Mühendislik Amaçlı Yeraltısuyu Derinlik Haritası 

3.5.4 Sonuçlar 

1. Hidrojeolojik Haritalama yöntemi olarak artık, bu hidrojeolojik araştırmada olduğu gibi, 
litolojik birimlerin “ortamsal geçirimlilik” niteliğini ifade eden “jeohidrolik ortam türleri”nin 
tanımlanması esas alınmalı ve “iyi akifer, zayıf akifer” yaklaşımıyla yapılan önceki hidrojeolojik 
haritalama yöntemi terk edilmelidir. Çünkü bu yeni yöntem, eski yöntemle asla sağlanamayacak 
olan son derece önemli bulgulara ulaşmayı mümkün kılmaktadır. 

2. Hidrojeolojik çalışmalarda ana odak noktasını oluşturan “jeoloji” verileri yanısıra jeomorfoloji, 
hidroloji ve özellikle meteoroloji veri tabanıyla olan bütünleşme zorunluluğu önemle 
gözetilmelidir.    

3. Hidrojeolojik çalışmaların yersel risk analizlerindeki ve yönetimindeki öneminin ne kadar 
önemli ve öncelikli olduğu, bu araştırma kapsamında bir kez daha anlaşılmıştır.  

4. Yıliçi ve uzun yıllar meteorolojik dönemleri; gerek genel anlamıyla su kullanımı için ve 
gerekse Proje amacı gözetilerek temellendirme ortamlarına yüzey ve yeraltı akışıyla su gelirinde, 
sellenme ve taşkın türü hidrolojik kökenli yersel risklerin analizinde, yeraltı su düzeyinin en 
yüksek (yüzeye en yakın) olmasında ve yerüstü – yeraltı drenaj çalışmalarındaki zamanlamayı 
belirlemede önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların olası İstanbul depremi’nin oluş 
zamanı kapsamında özellikle “su temini” ve “suya bağlı yersel riskler” bakımından taşıdığı olumlu 
ve olumsuz etkiler potansiyeli bağlamında önemli bir değerlendirme ölçütü olarak göz önüne 
alınması mutlaka gerekmektedir.  
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5. Bölgede varlığı belirlenen sutaşırlardan (akifer), bir deprem sonrasında doğacak su ihtiyacının 
giderilmesi düşünülerek yeraltısuyu üretimi hedeflenmeli, özgün jeohidrolik ve hidrojeolojik 
nitelikleri bulunan bu yeraltısuyu depolama ortamlarının bulunuş, konum ve boyut gibi 
“geometrik”, yeraltısuyu hareketi ve ortamsal hidrolik parametreler gibi “jeohidrolik”, yeraltısuyu 
verimi, rezervi, yerüstü – yeraltı beslenme koşulları gibi “varlık”, koruma alanları, su kalitesi ve 
kirleticilerden etkilenme gibi “sürdürülebilirlik” ve sondaj tekniği ve teknolojisi gibi “teknik” 
özellikleri bakımından ayrı ayrı araştırılmalıdır. Ayrıca bölgedeki yarısutaşırlar (akitard), düşük 
verimli olsalar da uygun görülen en az birkaçının korunmasına yönelik olarak çalışılmalı ve 
değerlendirme olanakları araştırılmalıdır. 

6. Yıliçi meteorolojik dönemlerinin bölgesel yeraltı su derinlikleri üzerinde düzgün ve düzenli 
bir etki yaptığı ve hidrojeolojik koşulları farklı olan jeohidrolik ortam türlerinin karakterine bağlı 
boyutsal değişiklikler sunduğu belirlenmiş ve böylece Proje amacı doğrultusunda, zamanın 
herhangi bir anında her yerde aynı miktarda düşen ya da yükselen bir su seviyesi olamayacağı 
saptanmıştır.       

7. Potansiyel yeraltısuyu havzalarının hidrojeolojik araştırmasının yapılarak nerelerden, ne tür 
tekniklerle, hangi  kalitede, ne oranda ve ne süreklilikte yeraltısuyu üretilebileceği hususunun 
belirlenmesi, olası deprem  sonrasında ihtiyaç duyulacak içme ve kullanma suyu temini 
konusunda geliştirilen stratejiler kapsamında önemle yer almalıdır. 

 

3.6 Jeoteknik Amaçlı Laboratuvar Deneyleri 

Sondajlardan alınan zemin ve kaya numuneleri üzerinde yapılan laboratuar deney sonuçları 
değerlendirilerek formasyon ve üyelere ait mühendislik parametrelerin maksimum, minimum ve 
ortalama değerleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bu değerler aynı zamanda, mikrobölgeleme 
çalışmasındaki diğer analizlere de altlık teşkil etmektedir.   

Formasyon ve üyelere ait oluşturulan sınıflama tabloları (Plastik indeksi, kıvamlılık indeksi, 
sıkışma indeksi, v.b.), arazi gözlemlerini kapsamamaktadır. Unutulmamalıdır ki, Zemin Mekaniği 
Deneyleri, zemin özelliğindeki litolojilerde yapılan İnsitu (yerinde deneyler) testleri ile sadece 
kum-kil ve silt litolojilerine sahip birimlerde yapılmaktadır. Ancak arazi gözlemlerinden ve sondaj 
sonuçlarından da gözlemlediğimiz bazı birimlerin, bol miktarda çakıl ve bloklu malzemeden 
oluştuğu saptanmıştır. Bu tür birimlere en güzel örnek Sultanbeyli Formasyonu ve bu formasyona 
ait Altıntepe üyesidir. Bu sebeple,  analiz aşamasında bu değerlerin kullanılması, arazi ve sondaj 
sonuçlarını da kapsayacak şekilde birimlerin tekrar yorumlanması ile gerçekleştirilmelidir. Proje 
kapsamında yapılan analizlerde bu yorumlar yapılırken formasyon ve üyelerin laboratuvardan 
gelen sonuçlarının ortalama değerlerinin yanısıra, bu formasyon ve üyelerin belirli oranlardaki 
baskın değerleri de göz önüne alınmıştır. 

Proje alanını oluşturan, kaya ve zemin litolojisindeki birimler üzerinde yapılan tüm laboratuvar 
deneylerine ait ortalama değerleri içeren toplu sonuç tablosu Tablo 3.3‘de sunulmuştur.  
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Tablo 3.3 Laboratuvar Deneyleri 
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Tablo 3.4 Kaya Birimlerine üzerinde laboratuar deneyleri ortalama değerleri 
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3.7 Jeofizik 

Mikrobölgeleme çalışmalarında uygulanan mühendislik jeofiziği araştırmaları; yeraltının jeofizik 
kesitlerinin ve fiziksel özelliklerinin elde edilmesine yönelik yöntemlerden oluşmaktadır. Bu 
kapsamda; amaca ulaşmak için sismik kırılma ve sismik yansıma, kırılma-mikrotremoru (ReMi), 
dizin ölçümleri (array mikrotremor), SPAC, MASW (Yüzey dalgalarının çok kanallı spektral 
analizi), SASW, kuyu jeofiziği araştırmaları, elektrik özdirenç yöntemleri, yer radarı (GPR) 
araştırmaları v.b. yapılmıştır. Proje sahasının litolojisi, topografyası, yapılaşma yoğunluğu ve 
endüstriyel gürültü ve benzeri etkiler göz önünde bulundurularak bunlar arasından kullanılması 
gereken yöntem ve yaklaşımlar seçilmiştir. Jeofizik araştırmaların, aşağıda belirtilmiş olan sekiz 
amaca hizmet etmesi ön görülmüştür; 

1) 250 m x 250 m hücrelerin (grid) jeofizik  özelliklerinin tanımlanması, 

2) Mühendislik açıdan ana kaya derinliklerinin tanımlanması, 

3) Dolgu alanların sınırlarının ve derinliklerinin tespit edilmesi, 

4) Yamaç duraylılığını (şev stabilitesini) irdelemek, 

5) Hakim yer periyodunun anlaşılması, 

6) İstanbul hasar dağılım analizi için AVs30 haritasını elde etmek, 

7) Süreksizliklerin belirlenmesi, 

8) Frekans, büyütme gibi deprem ve yer sarsıntısı parametrelerini elde edilmesi. 

 

Proje alanında yapılan jeofizik çalışmaların dağılımı Şekil 3.17’de gösterilmiş olup detayları aşağıda 
verilmiştir.  

- Sismik Kırılma Hattı – 4.189 adet 

- Yüzey Dalgası Yöntemi  (ReMi/MASW) – 4.189 adet 

- Sismik Yansıma Hattı – 8 hat, 14.125 m. 

- Kuyu içi sismik (Ps Logging) – Derin: 60 adet, 4.053,50 m., - Normal: 444 adet, 9.092,29 m. 

- Elektrik Özdirenç Yöntemi – 30 Adet 

- 2 Boyutlu Elektrik Özdirenç Araştırmaları – 61 hat, 1036 ölçü 

- 2 Boyutlu Sismik Kırılma Araştırmaları – 76 hat, 177 ölçü 

- Mikrotremor Ölçümü – 30 Nokta 

- Hakim Periyod Araştırmaları – 304 Nokta 

- Frekans, Zemin Büyütme Araştırmaları – 297 Nokta  

 

Mikrobölgeleme projesinde; zemin sınıflama çalışmalarının ilk ürünlerinden olan Avs30 dağılım 
haritası, proje alanındaki kaya ve zemin birimler için yapılmış olan ReMi, MASW, kuyu içi sismik 
araştırmalar (PS Logging), sismik yansıma çalışması ve sondaj verisetleri kullanılarak bulunan 
kayma dalgası hızı (Vs) profilinin üst 30 metrelik kısmında her bir tabaka kalınlığına göre ağırlıklı 
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ortalama alınarak bulunmuş olan eşdeğer (ağırlıklı ortalama) Vs değerinden bulunmuştur.  AVs30 
değerlerine aşağıdaki formül kullanılarak ulaşılmıştır. 

 

       

( )

∑
∑

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

i

i

i

i
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H

H
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1

30
                              

AVs30 Dağılım Haritası Şekil 3.10’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 3.10  Üst 30m derinlik için ortalama S dalgası hızı 

 

Avs30 haritası dışında aynı verisetleri kullanılarak, EuroCode8 (Avrupa Birliği Standardı), 
NEHRP (Amerikan Standardı) ve Türk Deprem Yönetmeliğine göre zemin sınıflama haritaları 
üretilmiştir.Şekil 3.11’de NEHRP’e göre zemin sınıflama haritası ve Şekil 3.12’de Türk Deprem 
Yönetmeliğine göre zemin sınıflama haritası gösterilmiştir. 

 

( )∑ iH  = 30 m.  

Hi : Üst 30 metreyi oluşturan her bir 
tabakanın kalınlığı (m) 
Vsi: Üst 30 metreyi oluşturan her bir 
tabakanın Vs değeri (m/sn) 
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Şekil 3.11  NEHRP’e göre Zemin Sınıflama Haritası 
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Şekil 3.12 Türk Deprem Yönetmeliğine göre Zemin Sınıflama Haritası 
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Proje alanı dışındaki birimlerin sınıflandırılması için de jeofizik çalışmalar yapılmıştur. Bu 
çalışmalar deprem tehlike haritalarının ve ahsar dağılım analizlerinin altlıklarından olan zemin 
modellemelerine esas olmuştur.  

 

Şekil 3.13  Proje Alanı dışındaki, jeolojik birimlerin sınıflandırılması için yapılan Jeofizik 
Araştırmalar 

 

Bunun dışında, yapay dolgu ve heyelan sahalarında da (alan dağılımı ve derinliğinin tespitine 
yönelik) jeofizik araştırmalar yapılmış ve projeye önemli katkılar sağlamıştır. 
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Şekil 3.14  Yapay Dolgu Alanlarında Yapılan Jeofizik Araştırmalar 
  

 
Şekil 3.15  Yamaçlarda (Heyelan) Yapılan Jeofizik Araştırmalar 
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Ayrıca fay ve süreksizlik araştırmaları ve jeofizik anakayası derinliğinin dağılımını belirlemeye 
yönelik olarak 2 Boyutlu Elektrik ve Sismik çalışmalar ile sismik yansıma çalışmaları yapılmıştır.   

