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Kısaltmalar ve Açıklamalar Listesi 
 
CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri. 
ENVISAT : Environmental Satellite. 
GPS : Küresel Konumlandırma Sistemi (Global Positioning System). 
H/V : Tek İstasyon Mikrotremör Yöntemi. 
InSAR : Sentetik Açıklık Radar İnterferometrisi (Interferometric Synthetic Aperture Radar). 
İnklinometre : Düşeyden sapmayı milimetre hassasiyetinde ölçen eğim ölçer cihaz. 
KAF : Kuzey Anadolu Fayı. 
MAGNET : Marmara Sürekli GPS Gözlem Ağı. 
MAM : Mikrotremör Dizilim Yöntemleri. 
Piyezometre : Yeraltı su basıncı ölçer cihaz. 
PSInSAR : Kalıcı Saçıcılar Sentetik Açıklık Radar İnterferometrisi (Permanent Scatterers 

Interferometric Synthetic Aperture Radar). 
SPT : Standart Penetrasyon Testi 
SAR : Sentetik Açıklık Radarı (Synthetic Aperture Radar). 
SPAC : Uzamsal Özilişki Yöntemi 
TDR : Zaman ortamı yansıtabilirlik (Time Domain Reflectometer). 
UD : Örselenmemiş numune. 
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 Giriş 1.

2004 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’nun hayata geçmesi ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki sahası 
İstanbul İl sınırlarına genişlemiştir. Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçeleri de bu kanun 
kapsamında 2005 yılından itibaren İBB sorumluluk alanına katılan ilçelerdendir. Söz konusu 
ilçe alanları, farklı zemin tehlikelerine sahip olmasına karşın gerek konumu gerekse sosyal ve 
ekonomik gelişimlere bağlı olarak kentin bu bölgelere doğru genişlemesi ile cazibesini 
korumuş özellikle son yıllarda yoğun talep gören bir yapılaşma baskısına maruz kalmıştır. 

İmar planı çalışmalarına ışık tutması ve söz konusu yapılaşma taleplerine cevap vermesi 
açısından, bu projenin kapsadığı çalışma alanlarında, gerek vatandaşlar gerekse İlçe 
Belediyelerince, 2000’li yılların başından itibaren kısmen parsel bazlı, kısmen de alan bazlı 
birçok yerleşime uygunluk çalışması yaptırılmıştır. Ancak bu çalışmaların, problemli sahaların 
tümünü kapsayacak şekilde bütüncül olmaması ve yeterli çeşitlilik ve çözünürlükte veri 
içermemesi nedeni ile yerleşime uygunluk bakımından imar planı çalışmalarına altlık 
olabilmesinin yeterli olmadığı değerlendirilmiştir. Çalışma sahasındaki yerleşim ve 
yapılaşmayı tehdit eden yamaç hareketlerinin tür ve nedenlerinin tespiti, mümkünse çözüm 
önerilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sorun görülen tüm bölgeyi 
kapsayacak şekilde bütüncül bir araştırma yapılması gerekliliği benimsenmiştir. Bu kapsamda 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (İBB DEZİM) ile 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK 
MAM) arasında 03 Mart 2013 tarihinde “Beylikdüzü Ve Büyükçekmece İlçelerindeki Muhtelif 
Heyelan Sahalarının Araştırılması, İncelenmesi ve İzlenmesi Projesi” protokolü imzalanarak 
yürürlüğe girmiştir. Hizmet alımı protokolü kapsamında yürütülen projede gerçekleştirilen 
işler, elde edilen veriler ve değerlendirmeler bu rapor kapsamında sunulmaktadır. 
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1.1 Projenin Amacı 

Projenin amacı, Şekil 1.1’de verilen proje sahasında heyelan hareketlerinin saptanması, 
kayma yüzeylerinin, kayma derinliklerinin tespit edilmesi, heyelan hareketlerinin boyutlarının 
ve mekanizmalarının belirlenmesidir. Bu çalışmanın ürettiği altlık temel çıktılar, heyelanların 
sınırları, mekanizmaları ve etki alanları hakkında en güncel sonuçları içermekte olup, proje 
sahasında planlama faaliyetlerinde başvurulacak temel kaynak olması amacı ile hazırlanmıştır. 

1.2 Projenin Kapsamı 

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, İBB DEZİM ile TÜBİTAK MAM YDBE 
tarafından birlikte belirlenmiş, jeolojik, jeofizik, jeodezik ve meteorolojik gibi farklı 
disiplinlere ait yöntemler kullanılarak araştırma alanlarında yer alan heyelanların araştırılması 
ve izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, farklı disiplinlere ait çeşitli yöntemler 
kullanılarak elde edilen tüm bulgular bütünleşik bir biçimde değerlendirilmiştir. 