 
Şekil 3.16  Anakaya Derinliğini Belirlemek İçin Yapılan Jeofizik Araştırmalar 

 

Jeofizik araştırmaların en önemli amaçlarından biri de anakaya derinik dağılımının  
belirlenmesidir. Jeofizik anakaya (S dalga hızı 760 m/s’den büyük tabakalar) dağılımının 
belirlenmesinde ReMi, MASW, sismik yansıma, kuyu içi sismik (PS logging), 2B elektrik ve 2B 
sismik çalışmaların hepsi kullanılmıştır. Jeofizik çalışmalardan elde edilen anakaya dağılımı ise 
Şekil 3.17’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.17  Jeofizik Ölçümlere göre Mühendislik Anakaya Dağılımı 

 

Üretilen Jeofizik anakaya dağılım haritasının, sondajlardan üretilmiş olan jeoloji anakaya dağılım 
haritası ile büyük oranda (% 75 – 90) örtüştüğü gözlenmiştir.  

 

Şekil 3.18  Jeoloji Anakaya Dağılım Haritası 
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Şekil 3.19  Jeoloji ve Jeofizik Yöntemlerle Bulunan Mühendislik Anakayası Derinlik Dağılımı 

Farklılığı 
 

3.8 Zemin ve Kaya Türlerinin Mühendislik Özellikleri 

İnceleme alanında kaya ortamlarını oluşturan formasyonlar stratigrafik olarak Paleozoik yaşlı; 
Kocatöngel, Kurtköy, Aydos, Yayalar, Pelitli, Pendik, Denizliköy ve Trakya formasyonlarıdır. 
Ayrıca Mesozoyik yaşlı volkanikler de mevcut olup bu kaya birimlerinin yüzlek dağılımları %61 
olarak tespit edilmiştir. Zemin ortamları ise, Neojen yaşlı Sultanbeyli formasyonu ve Kuvaterner 
yaşlı güncel birikintiler oluşturmakta olup proje alanındaki zemin litolojilerinin yüzlek dağılımları 
%39 olarak belirlenmiştir (Şekil 3.20). Alanda yer alan zemin ve kaya türlerinin mühendislik 
özelliklerinin tespit edilebilmesi için bazı çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalara ilişkin detaylar 
aşağıda verilmektedir.  

3.8.1 Kaya Ortamlar 

1- Kaya birimlerinin, hakim tabaka ve eklem sistemlerinin tespitine yönelik olarak ölçüme 
elverişli doğal ve yapay mostralarda ölçümler alınmış ve analize tabii tutularak süreksizlik 
duruşlarıyla doğal yamaçlar arasındaki ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Tüm alanda yer alan 
ölçüme elverişli mostralarda 2.525 adet tabaka-doğrultu-eğim, 1910 adet eklem sisteminde yapılan 
ölçümlerin sonuçlarına göre tüm hakim süreksizliklerin doğrultu yönlerinin KB-GD ve KD-GB 
şeklinde oluduğu görülmüştür. Bu sonuç aynı zamanda bölgenin tektonik gelişimi ile de uygunluk 
göstermektedir.  
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2- Yüzey mostralarında yapılan bu ölçümlerin dışında kayaların ayrışmış kesimlerinde yapılan 
sondaj çalışmaları ile ayrışmanın derecesi, kalınlığı ve yayılımı hakkında bilgi edinilmiştir. Ayrıca 
sondajlardan elde edilen karotların ayrışma ve dayanımları belirlenerek, ISRM(1981) sınıflama 
sistemine göre kaya kalitesi sınıflaması yapılmıştır (Tablo 3.7). Bu sınıflama sonucuna göre, proje 
alanı içerisinde yüzeylenen kayaların büyük bir kısmını (%51,5) C sınıfı kayalar oluşmaktadır 
(Tablo 3.5). Proje alanında yüzeylenen kayalardan Volkanik Daykların %34’ü, Kurtköy 
Formasyonunun %33’ü, Sancaktepe Granitinin ise %98’i E ve Z sınıflarından oluşmaktadır. Kaya 
formasyonlarına ait kaya sınıfı oranları Tablo 3.5’ de ve alansal dağılımları Şekil 3.20 de 
gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.5 Kaya Sınıfı Dağılımı 
Kaya Sınıfı Yüzeysel Dağılım (%) 

A+ B 8 

C 51,5 

D 14,5 

E + Z 26 

 

Not : Oranlar kaya ortam alanlarına göre hesaplanmıştır. 

 

Tablo 3.6 Ayrışma Dayanım Tablosu 

 

A ve B sınıfı kayaların çok az miktarda bulunması ve tüm alanda saçık şekilde yüzeylenmesi 
nedeni ile bu iki sınıf tek grupta toplanarak gösterilmiştir. E ve Z türü kaya sınıfları da, 
mühendislik özelliklerinin birbirine yakın olması nedeni ile, tek grupta birleştirilmiştir.  
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Tablo 3.7 Kaya Formasyonlarına Ait Kaya Sınıfı Dağılımı 
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Şekil 3.20  Zemin ve Kaya Ortamlar Dağılım Haritası 
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3- Çalışma alanındaki anakayanın güncel ve tersiyer çökellerle kaplı olduğu bölgelerde, anakaya 
derinliklerini bulmaya yönelik birçok sondaj yapılmıştır. Bu sondajların anakayaya girdiği 
derinlikler tespit edilerek, Anakaya Derinlik Haritası üretilmiştir (Şekil 3.21). Bu haritada 
anakayanın gömülü olduğu yerler ve anakaya derinlikleri ve yayılımları gösterilmiştir. Bu haritaya 
göre anakayanın gömülü olduğu en derin yer 162m. olarak tespit edilmiştir. 
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Şekil 3.21  Anakaya Derinlik Haritası 
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3.8.2 Zemin Ortamlar 

Güncel birikintilerin ve Sultanbeyli Formasyonunun yayılım gösterdiği alanlar,  zeminin dağılım 
alanı olarak haritalanmıştır. Bu alanlar SPT  N değeri ve derinlik bazında değerlendirilmiştir.  

Çok Yumuşak ve çok gevşek zeminler Kuşdili Formasyonu ve Alüvyon alanlarında  
görülmektedir. Bu alanların ortalama N değerleri 10’dan küçük, kalınlığı 10m’den fazla olan 
kesimlerini kesen sondajlar kullanılarak zonlama yapılmıştır. Diğer tarafta yumuşak zeminler, 
Kuşdili Formasyonu, Alüvyon ve Sultanbeyli Formasyonlarının yayılım gösterdiği alanlarda 
görülmektedir. Bu alanların ortalama N değerleri 10 ile 30 arasında olup, kalınlığı 10m üstü olan 
yumuşak birimleri kesen sondajlar kullanılarak zonlama yapılmıştır.  

Buna göre çok yumuşak-yumuşak zeminler genellikle dere ağzı civarlarında Kuşdili Formasyonu 
ve Alüvyonların yayılım gösterdiği düz alanlarda görülmektedir. Özellikle Tuzla, Pendik, Kadıköy 
ve Göksu bölgelerinde yumuşak zemin kalınlığı fazladır.  

Ayrıca yumuşak zeminler, sahil kesimlerde görülüp, dere ağızlarından vadilere kadar yayılım 
göstermektedir. Diğer tarafta iç kesimlerde, yumuşak zeminler lokal olarak görülmektedir. Bunlar 
çoğunlukla Sultanbeyli formasyonuna denk gelip, düz alanlar ve düşük eğimli yamaçlarda 
görülmektedir.   

3.8.3 Mühendislik Jeolojisi Haritası 

Yerleşime uygunluk haritalarının tasarlanmasında en büyük kaynak mühendislik jeolojisi 
haritalarıdır. Bu haritalarda, çalışma alanı içerisinde yer alan tüm mühendislik riskleri 
tanımlanmaktadır.  

1/2.000 ölçekli jeoloji haritalarında yer alan formasyonların ortak karakterleri olan litolojiler 
(kumtaşı, kireçtaşı, kil, çakıl, vb.) mühendislik jeolojisi haritasında temel altlık harita olarak 
kullanılmıştır. Bu bilgi üzerine kaya kalitesi sınıflamaları, tüm arazi çalışması ve ölçüm 
lokasyonları ile alan içerisinde tespit edilen tüm zemin riskleri (sıvılaşma, kütle hareketleri, su 
baskını, karstlaşma, vb.) risk grupları gösterilmeksizin alansal olarak haritalanmıştır. 

1/2.000 ölçekli olarak hazırlanmış olan mühendislik jeolojisi haritasının bir örneği  Şekil 3.22’te 
verilmiştir.    
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Şekil 3.22  Mühendislik Jeolojisi Haritası (1/2.000) 



ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 
  

  

 
  

- 63 - 

 
Şekil 3.23  Yumuşak Zemin Dağılım Haritası 



ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 
  

  

 
  

- 64 - 

3.8.4 Karstlaşma 

Kireçtaşını oluşturan ana mineral Kalsit (Calcide), su ile yavaş yavaş eriyen bir özelliğe sahip olup 
yer yüzeyinden yer altına kadar inen sular ile birlikte zamanla eriyip yer altında karstik boşluk 
olarak da adlandırılan boşluklar oluşturur. Oluşan bu boşluklar yer yüzeyinden gelen sular için bir 
geçiş kanalı oluştururlar. Su durumu ve hidrolik eğime de bağlı olarak bu kanallarda suyun akışa 
geçmesi ile boşluklar genişlemekte büyük karstik - kireçtaşı boşlukları oluşmaktadır. Kireçtaşı 
dağılım alanında karst coğrafi oluşumlarının görülmesi ile tasman, çökme yapıları (dolin) türü bazı 
mühendislik problemleri ortaya çıkabilmektedir. 

İnceleme alanı içerisinde kireçtaşı dağılım alanında uygulanan sondajların birçoğunda karstik 
boşluklar tespit edilmiş olup bu boşlukların büyük çoğunluğu karstik boşluk dolgusu olarak 
adlandırılan kil, silt, kum türü malzemeler ile dolmuştur. Bu nedenle tasman tehlikesi 
beklenmemektedir. Sondaj çalışmaları sonucu, Denizli Köyü Formasyonu, Pendik Formasyonu ve 
Pelitli Formasyonunun Kireçtaşlarında karstik boşluk ve boşluk dolguları görülmüştür. 

Tablo 3.8 Kireçtaşı  İçeren Formasyonlardaki Karstik Boşlukların Derinlik Dağılımları 
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Karstik boşluk-dolguların büyük çoğunluğu Pelitli Formasyonunda görülmektedir. Pendik 
formasyonunun Kartal üyesi ve Pelitli formasyonlarındaki karstik boşluk-dolguları yer yer 40m. 
derinliklerde de görülse bile çoğunlukla 20m. derinliklerdedir.  

Karstik dolguların kalınlıkları, Denizli Köyü Formasyonu ve Pendik Formasyonunda 0-5m. 
arasında civarındadır. Pelitli Formasyonunda ise bu kalınlıklar 5m ile 10m arasında değişmektedir. 
Tüm sahada karstik boşlukların büyüklükleri genelde 4m.’ yi geçmemektedir.  

 

    
 

    
Şekil 3.24  Karstik Boşluk Örneği Karot Sandıkları  

Yapı temel tipi ve temel derinliği tasarımı için son derece önemli kriterlerden biri de karstik 
boşluklardır. Bu nedenle, saha da gözlenen karstik boşluklar, problem derinliğini 4 m. üstü ve 4m. 
altı ile 10m üstü olamsı durumlarına göre sınıflandırılarak haritalandırılmıştır (Şekil 3.25). 
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Şekil 3.25  Karstlaşma Haritası 
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3.8.5 Sıvılaşma Tehlikesi 

Deprem sırasında, suya doygun gevşek kum/kumlu zeminler, geçici veya sürekli yüklerin de 
etkisiyle hacimlerinde azalma eğilimine girerler ve bu da boşluk suyu basıncında artışa, dolayısı 
ile zemin kayma direncinde azalmaya sebep olur. Bu tür zeminler aniden katı durumdan akışkan 
hale geçerler ve bu olay “sıvılaşma” olarak adlandırılır. Zemin sıvılaşması gerçekleşen alanlarda 
meydana gelen, büyük ölçekli oturmalar, taşıma gücü kaybı, şevlerde akmalar, yapı temellerinde 
meydana gelen deformasyonlar büyük mühendislik problemlerini de beraberinde getirmektedir. 

Sıvılaşma tehlikesi analizinin amacı, proje alanında sıvılaşma riskine haiz alanların 
belirlenmesidir. Sıvılaşma riski seviyesi proje alanı içerisinde yer alan alanların yerleşime 
uygunluğunun belirlenebilmesi için önemli bir faktördür. Bu amaçla riskli alanların tespitinde; 
CSR(Devirsel Gerilme Oranı) ve CRR (Çevirsel Direç Oranı) nin oranlanması ile bulunan 
Güvenlik Faktörünün (Fs) tüm risk derinliği boyunca toplanarak PL değerinin hesaplanması 
yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak PL değeri 0’ı geçen yerler sıvılaşma potansiyeli olan alanlar 
olarak tespit edilmiştir.  

Tablo 3.9 Sıvılaşma Tehlikesi Kriterleri 

 

 

 

 

 

 

 

Proje alanının İstanbul Boğazına ve Marmara Denizine birleşen tüm dere yatakları, sahil dolguları, 
Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe merkez kısımları, Tuzla ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen 
Havalimanı doğu kısmı) ve Pendik ilçesinin kuzey kısmıları (Sabiha Gökçen Havalimanı kuzey 
kısmı) sıvılaşma riski taşıyan alanlar olarak tespit edilmiştir. Şekil 3.26. Bu alanlar toplam oalrak 
36.02 km2’lik bir yayılıma sahip olup bu miktar çalışma alanının %7,07’ sine tekabül etmektedir.  

Sıvılaşabilir tabakanın 10m üstü olduğu dereler; Göksu Deresi, Küçüksu Deresi, Seyitahmet 
Deresi, Kurbağalı Dere, Esenyurt Deresi, Tugay Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresidir. 

Sıvılaşabilir tabakanın 10m altı olduğu dereler; Bekar Dere, İstavroz Deresi, Çamaşırcı Dere, 
İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Pendik Deresi ve Kaynarca Deresidir. 

Bölge  Kriter  Tanımı 

AL  PL > 15  Yüksek Risk 

BL  5 ≤ PL ≤ 15 Orta derece Risk

CL  PL <5  Düşük Risk 
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 Şekil 3.26  Sıvılaşma Tehlike Haritası 
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Proje alanında görülen sıvılaşabilir tabakalar Alüvyon, Kuşdili Formasyonu, Plaj Birikintisi, ve 
Yapay Dolgulardır. Sultanbeyli ve Orhanlı gibi Tersiyer sedimentlerin küçük bir kısmı da 
Kuvaterner sedimentlerle karşılaştırılınca, sıvılaşma riski nispeten daha düşük olmasına rağmen 
sıvılaşabilir olarak değerlendirilmiştir. Aşağıdaki Şekil 3.27’da anlaşılacağı üzere, genel olarak 
zemin ortamlarına ait litolojilerin sıvılaşma riskleri analiz edilmişse de, Sancaktepe Formasyonuna 
ait aşırı derecede ayrışmış granit ve Kurtköy Formasyonuna ait aşırı derecede ayrışmış arkoz 
birimleri de analize tabii tutulmuştur. 

 
Şekil 3.27  Tipik Sıvılaşabilir Formasyonlar 

 

Normalde sıvılaşma sonucu meydana gelecek 30 cm’lik oturmanın, yapıya herhangi bir hasar 
vermeyeceği bilinmektedir. Bu çalışmalar sonucu, sıvılaşma derecesi  AL olan yerlerin çoğunda 
30 cm’den fazla oturmaların olacağı sonucu çıkmıştır ve bu bölgelerde özel önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Bu tür zeminlerde, zemin iyileştirmesi yöntemleri veya yapı temellerinin sıvılaşma 
etkisine karşı koyabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

Sıvılaşmanın sebep olduğu yatay yer deplasmanları tipik noktalar için hesaplanmış olup, yüksek 
derecede sıvılaşma olasılığı olan AL alanları için bu oran ortalama 0,63m, orta derecede sıvılaşma 
olasılığı içeren BL bölgelerinde ise ortalama 0,31m. olarak hesaplanmıştır. Ayrıca AL bölgeleri için 
sıvılaşma neticesinde oluşabilecek zemin oturması değerleri 0,14m. ile 0,48m. arasında 
değişmekte olup ortalama 0,27m.’dir. BL alanları için hesaplanan oturma miktarı ise 0,03m. – 
0,16m. arasında değişmekte olup, ortalama 0,06m.’dir. 
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3.9 Kütle Hareketleri 

Proje alanında, aktif veya potansiyel her türlü kütle hareketi tiplerinin depremli veya depremsiz 
durumlarda, tespit edilmesi, ayrıntılı analizleri ve araştırma sonuçlarını sunulması amaçlanmıştır. 
Bu amaçla, 1/2.000 ölçekli jeolojik haritalama saha çalışmaları esnasında tespit edilen, aktif 
stabilite sorunlu alanlara ilave olarak, yamaç stabilite analizleri yöntemi kullanılarak da (Siyahi & 
Ansal Yöntemi ve SlopeW Yöntemi) potansiyel alanların tespit edilmesine çalışılmıştır. 

Alan içerisinde bulunan, stabilite sorunlu bölgeler, aşağıdaki şekilde (Şekil 3.28) sunulan konu 
başlıkları altında incelenmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.28  Stabilite Sorunlu Alan Tipleri 
 

Tüm stabilite sorunlu yamaçlar, alansal olarak 17,15 km2’lik bir yüzey oluşturmakta olup, bu 
miktar yüm çalışma alanının %3,36’sına denk gelmektedir.  

 

3.9.1 Heyelan 

Heyelan morfolojisi gösteren şevlerin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmanın ilk ve en etkili 
adımı stereoskop çalışmasıdır. Bu projede de temel olarak potansiyel şevlerin çıkarılmasında 
öncelikli olarak stereoskop yorumlanması uygulanmıştır. Ayrıca DEM veri tabanı kullanılarak 
aydınlanma (hill shade) haritaları, uydu görüntüleri ve 1/2.000 ölçekte topografya haritaları da  
kullanılmıştır. Bu çalışmalar ile aktif olan veya daha önce aktif olmasına rağmen şu an stabilite 
kazanmış, tipik heyelan karakteristikleri sunan (Aktif/Potansiyel) şevler tespit edilmiştir.(Şekil 
3.29) Tespit edilen bu alanlarda, ön arazi çalışmaları yapılarak heyelan varlığı araştırılmıştır. Bu 
incelemeler sonucu, aktif ve potansiyel olarak heyelan riski taşıdığı düşünülen alanlarda ayrıntılı 
aletsel saha çalışmaları (sondaj, jeofizik metotlar, laboratuar )  planlanmış ve uygulanmıştır. Risk 
varlığı tespit edilen 26 sahada detaylı çalışma planlanmış olmasına rağmen, 9 sahada yoğun bitki 
örtüsü ve arazi şartlarının zorluğu sebebiyle detaylı aletsel çalışmalar yapılamamıştır. Detay arazi 
çalışmaları neticesinde elde edilen verilerin analizi için GEO-SLOPE International, Ltd. Kanada 
’nın SLOPE/W versiyon 7.14 yazılımı (Morgenstern-Price Yöntemi) kullanılarak alanlar depremli 
ve depremsiz durumlar için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

     Heyelan 
(Aktif / Potansiyel) 

Kaya Düşmesi   Kaya Kayması 
(A- Düzlemsel / B- Kama Tipi) 

Kaya Devrilmesi 

A) 
B) 
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Şekil 3.29  Heyelan Alanının 3B DEM verileri ile tespit edilmesi 
 

Detaylı analizleri yapılan sahaların tehlike dereceleri, Tablo 3.10’de verilen sınıflamaya göre 
değerlendirilmiştir. Tespit edilen ve ayrıntılı çalışma planlanan 26 sahanın ayrıntılı analizleri 
sonucunda 16 tanesi ASL, 7 tanesi BSL ve 3 tanesi de CSL tehlike grubunda bulunmuştur.  
Değerlendirmelerde, sismik durum için hesaplanan Güvenlik Faktörü (Fs) kullanılmıştır.  
Potansiyel Heyelan alanlarının dağılımı Şekil 3.30’de gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 
belirlenen tehlike derecelerine karşılık gelen jeolojik formasyonların dağılım grafiği ise Şekil 
3.31’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.10 Tehlike Riski ve Arazi Uygunluk Derecesi Sınıflandırması 
Heyelan Durumu Tehlike Derecesi 

Deprem durumunda güvenlik 
faktörü 1.0’den düşük olan heyelan 
(Fs<1.0) 

ASL 

Deprem durumunda büyük hareketlerle şev 
üzerindeki yapı ya da tesislerin yıkılma olasılığı.  

Deprem durumunda güvenlik 
faktörü 1.0 ile 1.5 arasında olan 
heyelan (1.0<=Fs<=1.5) 

BSL 

Deprem durumunda heyelan aktivitesiyle şev 
üzerindeki yapı ya da tesislerde çatlak ve eğilme 
olasılığı.  

Deprem durumunda güvenlik 
faktörü 1.5’den fazla olan heyelan 
(Fs>1.5) 

CSL 

Deprem durumunda heyelan aktivitesiyle arazide 
bazı deformasyonlar ya da şev üzerindeki yapı ya 
da tesislerde zemin mukavemetinin yeterli 
olmaması durumunda çatlak olasılığı.  
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Şekil 3.30  Potansiyel Heyelan Alanları Dağılım Haritası 
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Analizler sonucu elde edilen bilgilere göre, Yamaç Molozu, Kurtköy ve Sultanbeyli formasyonu 
heyelan potansiyeli açısından diğerlerine göre baskınlık göstermektedir. Diğer jeolojik 
formasyonlardaki, potansiyel heyelan alanı sayısı azdır ve riskleri yüksek değildir.  
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Şekil 3.31  Formasyonlara Göre Heyelan Alanı Sayısı 

 

Heyelan tehlikesinin belirlenmesi aşamasında grid bazlı şev stabilitesinin araştırılmasına yönelik 
analizler de yapılmıştır. Bu analizler daha çok beklenen belirli büyüklükteki bir deprem esnasında 
oluşabilecek potansiyel heyelan alanlarının tespit edilmesini amaçlamaktadır. Bu aşamada iki 
farklı yöntem izlenmiştir. Bunlardan ilki, Siyahi & Ansal, 1999 yöntemidir. Bu yöntem sadece 
depremli koşullarda şev stablitesi analizi yapabilmektedir. İkinci yöntem olarak, depremsiz 
koşullarda da analiz yapabilen Slope/W (Morgenstern-Price) ve ArcMap yazılımlarının 
kullanımıyla yapılan analiz şeklidir. Her iki analiz yönteminde de gridlerdeki stablitenin tespit 
edilmesi işlemi GIS yazılımlarıyla ve tüm sahanın  10 x 10 luk gridlere ayrılmasıyla ile 
yapılmıştır. Her bir griddeki şev stabilitesinin güvenlik faktörü hesaplanmıştır. Hesaplama yolu ile 
seçilen potansiyel alanların, daha sonra yapılan arazi çalışmaları sırasında gerçek saha koşulları ile 
de uyum sağladığı görülmüştür. Slope/W yazılımı ile, potansiyel şev oldukları tespit edilen 
alanlar, Siyahi & Ansal yöntemi ne göre tespit edilen alanlardan, daha geniş yayılımlar ortaya 
çıkartmaktadır. Bu sebeple güvenilir olması açısından, Siyahi&Ansal Formülü ve Slope/W 
yazılımı ile elde edilen alanlar üst üste çakıştırılarak (süper poze) tek bir ürün haline getirilmiştir. 

 Stablite sorunlu alanların çoğunlukla, diğer formasyonlara göre daha yüksek yamaç eğimine sahip 
olan Aydos Formasyonu üzerinde gelişen yamaç molozlarında geliştiği analizler sonucunda da 
desteklenmiştir. Bu nedenle heyelan alanlarının büyük çoğunluğu, yerleşimin olmadığı Aydos 
ormanı içerisindeki yamaçlarda yeralmaktadır.  
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 Şekil 3.32  Potansiyel Şev Stabilite Sorunlu Alanlar 
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3.9.2 Kaya Şevi Duraysızlığı 

Kaya şevi duraysızlığı çalışmasında, çalışılan alanlar, stabilite ve kaya göçmesi tiplerine göre 3 
sınıfa ayrılmışlardır. Bunlar; Kaya Düşmesi (Rock fall, RF), Kaya Devrilmesi (Toppling failure, 
RT), ve Kaya Kayması (Rock slide, RS)’dır. 

Mikrobölgeleme çalışması kapsamında yürütülen saha çalışmaları esnasında, farklı formasyonlara 
ait doğal ve yapay mostralardan, yüzeylenmelerin elverdiği ölçüde tabaka ve eklemlerin doğrultu 
ve eğim yönleri ölçülmüştür. Her  formasyonda ölçülen tabaka-eklemlerin doğrultu ve eğim 
yönleri her formasyon için Schmitt Net’te çizilmiş ve tabaka ve eklemlerin hakim yönleri tespit 
edilmiştir.  

DEM verilerine bağlı olarak, yön ve eğim açısı bilgileri olan 2m’lik hücreler GIS yazılımında 
oluşturulmuştur. Şev eğimi, yukarıdaki şekilde tespit edilen tabaka- eklem eğiminden daha dik ve 
şev yönü, tespit edilen değişim aralığı içinde olan şevlerin bulunduğu hücreler GIS analizi ile 
seçilmiştir Seçilen hücre alanlarında jeolojik araştırmalar ile mostra olarak tanımlanan veya çok 
ayrışmamış kaya bulunduran şevler potansiyel şev olarak seçilmiştir. Bu şevlerde detaylı saha  
araştırmaları yapılmıştır. Analiz yolu ile çıkarılan alanlar gerçek saha koşulları ile uyum sağladığı 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda analiz sonucunda ortaya çıkarılan 100 şev üzerinde ayrıntılı saha 
araştırması yürütülmüştür. 

Bu çalışmalar sonucunda kaya şevleri Kaya Düşmesi, Kaya Devrilmesi ve Kaya kayması olmak 
üzere 3 tipe ayrılmıştır. Kaya Kayması ve Kaya Devrilmesi olarak değerlendirilen her şevde 
Kinematik analiz yöntemi kullanılarak risk durumu tespit edilmiştir.  Kaya Düşmesi ise arazi 
gözlemleri ile tespit edilmiştir.  

Şekil 3.33’de örnek Kinematik analiz sonucu gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3.33  Kinematik Analiz örneği 

 
 

Mavi çizgiler eklemin hakim davranışını, kırmızı çizgi ise şevin doğrultu ve eğimini gösterir. 
Diyagramdaki gri bölge tehlikeli alanı gösterir. Tehlike alanı eklemin içsel sürtünme açısı ile 
tanımlanmıştır. Mavi çizgilerin gri bölge üzerinde kesişmesi durumunda şev kayma potansiyeline 
sahiptir.  

 

Kaya Kayması 
(Düzlemsel) 

Kaya Devrilmesi Kaya Kayması 
(Kama Tipi) 
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3.9.3 Kaya Düşmesi 

Seçilen şevlerde yapılan saha araştırmasına göre stabil olmayan kayaların bulunduğu şevler 
potansiyel kaya düşmesi şevi olarak değerlendirilmişlerdir. Proje alanında 5 adet kaya düşmesi 
şevi incelenmiştir. Tehlikenin değerlendirilmesi için şev üzerinde stabil olmayan kayaların 
durumu ve şev durumu kontrol edilmiştir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.34  Kaya Düşmesi 

 

Çalışma sonucuna göre, duraysız kayalar kuvarsit ve kireçtaşı alanlarında bulunmuştur. Genel 
olarak ayrışmış kısımların nadir olduğu ve bu kayaların yüzeylendiği yerlerde birçok çatlağın 
gelişmiş olduğu kabul edilebilir. Bu yüzden kuvarsit ve kireçtaşı alanlarının diğer jeolojik 
ortamlara göre daha yüksek kaya düşmesi potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. 
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3.9.4 Kaya Kayması 

Seçilen şevlerdeki saha araştırmasına göre, açık çatlaklardan dolayı duraysız konumda bulunan 
şevler Kaya kayması duraysızlığı açısından potansiyel şev olarak değerlendirilirler. Proje alanında 
kaya kayması duraysızlığına ait 59 şev tespit edilmiştir. Kinematik analiz ile bu şevlerdeki 
potansiyel değerlendirilmiştir. Kinematik analiz, kaya kayması duraysızlık potansiyeli taşıyan 
şevlerin her birinde ölçülen eklem verisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem ile düzlemsel 
ve kama şeklindeki kaya kayması potansiyeli değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda 
incelenen 59 şevden; 30 adedinde kama tipi, 13 adedinde düzlemsel ve 16 adedinde ise hem kama 
hem de düzlemsel kayma riskinin bir arada bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre kuvarsit ve şeyl 
litolojilerinde stabilite sorunlarının diğer litolojilere göre daha fazla olduğu özellikle kama türü ve 
karışık (hem kama, hem düzlemsel) kayma türlerinin fazla oluşu bu birimlerdeki makaslama türü 
deformasyonların yoğun olduğunu göstermektedir (Tablo 3.11). Bu sonuç bölgenin tektoniği ve 
yapısal jeoojisi çalışmaları ile de örtüşmektedir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              Kama tipi kayma                                       Düzlemsel kayma 
Şekil 3.35  Kaya Kayması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 
  

  

 
  

- 78 - 

Tablo 3.11 Kaya Şevi Duraysızlık Türü Dağılımı 
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3.9.5 Kaya Devrilmesi 

Seçilen şevlerde yapılan saha araştırmalarına göre düşey durumda açık çatlaklardan dolayı 
duraysız durumda bulunan şevler potansiyel devrilme duraysızlığı şevi olarak değerlendirilmiş ve 
Kinematik analize tabii tutulmuştur. Kinematik Analiz sonucuna göre 13 adet Kaya Devrilmesi 
Potansiyeline sahip alan tespit edilmiştir.  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.36  Şev Üzerinde Devrilme  
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Çalışma sonucuna göre potansiyel şevler kayalık olarak görünen kıyı alanlarında tespit edilmiştir. 
Yüksek açılı eklem gelişimi gösteren alanların dalga erozyonu gibi coğrafi özellikler veya taşocağı 
gibi yapay çalışmalardan oluştuğu düşünülebilir. Bu yüzden kayalık oluşturmuş veya ocak 
(maden, taş vb.) işi için kullanılmış alanlar potansiyel devrilme duraysızlığı gösterebilecek alanlar 
olarak değerlendirilmelidir. 

Litolojiye  bağlı olarak Potansiyel Kaya Kayması/ Devrilmesi adetleri Şekil 3.37’ de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 3.37  Litoloji ve Adete GörePotansiyel Kaya Kayması/Devrilmesi Grafiği 

 

Yukarıdaki şekle göre, en yüksek Kaya Devrilmesi riskinin yine en yüksek Kaya Kayması riski 
olan Kuvarsit birimlerinin oluşturduğu şevlerde gerçekleştiği gözükmektedir. 

Potansiyel kaya duraysızlığı şevlerinin lokasyonları Şekil 3.38’de gösterilmiştir. 



ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 
  

  

 
  

- 80 - 

 
Şekil 3.38  Potansiyel Kaya Şevi Duraysızlığı Dağılım Haritası 
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3.10 Su Baskını Tehlikesi 

Proje sahası içerisinde kalan alanın; aşırı yağış, deprem kaynaklı baraj hasarı ve tsunami etkisine 
bağlı olmak üzere üç ana tehlikenin gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek su baskınına maruz 
bölgelerin seçimi amacı ile analizler yapılmış ve “Su Baskını Tehlikesi” haritası hazırlanmıştır. 
Tsunami (depreşim dalgaları) etkisine bağlı su baskını analizlerinde, Avrupa Yakası-Güney 
Mikrobölgeleme çalışması kapsamında tüm İstanbul Kıyı şeridi için hazırlanan Tsunami haritası 
verileri kullanılmıştır. 

Analizlerin yapılabilmesi için öncelikli olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, yağış verileri, 
su baskını kayıtları, ilgili nehir boylarındaki topoğrafya verileri, drenaj sistemi verileri, baraj 
boyutları vb. gibi veriler toplanmış ve veriler sayısal ortamda analize uygun hale getirilmiştir.  

 

3.10.1 Aşırı Yağış Nedeni ile Sellenme Modeli 

Analizin 1. basamağında, tüm proje alanı kendi bağımsız dere ya da drenaj ağ sistemine sahip 
küçük havza alanları halinde bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlere ayrılma işlemi, topografik 
özellikler ve drenaj ağ dağılımı göz önüne alınarak yapılmıştır.Şekil 3.39. 

 

 
Şekil 3.39  Havza Alanlarının Tespit Edilmesi 

 
 
 
 
 
 

Havza 
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Tüm proje alanının orijinal dijital yükseklik modeli (DEM) verileri daha ileri düzeyde verimli 
hesaplara elverecek şekilde 10mx10m ‘lik bir grid haline getirilmiş ve otomatik olarak GIS 
(ArcMap) bilgisayar programı ile çöküntü bölgeleri seçilmiştir. Şekil 3.40 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.40  Örnek çöküntü bölgeleri 
 

Daha sonra her bir basen alanının havza alanı hesaplanır. Basen alanı için, yağmursuyu hacmi (A), 
havza alanı yağmursuyu derinliği (80mm olarak kabul edilimiştir) ile çarpılarak hesaplanır. 
Basenin drenaj kapasitesi (B), toplam dere uzunluğu ve drenaj ağı uzunluğundan hesaplanır 
(Drenaj ağları ve verileri İSKİ’den temin edilmiştir). Yağmur suyunun yeraltına penetre olmasında 
(C), havza alanındaki toprak alan oranı gözönüne alınarak, yerin tipik permeabilitesi olarak kabul 
edilir.  

Bundan sonra havza alanı için aşırı su baskını (D) miktarı; drenaj kapasitesi (B) ve yeraltına 
penetre olan yağmur suyu miktarı (C)’nın, toplamı havza alanı için tahmini yağmur suyu hacmi 
(A)’den çıkarılması ile hesaplanmıştır [D = A – (B + C)]. 

Aşırı yağmur suyu miktarı (D)’nin 0’dan küçük olması havza alanının yeterli su taşıma 
kapasitesine sahip olduğu anlamına gelir. Bu alanlarda, su baskını ihtimali olmadığı varsayılabilir. 
Öte yandan, aşırı yağmur suyu miktarı (D)’nin 0’dan büyük olması havza alanının su baskını 
altında kalma ihtimalinin olduğu yani potansiyel su baskını anlamına gelir.  

Basen bazında yapılan bu analizler sonucunda toplam 10 basen alanı su baskını potansiyeli olan 
alan olarak seçilmiştir. Analizin ikinci adımında tespit edilen bu 10 alanda Japonya Bayındırlık 
İşleri Araştırma Enstitüsü (Public Works Research Institute) tarafından geliştirilen WEP Model 
(Water and Energy transfer Process Model) kullanılarak ileri düzey analizler yapılmıştır. 

Şekil 3.41’de WEP Model’in şematik gösterimi görülmektedir. Analiz edilecek 10 basen, 
10m×10m’ boyutlarında gridlere ayrılarak suyun her gride girişi ve çıkışı hesaplanmış ve tüm 
gridler için özetlenmiştir. Program ile yapılan hesaplama esnasında Jeolojik şartlar, Arazi kullanım 
şartları, Geçirgen tabaka kalınlığı, Pürüzlülük katsayısı ve Geçirgenlik değerleri de 
kullanılmaktadır. 
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 Şekil 3.41  Yağmursuyu su-baskını analizi hesap modeli 
 

Analizde kullanılacak yağmursuyu modeli   Tablo 3.12’de gösterildiği gibi kurulmuştur. 

 

Tablo 3.12 Analiz Yağmursuyu modeli 

Mevcut yağmursuyu kaydı  Analiz için kurulan yağmursuyu modeli 

80 mm / gün 
(Anadolu yakası meteoroloji  istasyonlarında 
2001’den  itibaren  kaydedilen  en  yüksek 
değer; Elmali istasyonu,2004.10.7) 

80 mm / saat 
(= en kötü senaryo) 

 

Analiz sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

     a) Başlama aşamasındaki (T = 0.1 saat) analiz modellerine göre analiz alanındaki her basen için 
bazı ince çizgiler gözlenmiştir. Bu çizgiler doğal akışında olan dere ve drenaj hatlarıdır.  

     b) Su baskını alanları yağmurun başlama aşaması durumu olarak sarı – turuncu renklerde 
tanımlanmıştır (T = 0.1 saat). Su derinliği birçok su hattında artmıştır.  

     c) Sarı renk su derinliğinin 1 – 2 m arasında olduğu anlamına, turuncu renk ise su derinliğinin 2 
– 3 m arasında olduğu anlamına gelmektedir. Su derinliğinin 3m’yi aştığı alan saptanmamıştır. 

     d) Su baskını alanları 1.aşama analizde seçilen çöküntü alanları ile örtüşmektedir.  

     e) Maksimum su derinliğine alan büyüklüğüne ve zemin koşullarına (topografik, jeolojik ve 
arazi kullanım koşulları) bağlı olarak yağmurun başlamasından 1.2 – 3.6 saat sonra ulaşılmaktadır.  

     f) Yağmurun başlamasından 6.0 – 8.0 saat sonra su derinliği bütün alanlarda başlangıç aşaması 
(T = 0.1 saat) seviyesinde dönmüştür. (Şekil 3.42) 
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Şekil 3.42  Analiz Sonucu Tespit Edilen Su Taşkın Alanı (Taşkın Derinliği) 

Aşırı yağış sonucu meydana gelen su baskınlarında, analiz edilen su baskın derinliği ortalama 1-2 
metre civarında olup maksimum su taşkın derinliği  2.6 metredir. Şekil 3.43’ de analiz edilen ve 
taşkın riski tespit edilen su baskını örnek alanının uydu fotoğrafları ile gösterimi verilmektedir.  

Analizler sonucu risk tespit edilen tüm alanlar ve taşkın sonuçları Tablo 3.13’ da verilmektedir. 

 

 
 Şekil 3.43  Yağmur Suyundan Dolayı Potansiyel Su Baskını Alanı No.8-3 

 

Water Depth 
  3 - 10 m

  2 - 3 m

  1 - 2 m

  0.5 - 1 m

  0.1 - 0.5 m

  0.02 - 0.1 m

  0.0 - 0.02 m

Water Depth 
  3 - 10 m

  2 - 3 m

  1 - 2 m

  0.5 - 1 m

  0.1 - 0.5 m

  0.02 - 0.1 m

  0.0 - 0.02 m
0 1 2 km 0 1 2 km

Taşkın Derinliği Taşkın Derinliği

 <Taşkın Öncesi Başlangıç Su Derinliği> < Taşkın Sonrası Maksimum Su Derinliği> 

Numara: 8-3 
Yer: Üsküdar İlçesi, Bulgurlu 

Mahallesi, O-4 yolu 
boyunca kuzey tarafı (O-4 
kuzey yanyol) 

Taşkın Alanı: 
   Yaklaşık 15,400 m2 
Su Baskını Miktarı: 

Yaklaşık 20,000 m3 
En Yüksek Su Derinliği: 

Yaklaşık 2.2 m 
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Tablo 3.13 Risk Tespit Edilen Tüm Alanlar ve Taşkın Sonuçları 

 

3.10.2 Baraj Hasarına Bağlı Sellenme Modeli 

DSİ tarafından sağlanan baraj dağılım haritası incelenerek baraj hasarından dolayı proje alanı 
içerisini etki altına alabilecek barajlar belirlenmiştir. Proje sahasını etkileyebilecek tek baraj 
Elmalı II Barajıdır. Elmalı II Baraj bendinin olası bir deprem sırasında hasar görmesi sonucu 
oluşacak etkiler analiz edilmiş olup, yapılan analiz sonuçları, Maksimum derinlik haritası, 
Maksimum akış hızı haritası ve Varış zamanı haritası olarak gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numara Adres 
Taşkın 
Alanı 
(m2) 

Su 
Baskını 
Miktarı  

(m3) 

En Yüksek 
Su Derinliği 

(m) 

8-3 Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, O-4 yolu boyunca kuzey tarafı (O-4 kuzey yanyol) 15,400 20,000 2.2 

8-4 Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, O-4 yolu boyunca kuzey tarafı 25,600 35,800 2.4 

23-5 Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, E-80 yolu boyunca güney tarafı (E-80 Yanyol) 18,900 

 

24,600 2.3 

23-6 Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, E-80 yolu boyunca güney tarafı (E-80 Yanyol) 50,500 65,700 2.1 

24-3 Sancaktepe İlçesi, Kemar  Türkler Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı boyunca 75,300 90,400 2.6 

24-5 (kuzey tarafı） Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, E-80 yolu boyunca（Yakacıl Caddesi yakınları) 70,200 77,200 2.5 

24-5 (güney tarafı) Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi, Samandıra Kartal Bağlantı Yolu yakınları 19,400 21,300 2.3 

24-6 Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, E-80 yolu boyunca 80,900 97,100 2.2 

24-8 Sultanbeyli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, E-80 yolu boyunca (Fatih Caddesi yakınları） 22,000 28,600 2.2 

25-3 Pendik İlçesi, Harmandere Mahallesi, E-80 yolu boyunca (Kurtköy Yolu yakınları） 46,800 51,500 2.3 
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2 km0 1

Su deringliği (m)

[Z = 0.25 S. sonra]

[Z = 0.5 S. sonra]

[Z = 0.8 S. sonra]
(En fazla derinlik)

[Z = 1.0 S. sonra]

[Z = 1.5 S. sonra]

[Z = 2.0 S. sonra]

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elmalı II Barajı 
 

 

 

 

 

 Şekil 3.44  Su Derinliği Zaman  Haritası 
 

Olası  hasar durumunda, baraj gövdesi önünde yer alan nehrin yukarı bölgelerinde 10-15 m 
maksimum derinlik tespit edilmiştir. Nehrin kenar bölgelerinin neredeyse tamamında maksimum 
derinliğin 10 m’den az olduğu görülmüştür. Nehrin yukarı bölgeleri boyunca 10-15 m/saniyelik 
maksimum akış hızı tespit edilmiştir.  Nehrin kenar bölgelerinin neredeyse tamamında maksimum 
akış hızının 10 m/saniyeden az olduğu görülmüştür. Baraj hasarından dolayı oluşan su akışının 
varış zamanı otoyol köprüsü (TEM Molla Gürani Viyadüğü) altında yaklaşık 10 dakika, deniz 
kenarında (Göksu deresinin İstanbul Boğazına birleştiği bölge) ise yaklaşık 40 dakika olacaktır. 

Baraj hasarına bağlı su baskınında, barajın hasarı en kötü senaryo olarak düşünülmüş olup 
gerçekleşme ihtimali çok düşüktür.  
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Şekil 3.45   Maksimum Derinlik ve Akış Hızı Haritaları 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Şekil 3.46   Varış Zamanı Haritası 

 

3.10.3 Tsunami’ye (Depreşim Dalgaları) Bağlı Sellenme Modeli 

Avrupa Yakası (Güney) Mikrobölgeleme Projesi kapsamında hazırlanan tsunami analiz 
sonuçlarına göre, Anadolu Yakası Proje sahası sahilini de kapsayan, karada meydana gelen 
tsunami dalga yüksekliği genelde 3 metreden düşüktür. Ancak sadece Kartal bölgesinin sahil 
şeridi üzerindeki küçük bir bölgede tespit edilen tsunami dalga yüksekliği 3 metreyi biraz 
geçmektedir.  

Tsunami etkisi ile oluşacak dalgaların sahil şeridinde kırılması ile iç kısımlara kadar maksimum 
1000 m. (Tuzla Abduşgölü) ilerleyeceği hesap edilmiştir. Adaların güneye bakan sarp yamaçları 
dolayısı ile bu bölgelerdeki tsunami dalgaları karasal alanda fazla ilerleme gösterememiştir. 
Tsunami dalgaları karakteristik olarak daha çok sahil dolgu alanları üzerinde farklı mesafelerde 
yayılım göstermiş olup, Kadıköy Moda, Kurbağalıdere, Bostancı, Kartal, Maltepe, Tuzla, Pendik 
sahil şeritleri, Tuzla Abduşgölü ve çevresi bahsi geçen bölgeler arasındadır.  
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3.10.4 Su Baskını Tehlikesi Haritası 

Aşırı yağış kaynaklı ya da tsunamiden dolayı oluşacak “Su Baskını Tehlike Haritası”nın 
hazırlanmasında ve değerlendirmesinde su seviyesi ya da dalga yüksekliği anahtar faktörlerdir. 

Tsunamiden dolayı oluşabilecek dalga yüksekliği ve yapılarda görülebilecek fiziksel hasar 
arasındaki ilişki birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Bu çalışmalar özetlenirse, genel olarak 
tsunami dalga yüksekliği ile yapıların fiziksel hasarı arasında aşağıdaki bağıntılar uygulanabilir.  

     - Dalga yüksekliği < 0.5 m  : Hasarsız ya da az hasar 

     - 0.5 m ≤ Dalga yüksekliği < 3 m : Ahşap evlerde hasar görülebilir 

     - Dalga yüksekliği ≥ 3 m   :Betonarme ve yığma binalarda hasar ve yıkım görülebilir 

Aşırı yağışa bağlı su baskını tehlikesi için hâlihazırda böyle bir bağıntı yoktur. Başka bir deyişle, 
su baskını tehlikesi analizinde tehlike alanlarının belirlenmesi tehlike seviyelerinin belirlenmesine 
göre daha önem kazanmaktadır. Yukarıdaki bağıntılar su baskını tehlikesi için de kullanılabilir. 

Teknik şartnameye göre aşırı yağışa bağlı su baskını tehlike seviyesi Tablo 3.14’de gösterildiği 
gibi tanımlanmalıdır. 

 

Tablo 3.14 Su Baskını Tehlike Sınıflandırması 

Bölge  Tanım  Kriter 

AF  Yüksek tehlike 
Tsunami ya da su baskını potansiyeli olan 

alanlar 

CF 
Düşük tehlike ya da 

tehlikesiz 
Tsunami ya da su baskını potansiyeli olmayan 

alanlar 

 

Proje alanında, AF bölgeleri (Şekil 3.47) aşağıdaki alanlara yerleşmiştir: 

     - Çalışma alanının orta kesimlerinde genellikle Tem ve E5 otoyol güzergahı çevresinde 10 
alanda (Aşırı yağıştan dolayı su baskını ) 

     - Elmalı Barajı aşağı akım alanında TEM Molla Gürani viyadüğü ile Göksu deresi boğaz 
birleşimi arasında kalan dere yatağı boyunca (Baraj hasarından dolayı su baskını ) 

     - Tüm Marmara Denizi ve İstanbul boğazı kıyı şeridi boyunca (Tsunamiden dolayı su baskını) 
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Şekil 3.47  Sel Ve Su Baskını Tehlikesi Dağılım Haritası 
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3.11 Yapay Dolgular 

Uluslararası standartlara göre, yapıların dolgu üzerine inşa edilmesinin, temel ve yapı 
mühendisliği açısından büyük sorunlar oluşturduğu bilinmektedir. Bu tür sorunların ortadan 
kaldırılması ve düzenli yapılaşma için uygun planlama kriterlerinin belirlenmesinde, dolgu 
sahalarının yayılımlarının, malzeme tür ve özelliklerinin belirlenmesi son derece önem arz 
etmektedir.  

Proje alanı içerisinde yer alan her tür ve nitelikteki yapay dolgu sahalarının; yayılımlarının 
belirlenmesi, malzeme tür ve kalınlıklarının tespit edilerek, yapılaşma koşullarının irdelenmesine 
yönelik olarak ön koşulsuz 4 faklı çalışma yapılmıştır. Bunlar; 

A. Mikrobölgeleme çalışması öncesinde tamamlanmış çalışmalar ile tespit edilen yapay dolgu 
alanlarına ait veriler ve haritalar toparlanmış ve sayısallaştırılmıştır. 

B. Eski Hava fotoğrafları ve sayısal topoğrafik veriler kullanılarak eski taş ve kum ocaklarının 
yerleri ile sınırları tespit edilmeye çalışılmış ve belirlenen ocak sınırları sayısallaştırılmıştır. 
Bu esnada doldurulmuş ocak alanlar tespit edilmiş ve çalışılmıştır. 

C. 1987, 1999, 2004 ve 2007 yılı halihazır haritalarından üretilen topoğrafik verilerin sayısal 
ortamda çakıştırılması sureti ile topoğrafik faklılık arz eden yerlerin (dolgu ile doldurulmuş) 
tespit edilmesine çalışılmış olup elde edilen sınırlar sayısallaştırılmıştır. 

D. Arazi çalışmaları esnasında tespit edilen dolgu alanları ilgili paftalara çizilerek 
sayısallaştırılmıştır. 

 

Alanda yapılan sondajların % 55 inde değişen kalınlıklarda yapay dolgu malzemesi kesilmiştir. 
Özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu alanlarda sondajlarda kesilen farklı kalınlıktaki bu 
dolguların birbirleri ile ilişkilerinin kurulması ve haritalanması mümkün olmamaktadır. Ayrıca boş 
parsellerde, yol kenarlarında, park ve bahçelerde kalınlığı 3.0 m. den fazla olmayan çok miktarda 
yapay dolgu malzemesi tespit edilmiştir. Bu tür dolguların yapılaşma öncesinde tespiti ve 
sıyrılması kolay olacağından ilk adımda tespit edilen ve sayısallaştırılan dolgu sahaları üzerinde 
sayısal ortamda yapılan sorgulama ile 3 m. den fazla kalınlıkta olan sahalar seçilmiş ve 
haritalanmıştır.Haritaların 3 m. den kalınlık veren bu dolgu alanları içerisinde geniş yüzeylenme 
gösteren, kalınlık dağılımı, malzeme içeriği ve stabilitesi bakımından yapılaşma kriterleri 
açısından ciddi sorunlar oluşturabileceği düşünülen alanlarda ise ayrıntılı çalışmaların yapılmasına 
karar verilmiştir. Ayrıntılı çalışmaların yürütüldüğü 37 adet dolgu alanının kısa bilgilerini içeren 
liste Tablo 3.15’ de, alanları gösterir harita ise Şekil  3.48 (Yapay Dolgu Haritası) verilmiştir. 

Yapılan tüm çalışmalar neticesinde haritalanan dolgular; yapım yöntemine (kontrollü-vahşi), 
malzeme cinsine, dolgu faaliyetinin devamlılığına, dolgunun taban geometrisine, kalınlığına, 
yayılımına ve yamaç stabilitesine göre değerlendirilerek sınıflandırılmış  ve yapılaşma açısından 
kriterler tespit edilmiştir. Buna göre; evsel atık-çöp depolama alanları, kimyasal atık depolama 
alanları, doldurulmuş eski taş/kum ocağı alanları ve 40 m. den daha kalın dolgu sahaları yapılaşma 
açısından uygun olmayan alanlar olarak tasarlanmıştır. 

 



ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 
  

  

 
  

- 91 - 

Tablo 3.15 Ayrıntılı Çalışması Yapılan Dolgu Alanlarının Listesi 
İLÇE PAFTA 

NO 
DOLGU 
NO 

DOLGU 
MALZEMESİ DOLGU ŞEKLİ MAX. 

KALINLIK TABAN BİRİMİ 

SANCAKTEPE / YENİDOĞAN F22C21D 1 Hafriyat (toprak) Vadi dolgusu / Yamaç dolgusu 21 Sultanbeyli Formasyonu 

BEYKOZ / KAVACIK F22D17B 2 Hafriyat Kaya Çukur Dolgusu / Yamaç dolgusu 60 Pendik Formasyonu (Kartal üyesi-Kozyatağ üyesi) /  
Sultanbeyli Formasyonu (Tuğlacıbaşı üyesi) 

USKUDAR / HEKİMBAŞI F22D18D 3 Çöp hafriyat 
(Toprak) Vadi Dolgusu 53 Pendik Formasyonu / Kartal Üyesi 

ATAŞEHİR / MUSTAFA KEMAL F22D22C 4 Hafriyat Toprak Çukur Dolgusu 45 Pelitli Formasyonu 

ÜMRANİYE / ÇAKMAK F22D23D 5 Hafriyat Toprak Yamaç Dolgusu 12 Kurtköy Formasyonu / Bakacak Üyesi 

ÜMRANİYE / ÇAKMAK F22D23D 6 Hafriyat Kaya Yamaç Dolgusu 27 Kurtköy Formasyonu / Bakacak Üyesi 

ATAŞEHİR / BARBAROS G22A03A 7 Çöp + 
hafriyat(kaya) 

Çukur dolgusu / Düz tabanlı 
dolgu 40 Kocatöngel Formasyonu /  

Pelitli Formasyonu (Sedefadası üyesi) 

MALTEPE / BAŞIBÜYÜK G22A03C 8 Çöp + Hafriyat 
Toprak Vadi Dolgusu 30,5 Kurtköy Formasyonu / Süreyyapaşa Üyesi 

KADIKÖY / BOSTANCI(E-5) G22A03D 9 Hafriyat(toprak) Yamaç dolgusu / Vadi dolgusu 25 Kartal Formasyonu (Kozyatağ üyesi) / Alüvyon 

MALTEPE / BÜYÜK BAKKALKÖY G22A04C 10 Hafriyat (kaya) Çukur dolgusu / Yamaç dolgusu 37 Yamaç Molozu 

MALTEPE / BAŞIBÜYÜK G22A04D 11 Hafriyat (kaya) Çukur dolgusu / Yamaç dolgusu 39 Aydos Formasyonu / Başıbüyük Üyesi 

KARTAL / OTO SANAYİ G22A09C 12 Hafriyat (toprak) Çukur Dolgusu 12 Pelitli Formasyonu / Sedefadası Üyesi 

MALTEPE / BÜYÜK BAKKALKÖY( 
ASKERİ ALAN) G22A10A 13 Hafriyat (kaya) Yamaç Dolgusu 23,5 Yayalar Formasyonu / Gözdağ Üyesi 

KARTAL / UĞUR MUMCU G22A10A 14 Çöp + Hafriyat 
(toprak) Vadi Dolgusu 25 Sultanbeyli Formasyonu (Tuğlacıbaşı üyesi)  

Yayalar Formasyonu (Gözdağ üyesi) 

KARTAL / YAKACIK G22A10A 15 Hafriyat (toprak) Vadi Dolgusu / Yamaç dolgusu 26 Yakacık Magmatit Kompleksi 

KARTAL / UĞUR MUMCU G22A10A 16 Hafriyat (toprak) Vadi Dolgusu 12 Sultanbeyli Formasyonu / Tuğlacıbaşı Üyesi 

PENDİK / GÜLLÜ BAĞLAR G22B06C 17 Hafriyat (kaya) Çukur dolgusu / Yamaç dolgusu 56 Pelitli Formasyonu (Dolayoba-Sedefadası üyesi) 
Yayalar Formasyonu (Şeyhli üyesi) 

TUZLA / KURTKÖY G22B07C 18 Hafriyat (kaya) Çukur Dolgusu 38 Sultanbeyli Formasyonu (Orhanlı üyesi) /  
Aydos Formasyonu 

TUZLA / TEPEÖREN G22B09D 19 Hafriyat (kaya) Çukur dolgusu / Yamaç dolgusu 17 Sancaktepe Graniti 

PENDİK / FEVZİ ÇAKMAK G22B11A 20 Hafriyat (kaya) Çukur Dolgusu 50 Pelitli Formasyonu / Dolayoba Üyesi 

PENDİK / FEVZİ ÇAKMAK G22B11A 21 Hafriyat (toprak) Çukur dolgusu / Vadi dolgusu 36,5 Pelitli Formasyonu / Dolayoba Üyesi 

PENDİK / FEVZİ ÇAKMAK G22B11A 22 Hafriyat (toprak) Çukur Dolgusu 13,5 Pelitli Formasyonu / Sedefadası Üyesi 

PENDİK / FEVZİ ÇAKMAK G22B11A 23 Hafriyat (toprak) Çukur Dolgusu 29 Yayalar Formasyonu / Şeyhli Üyesi 

PENDİK / FEVZİ ÇAKMAK G22B11A 24 Hafriyat (kaya) Çukur Dolgusu 15 Yayalar Formasyonu / Şeyhli Üyesi 

PENDİK / SABİHA GÖKÇEN    
HAVAALANI SAHASI G22B12A 25 Hafriyat (toprak) Çukur dolgusu / Yamaç dolgusu 15 Sultanbeyli Formasyonu / Orhanlı Üyesi 

PENDİK / AYDINLI G22B12A 26 Hafriyat (toprak) Yamaç Dolgusu / Düz tabanlı 
dolgu 15 Sultanbeyli Formasyonu / Orhanlı Üyesi 

PENDİK / AYDINLI G22B12C 27 Çöp + Hafriyat 
(toprak) 

Yamaç Dolgusu / Düz tabanlı 
dolgu 24 Yayalar Formasyonu / Şeyhli Üyesi 

PENDİK / AYDINLI G22B12D 28 Hafriyat (kaya) Vadi dolgusu / Yamaç dolgusu 17 Yayalar Formasyonu / Şeyhli Üyesi 

TUZLA / ORHANLI DERİ SANAYİİ G22B13D 29 Çöp + Hafriyat 
(toprak) Vadi dolgusu / Düz tabanlı dolgu 21 Sultanbeyli Formasyonu / Orhanlı Üyesi 

TUZLA / ORHANLI DERİ SANAYİİ G22B13D 30 Hafriyat (kaya) Vadi dolgusu / Yamaç dolgusu 33 Sultanbeyli Formasyonu (Orhanlı Üyesi) /  
Sancaktepe Graniti 

PENDİK / KURTKÖY G22B07B 31 Hafriyat (toprak) Çukur dolgusu 28 Aydos Formasyonu / Kurtköy Formasyonu 

TUZLA G22B13B 32 Hafriyat (toprak) Vadi dolgusu/Yamaç dolgusu 12 Sancaktepe Graniti 

ÜMRANİYE   F22D17C 33 Hafriyat (Kaya) Vadi dolgusu/Yamaç dolgusu 28 Pendik Formasyonu (Kartal Üyesi) 

ÜMRANİYE F22D18D 34 Hafriyat (Kaya) Vadi dolgusu/Yamaç dolgusu 29 Pendik Formasyonu (Kartal Üyesi)/ Kurtköy Formasyonu 
(Bakacak Üyesi) 

ÜMRANİYE G22A03B 35 Hafriyat (Kaya) Yamaç dolgusu / Düz Tabanlı 
Dolgu 23 Kurtköy Formasyonu (Bakacak-Süreyyapaşa Üyesi) / 

Alüvyon 

MALTEPE G22A05D 36 Hafriyat (Kaya) Yamaç Dolgusu 22,5 Yamaç Molozu/Pendik Formasyonu (Kartal Üyesi)/ 
Alüvyon 

PENDİK G22B07D 37 Hafriyat (Kaya) Vadi dolgusu/Yamaç dolgusu 22 Sultanbeyli Formasyonu (Orhanlı Üyesi)   
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Şekil  3.48  Yapay Dolgu Haritası 
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4. YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMELERİ 

Farklı kapsam, içerik ve formattaki Mikrobölgeleme, Jeolojik-Jeoteknik vb yerbilimsel 
çalışmaların temel amacı; planlama yapılacak ve bu planlar doğrultusunda yapılaşmaya gidilecek 
alanlardaki afet tehlike ve risklerini belirlemek, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi 
için, farklı tür ve ölçeklerdeki planlama çalışmalarına temel girdi sağlayan yerleşime uygunluk 
değerlendirmeleri yapmaktır. 

Genelde çok yönlü amaca (afet zararını azaltma, sakınım planlaması için altlık oluşturma, kentsel 
dönüşüm çalışmaları, büyük projelere altlık oluşturma(tünel, baraj, yer altı depoları vs), fizibilite 
çalışmalarına yön verme gibi) özelinde ise her türlü nitelikte (nazım, uygulama, mevzi) ve her 
türlü ölçekte (1/5.000, 1/2.000, 1/1.000) imar planlarına esas olarak hazırlanan mikrobölgeleme 
raporlarının yerleşime uygunluk değerlendirmesi, plancılar tarafından planlamaya esas diğer 
eşikler ve analitik etütler de dikkate alınarak, arazi kullanım kararları, yoğunluklar ve yapılaşma 
kararlarına yansıtılmalıdır. 

Mikrobölgeleme projesi kapsamında çalışma alanını yerleşime uygunluk açısından 
değerlendirebilmek için; arazi, laboratuar ve büroda yapılan tüm çalışmalardan, analizlerden ve 
tüm mevcut derlenmiş bilgiler ile yeni elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan tehlike 
haritalarından yararlanılmıştır.Bu kapsamda, yerleşime uygunluk durumunu etkileyebilecek 
unsurlar belirlenmiş ve bu unsurlar altlık haritalar ile pekiştirilerek yerleşilebilirlik grupları 
oluşturulmuştur. 

Yapılan yerleşime uygunluk değerlendirmesi, işin sözleşmesinde belirtilen teknik hususlara 
uyacak şekilde hazırlanan altlık 18 çeşit haritadan üretilmiş olup, altlık haritalar çalışma 
alanındaki her türlü afet tehlike değerlendirmesini içermektedir. İşin sözleşmesinin eki olan 
Teknik Şartname ve bu şartnamede atıfta bulunulan çeşitli standartlar, yönetmelikler, genelgeler 
vb değerlendirmenin teknik gerekçesini oluşturmuşlardır. 

 Yerleşime uygunluk haritaları ve bu haritalara ait raporlar hazırlanırken, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin çeşitli tarihlerde yayınlamış olduğu yönetmelik ve genelgeler 
kriter olarak alınmıştır. Değerlendirmede, 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı genelge ekindeki 
mikrobölgeleme çalışmalarına ait olan Format 4’te belirtilen konulara ve kriterlere işin kapsamı ve 
özelliği doğrultusunda sadık kalınmış olup, ayrıca anılan Bakanlıkça Aralık 2006 tarihinde 
hazırlanan “Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu” El Kitabı’nın içeriğinden 
faydalanılmıştır. 

Altlık haritaları da hazırlanmış olan ve aşağıda sıralanan tehlikeler yerleşime uygunluk 
değerlendirmesi için dikkate alınmıştır; 

- Sıvılaşma tehlikesi 

- Kütle Hareketleri (Zemin Hareketleri, Kaya Kayması, Şev Stabilitesi, Kaya Düşmesi 
ve Devrilmesi)  

- Sellenme ve Su Baskını (Yağmur Suyu Etkisi, Tsunami) 

- Mühendislik Sorunları (Yapay Dolgu, Alüvyon ve Kuşdili) 

- Diğer Mühendislik Sorunları (Karstlaşma, Aşırı Ayrışmış Kaya, Taş ve Kum Ocağı, 
Yumuşak Zeminler) 
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- Yukarıdaki sorunların bir arada olduğu çoklu problem alanları 

Bu tehlikelerin değerlendirilmesinin ardından, her bir tehlike için altlık haritalar hazırlanmış olup, 
bu haritalar doğrultusunda oluşturulan Mühendislik Jeolojisi Haritasından da Yerleşime Uygunluk 
Haritaları üretilmiştir. 

Sonuç olarak, proje alanı yerleşime uygunluk açısından aşağıda belirtilen üç (3) temel gruba 
ayrılmıştır. 

 (a)   Uygun Alanlar (UA)             

 (b)   Önlemli Alanlar (ÖA) 

 (c)   Uygun Olmayan Alanlar (UOA) 

 

4.1 Uygun Alanlar (UA)  

Bu alanlar, proje alanının % 39,14’ ünü kapsamaktadır. Çalışma alanında genel olarak: 

Jeolojik olarak Yakacık Mağmatik Kompleksi, Trakya, Denizliköy, Pendik, Pelitli, Yayalar, 
Aydos, Kurtköy ve Kocatöngel formasyonları gibi sert mesozoyik ya da paleozoyik tabakaların 
aşırı ayrışmamış kesimleri ile temsil edilirler. 

4.2 Önlemli Alanlar (ÖA)  

Bu alanlar, proje alanının % 60,30’ unu kapsamaktadır. Proje alanı içerisinde doğal afet tehlikeleri 
ve jeolojik-jeoteknik özellikleri nedeniyle yerleşime uygunluğu etkileyebilecek özelliklere sahip 
alanlar olup, yapılaşma öncesi veya esnasında belirli önlemleri almak şartıyla planlamaya veya 
yapılaşmaya gidilebilecek alanlardır. 

Ayrıca, önlemli alanlar sorunları ve alınması gereken önlemlerin yoğunluğu ve çeşitliliği açısından 
kendi içlerinde 2 alt bölgeye ayrılmışdır. Bunlar; 

ÖA-a : 1.nci dereceden önlemli alanlar(Ağır Önlemli) ve ÖA-b : 2.nci dereceden önlemli (Hafif 
Önlemli) alanlardır. 

4.3 Uygun Olmayan Alanlar (UOA)  

Uygun olmayan alanlar çeşitli doğal afet riskinden ve/veya jeolojik ve jeoteknik problemlerden 
dolayı teknik ve ekonomik önlemlerin uygun olmadığı tespit edilen alanlardır. Bu alanlar, proje 
alanının % 0,56’ sını kapsamaktadır.  

Yerleşime uygun olmayan alanlar (UOA) aşağıda belirtilen 5 sınıfa ayrılmıştır. 

 - UOA-1 :  Sıvılaşma 

- UOA-2 :  Kütle Hareketleri 

      - UOA-3 :  Sel ve Su Baskını ve Tsunami 

      - UOA-4 :  Mühendislik Problemler（Dolgu vb.） 

 - UOA-5 :  Diğer Mühendislik Problemler（Taş ocakları vb.） 

      - UOA-6 :  Çoklu Risk Bölgeleri 
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UOA-1 alanı sadece, Beykoz’ un ilçesindeki Göksu deresinin boğaza bakan kesiminde iki küçük 
bölgede yer almaktadır.  

UOA-2 alanı Kınalıada’nın batı ve güney sahil kesiminde ve Burgazada’nın güney sahil 
kesiminde yer almaktadır. 

UOA-3 alanı, sadece Kartal Bölgesi’ndeki kıyı şeridinin küçük bir bölümünde (Tsunami kaynaklı) 
yer almaktadır. 

UOA-4 çalışma alanının iç kısımlarda birkaç bölgede yer almaktadır. 

UOA-5 alanı, proje alanının özellikle iç kesimlerinde fazla görülmektedir. 

UOA-6 alanı, proje alanı içerisinde 1 adet olup Kınalıada’nın güneyinde yer almaktadır. 

Yapılan tüm analizler sonucunda Şekil 4.1’de görülen Yerleşime Uygunluk Haritası üretilmiştir 
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Şekil 4.1  Yerleşime Uygunluk Haritası 
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5. SONUÇLAR 

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde; İstanbul 
İl alanı sınırları dahilinde yürütülen Mikrobölgeleme Çalışmalarının ikinci etabı olan 
“ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ 
YAPILMASI” işi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile OYO International Corproration 
(Merkezi Japonya) Türkiye Şubesi arasında 20.07.2007 tarihinde imzalanan sözleşme ile 
başlatılmış olup, 27 aylık bir süreden sonra 10.11.2009 tarihinde çalışma tamamlanmıştır.  

2. Çalışmanın amacı; İstanbul İli, Anadolu Yakası’nın, jeolojik, jeoteknik, jeofizik özelliklerinin 
ve deprem etkisi ve yerel zemin koşulları açısından farklı tehlike potansiyellerine sahip 
alanlarının belirlenmesi, tespit edilen sorunların analizlerinin yapılarak çözüm önerilerinin 
oluşturulması ve elde edilen veriler ışığında gerekli harita ürünlerinin hazırlanarak, bu 
ürünlerden nihai olarak da İmar Planlarına Esas teşkil edecek, aynı zamanda Kentsel Dönüşüm 
Projelerine, Zarar Azaltma Planlarına, Mühendislik Yapılarının (tünel, metro, yer altı depoları, 
viyadük vs) Projelendirilmesi gibi büyük ölçekli çalışmalara altlık veri sağlayacak, çıktı ölçeği 
1/2.000 olan “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nın hazırlanmasıdır.  

3. Çalışma Alanı; Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Adalar, Sancaktepe, Sultanbeyli, 
Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Çekmeköy ilçelerinin su havzası ve orman alanı dışında 
kalan kesimlerinin tamamını,  Beykoz İlçesinin ise güney kesimlerini kapsamakta olup toplam 
büyüklüğü 509,60 km2 dir. Tüm alan,  1/2.000 ölçekli 452 adet pafta, 1/5.000 ölçekli 134 adet 
paftadan oluşmaktadır.  

4. Projede tüm çalışma boyunca 98 adet mühendis ve teknik eleman, 280 adet teknisyen, sondör, 
sonör yardımcısı ve işçi olmak üzere toplam 378 personel görev almıştır. Ayrıca İBB Deprem 
ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nde görevli 13 kişiden oluşan kontrol teşkilatı tarafından 
çalışmaların her aşaması da yerinde denetlenmiştir. 

5. Mikrobölgeleme çalışmaları, çalışılacak alanın belirlenen hücre boyutlarında eşit alanlara 
ayrılması ve her hücre alanı içerisinde alanı temsil edecek yeterli yoğunlukta zemin bilgisi 
toplanması mantığı ile yürütülmektedir. Bu kapsamda çalışma alanı 250x250 m. lik gridlere 
bölümlenerek çalışılmış olup alan içerisinde  8788 adet grid bulunmaktadır (1 km2’ye 16 adet 
grid düşmektedir).  

6. Gridlerde yapılan saha çalışmalarında; Toplam derinliği 118.047m. olan 5.029 adet sondaj 
kuyusu, toplam derinliği 4076,22m. olan 377 adet CPT, toplam 4807 adet lokasyonda jeofizik 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sondajlar esnasında alınan zemin ortamdaki numulerden 
toplam 90.088 adet, kaya ortamlardan elde edilen numunelerden toplam 622 adet labaratuvar 
deneyi yapılmıştır. Ayrıca bu numunelerden elde edilen uygun örnekler üzerinde de, 183 adet 
yaş tayinine yönelik test ve deneyler yapılmıştır.  

7. Saha ve labaratuvar çalışmaları sonuçlarına gore yapılan analizler neticesinde 13 adet ana ürün 
harita hazırlanmıştır. Ayrıca bu anaürün haritaların analizi ve üretimi esnasında kullanılmak 
üzere farklı ölçeklerde (1/150.000 ve 1/40.000) 85 adet ara ürün harita da (Yapay Dolgu, 
Karstlaşma, Kaya Sınıfı, Anakaya Derinliği, v.b.) proje sahası kapsamında üretilmiştir. Proje 
sahasından bağımsız olarak tüm İstanbul il sınırını kapsayan 1m. ve 5m. çözünürlüklü 
topoğrafik veri setide hazırlanmış olup bu veri seti kullanılarak İstanbul il alanında topoğrafya, 
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eğim, bakı ve üç boyutlu stereo görüntü haritaların üretilmesi mümkündür. Çalışmalara ait 
hazırlanan tüm raporlar ise 2247 sayfadan oluşmaktadır.  

8. İstanbul’ un Anadolu yakasında dikkati çeken belirgin jeomorfolojik özellik, günümüzdeki 
Karadeniz’e doğru gelişmiş yontukdüzden (peneplen) geriye kalmış aşınmaya direnmiş olan 
sert kayaçların oluşturduğu göreceli yüksek düzlüklerin ve bunlar arasındaki tepelerin 
varlığıdır. Orta Miyosen öncesi Marmara Denizi bölgesindeki yüksek alanın, yerini sığ bir 
içdenize bırakacak şekilde çökmesi ile akaçlama ağı Marmara’ ya, güneye yönelmeye 
başlamış olup devamında Marmara çukurluğunun dışında, önceden var olan KD-GB  ve  KB-
GD makaslama kırıklarının oluşturduğu zayıflık kuşakları tarafından denetlenen  ve 
günümüzde Sultanbeyli Formasyonu’ nun yer aldığı kapalı çukurluklar gelişmiştir. Ayrıca 
Marmara’ nın günümüzdekine göre 100 m dolayında alçalması ve buzularası dönemlerde 
yükselen deniz tarafından boğulan vadilerde çökelen Kuvaterner’ e ait denizel sekilerin taban 
kotları, Marmara bölgesinin bir bütün olarak, büyük bir olasılık ile günümüzde bir ölçüde 
yavaşlamış da olsa yükselmekte olduğunu göstermektedir 

9. Çalışma alanının 1/2.000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmış olup, Jeolojik harita alımı 
çalışmalarında kaya-stratigrafi birimlerinin formasyon ve üye aşamasında haritalanması 
yöntemi izlenmiştir. Alanda yer alan zemin ve kaya birimler 17 formasyon, 36 üye adı ile 
haritalanmıştır. Bunlardan 3 formasyon ve 12 üye zemin ortamlarını, 14 formasyon ve 24 üye 
kaya ortamları temsil etmektedir. Kocatöngel, Kurtköy, Aydos, Yayalar, Pelitli, Pendik, 
Denizliköy, Trakya formasyonları ve volkanikler kaya ortamları, Sultanbeyli formasyonu ve 
Kuvaterner yaşlı güncel birikintiler zemin ortamları temsil eden formasyonlardır. Ayrıca 
Mesozoyik yaşlı volkanikler de mevcut olup Jeolojik çalışmalar esnasında fay, eklem ve 
kıvrım gibi süreksizlik sistemlerini gösteren Yapısal Jeoloji Haritası da üretilmiş olup bu 
haritada, sürekliliği ile dikkat çeken 8 adet büyük bölgesel fay sistemi haritalanmıştır. İstanbul 
il alanı içinde dikkati çeken aktif bir fayın varlığını gösteren saha verisi bu çalışmalar 
sırasında bulunamamıştır. Proje kapsamında yapılan yaş tayini çalışmaları ile ilk kez 
Sultanbeyli Formasyonu’nun Üst Miyosen (?) Pliyosen, Kuşdili Formasyonu’nun ise Holosen 
yaşta olduğu bulunmuştur. Ayrıca yine bu çalışma ile ilk kez, Sultanbeyli Formasyonu’nun 
yüksek röliyefli bir taban üzerindeki çukurluklarda çökelmiş olduğu kanıtlanmıştır. Elde 
edilen tüm veriler kullanılarak alanın üç boyutlu model diyagramı hazırlanmıştır. 

10. Litolojik birimlerin jeohidrolik ortam nitelendirmesi yapılarak, jeohidrolik ortam türlerinin 
esas alındığı hidrojeoloji haritası hazırlanmış, jeolojik kesitlerden hareketle hidrojeolojik 
kesitler hazırlanarak hidrojeolojik ortam (yeraltısuyu depolama alanları) türleri, yerleri ve 
genel özellikleri tanımlanmış, yeraltı su havzası niteliğinde görülen yöreler belirlenmiş, zemin 
sondajlarındaki kuyu içi su düzeyi varlığına ve derinliğine anlam kazandırılmış, yeraltısuyu eş 
derinlik ve yeraltısuyu eş kot (eş yeraltı su düzeyi) eğrileri çizilmiş, yeraltısuyu akış yönleri ve 
yeraltısuyu toplanma / boşalma alanları işaretlenmiş, bir ve iki bodrumlu yapı temelleri ile 
derin kazıları ilgilendiren yeraltısuyu alanları saptanmıştır. Buna göre proje alanının %28,27 
lik kesiminde Yeraltısuyu varlığı belirlenmiş olup bu alanların %71,80 sinde su seviyesi 6m. 
den daha sığ olduğu ölçülmüştür. Ayrıca çalışma kapsamında bölgede yeraltısuyu havzası 
oluşturma potansiyeli yüksek bulunan ve olası deprem sonrasında ihtiyaç duyulacak içme ve 
kullanma suyu temini konusunda geliştirilen stratejiler kapsamında değerlendirilebilecek, ileri 
düzeyde araştırılmaya değer bir zon (Tuzla–Aydos hattı) öngörülmüştür.  
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11. Mikrobölgeleme çalışmalarında uygulanan mühendislik jeofiziği araştırmaları; yeraltının 
jeofizik kesitlerinin ve fiziksel özelliklerinin elde edilmesine yönelik yöntemlerden 
oluşmaktadır. Bu kapsamda; amaca ulaşmak için sismik kırılma ve sismik yansıma, kırılma-
mikrotremoru (ReMi), dizin ölçümleri (array mikrotremor), SPAC, MASW (Yüzey 
dalgalarının çok kanallı spektral analizi), SASW, kuyu jeofiziği araştırmaları, elektrik 
özdirenç yöntemleri, yer radarı (GPR) araştırmaları v.b. yapılmıştır. Proje sahasının litolojisi, 
topografyası, yapılaşma yoğunluğu ve endüstriyel gürültü ve benzeri etkiler göz önünde 
bulundurularak bunlar arasından kullanılması gereken yöntem ve yaklaşımlar seçilmiştir. 
Jeofizik araştırmaların, aşağıda belirtilmiş olan sekiz amaca hizmet etmesi ön görülmüştür;  

 

 a) 250 m x 250 m hücrelerin (grid) jeofizik  özelliklerinin tanımlanması, 

 b) Mühendislik açıdan ana kaya derinliklerinin tanımlanması, 

 c) Dolgu alanların sınırlarının ve derinliklerinin tespit edilmesi, 

 d) Yamaç duraylılığını (şev stabilitesini) irdelemek, 

 e) Hakim yer periyodunun anlaşılması, 

 f) İstanbul hasar dağılım analizi için AVs30 haritasını elde etmek, 

 g) Süreksizliklerin belirlenmesi, 

 h) Frekans, büyütme gibi deprem ve yer sarsıntısı parametrelerini elde edilmesi. 

Jeofizik araştırmaların en önemli amaçlarından biri de anakaya derinik dağılımının  
belirlenmesidir. Jeofizik anakaya (S dalga hızı 760 m/s’den büyük tabakalar) dağılımının 
belirlenmesinde ReMi, MASW, sismik yansıma, kuyu içi sismik (PS logging), 2B elektrik ve 
2B sismik çalışmaların hepsi kullanılmıştır. Üretilen Jeofizik anakaya dağılım haritasının, 
sondajlardan üretilmiş olan jeoloji anakaya dağılım haritası ile büyük oranda (% 75 – 90) 
örtüştüğü gözlenmiştir.  

12. İnceleme alanında kaya ortamlarını oluşturan Paleozoik ve Mesozoyik yaşlı birimlerin yüzlek 
dağılımları %61, Zemin ortamları oluşturan Neojen ve Kuvaterner yaşlı litolojilerinin yüzlek 
dağılımları %39 olarak belirlenmiştir. Tüm alanda yer alan ölçüme elverişli mostralarda 
yapılan ölçümlerin sonuçlarına göre hakim süreksizliklerin doğrultu yönlerinin KB-GD ve 
KD-GB şeklinde olduğu tespit edilmiş olup bu sonuç aynı zamanda bölgenin tektonik gelişimi 
ile de uygunluk göstermektedir. Proje alanı içerisinde yer alan kaya birimler üzerinde yapılan 
kaya kalitesi sınıflamasına göre, yüzeylenen kayaların  %51,5 lik kısmını C sınıfı kayalardan 
oluştuğu ve anakayanın zemin litolojileri ile gömülü olduğu en derin yerin 162m. olduğu 
belirlenmiştir. Zemin ortamlarında yapılan deney sonuçlarına göre, kalınlığı 10m. den fazla 
olan, çok yumuşak-yumuşak zeminlerin genellikle sahil kesimlerinde, dere ağızlarında ve vadi 
iç kesimlerinde, Kuşdili Formasyonu ve Alüvyonların yayılım gösterdiği düz alanlarda, bazı iç 
bölgelerde ise Sultanbeyli formasyonunun yayıldığı bölgelerde yer aldığı tespit edilmiştir. 

13. Kireçtaşı litolojilerinden oluşan Denizli Köyü, Pendik ve Pelitli Formasyonlarının dağılım 
alanında uygulanan sondajların birçoğunda karstik boşluklar tespit edilmiş olup boşlukların 
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tamamına yakını karstik boşluk dolgusu olarak adlandırılan kil, silt, kum türü malzemeler ile 
dolmuştur. Bu nedenle tasman tehlikesi beklenmemektedir.  

14. Proje alanının İstanbul Boğazına ve Marmara Denizine birleşen tüm dere yatakları, sahil 
dolguları, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçesi merkez kısımları, Tuzla ilçesinin kuzey kısmı 
(Sabiha Gökçen Havalimanı doğu kısmı) ve Pendik ilçesinin kuzey kısmıları (Sabiha Gökçen 
Havalimanı kuzey kısmı) sıvılaşma riski taşıyan alanlar olarak tespit edilmiştir. Bu alanlar 
toplam olarak 36.02 km2’lik bir yayılıma sahip olup bu miktar tüm çalışma alanının %7,07’ 
sine tekabül etmektedir.  

15. Proje alanında, aktif veya potansiyel her türlü kütle hareketi tiplerinin depremli veya 
depremsiz durumlarda, tespit edilmesi amacı ile yürütülen çalışmalar neticesinde 26 sahanın 
16 tanesi ASL, 7 tanesi BSL ve 3 tanesi de CSL tehlike grubunda Heyelan,   59 şevde Kaya 
Kayması, 13 adet şevde Kaya Devrilmesi, 5 adet şevde ise Kaya Düşmesi riski tespit 
edilmiştir. Tüm stabilite sorunlu yamaçlar, alansal olarak 17,15 km2’lik bir yüzey 
oluşturmakta olup, bu miktar tüm çalışma alanının %3,36’sına denk gelmektedir. Stablite 
sorunlu alanların çoğunlukla, diğer formasyonlara göre daha yüksek yamaç eğimine sahip olan 
Aydos Formasyonu üzerinde gelişen yamaç molozlarında geliştiği analizler sonucunda da 
desteklenmiştir. Bu nedenle heyelan alanlarının büyük çoğunluğu, yerleşimin olmadığı Aydos 
ormanı içerisindeki yamaçlarda yer almaktadır. 

16. Çalışma alanı orta kesimlerinde genellikle Tem ve E5 otoyol güzergahı çevresinde toplam 10 
basen alanında aşırı yağışlara bağlı su baskını potansiyeli görülmüştür. Baskınlarda en yüksek 
su derinliği 2.6m. en düşük su derinliği ise 2.1m. olarak hesaplanmıştır.  Tüm Marmara Denizi 
ve İstanbul boğazı kıyı şeridi boyunca Tsunamiden dolayı su baskını tehlikesi bulunmakta 
olup Tsunami dalga yüksekliği Kartal sahilindeki bir noktada 3 m. yi aşmaktadır. Bunun 
dışında tüm Anadolu yakası kıyı kesiminde 0- 3m. arasında değişmektedir. Depreme bağlı 
Baraj hasarından dolayı su baskını tehlikesi çok düşük bir ihtimal olmasına rağmen, Elmalı 
Barajı aşağı akım alanında TEM Molla Gürani viyadüğü ile Göksu deresi boğaz birleşimi 
arasında kalan dere yatağı boyunca risk hesaplanmıştır. 

17. Proje alanında yayılım gösteren 3 m. den daha kalın olan yapay dolgular haritalanmıştır. Bu 
kapsamda 122 adet dolgu sahası yerinde incelenmiş olup bunlardan 38 adetinde ayrıntılı 
(aletsel) saha çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıntılı çalışma yapılan sahalarda tespit edilen en 
sığ dolgu kalınlığı 12 m. en yüksek dolgu kalınlığı 60 m. dir.  

18. Yapılan yerleşime uygunluk değerlendirmesi, işin sözleşmesinde belirtilen teknik hususlara 
uyacak şekilde hazırlanan altlık 18 çeşit haritadan üretilmiş olup, altlık haritalar çalışma 
alanındaki her türlü afet tehlike değerlendirmesini içermektedir. Proje alanı yerleşime 
uygunluk açısından aşağıda belirtilen üç (3) temel gruba ayrılmıştır. 

 a)   Uygun Alanlar (UA)    proje alanının % 39,14’ ünü kapsamaktadır.          

 b)   Önlemli Alanlar (ÖA) proje alanının % 60,30’ unu kapsamaktadır 

 c)   Uygun Olmayan Alanlar (UOA) proje alanının % 0,56’ sını kapsamaktadır. 

 

 