Proje kapsamındaki çalışmalar ile ilgili olarak gerçekleştirilmiş olan önceki araştırmalara ait 
raporlar ve çeşitli ölçekteki altlık haritalar İBB DEZİM tarafından TÜBİTAK MAM YDBE’ye 
aktarılmıştır. Ayrıca, bölgeyi ilgilendiren 2014 yılından önce yapılmış olan jeolojik, jeofizik ve 
jeomorfolojik çalışmalar ve Çekmece gölleri arasındaki araştırmalar taranmıştır.  

1.3 Proje sahası 

Proje sahasının genel konumu, 3 derecelik Universal Transverse Mercator (UTM) 
projeksiyon sisteminde 381602 ve 387245 boylamları, 4537035 ve 4544826 enlemleri, WGS84 
projeksiyon sisteminde ise 28,595°D ve 28,645°D boylamları, 40,960°K ve 41,025°K 
enlemleri arasında yer almaktadır. Proje sahası kuzeyde D100 karayolu, güneyde Marmara 
Denizi, doğuda Kavaklı deresi ve batıda Büyükçekmece körfezi ile sınırlanmaktadır. Protokol 
kapsamında detaylı olarak araştırılması planlanan heyelanlı alanların sınırları (yeşil alanlar) 
Şekil 1.1’de verilmiştir. Proje sahasındaki bu yeşil alanlar, gerek İBB DEZİM tarafından 
çizilen aktif veya potansiyel heyelan alanlarının sınırlarını, gerekse önceki yıllarda ilgili ilçe 
belediyeleri tarafından hazırlatılan ve yetkili kurumlarca onaylanan imar planlarına esas 
1/1.000 ve/veya 1/2.000 ölçekli Yerleşime Uygunluk haritalarında heyelan ve stabilite 
problemleri içeren bölgelerin dış sınırlarını içerecek şekilde İBB DEZİM tarafından 
belirlenmiştir (Şekil 1.2). Bunların dışında, belirlenen araştırma alanlarının çevresi de 
araştırmanın bütünlüğünün sağlanması amacı ile çalışmalar kapsamına alınmıştır. 
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Şekil 1.1 Yerleşime Uygunluk haritalarında heyelan ve stabilite problemleri içeren üç farklı bölgenin dış 
sınırlarını gösteren harita (alan sınırları İBB DEZİM’den alınmıştır). 
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1.4 Proje eleman listesi 

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar temel olarak TÜBİTAK MAM YDBE 
personeli ve bu çalışmaya dahil olan danışmanlar tarafından yapılmıştır (Çizelge 1.1). Ayrıca, 
çalışmalar kapsamında, IBB DEZİM tarafından görevlendirilen kontrol ekibi de denetim ve 
kontrol işlerini yürütmüştür (Çizelge 1.2). 
 

Çizelge 1.1 TÜBİTAK MAM proje elemanları. 
No 

Ad, Soyad / Mesleki 
Ünvanı 

Görevi İş Tanımı Uzmanlık Alanı 

1 Dr. Vedat Ediger Proje Yöneticisi 
Tüm iş paketleri 

(İP-1–İP-5) 
Jeoloji, Morfoloji, Sismik Stratigrafi, 

Güncel tektonik, Heyelan izleme 

2 
Prof.Dr. Abdullah 

Karaman 
Enstitü Müdürü Jeofizik 

Uygulamalı Jeofizik veri toplama, işleme 
ve modelleme 

3 Doç.Dr. Ekrem Zor Proje Yönetici Yar. 
Tüm İş Paketleri 

(İP-1–İP-5) 
Uygulamalı Jeofizik veri toplama, işleme 

ve modelleme 

4 
Doç.Dr. Serdar 

Özalaybey 
Baş.Uzman 
Araştırmacı 

SPAC, H/V, PS Logging 
Uygulamalı Jeofizik veri toplama, işleme 

ve modelleme 

5 Doç.Dr. Mehmet Ergin 
Baş Uzman 
Araştırmacı 

SPAC, H/V, PS Logging 
Uygulamalı Jeofizik veri toplama, işleme 

ve modelleme 

6 Dr. Cihangir Aydöner 
Baş.Uzman 
Araştırmacı 

İP-5 Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme 

7 
Prof.Dr. Emin 

Demirbağ 
Danışman 

Sismik Yansıma ve 
Resistivite Çalışmaları 

Jeofizik, sismik veri toplama ve işleme, 
Mühendislik sismiği 

8 Doç.Dr.Uğur Doğan Danışman Lidar, PsInsar, SAR GPS 
Jeodezik veri toplama, veri işlem ve 

deformasyon modelleme 

9 Doç.Dr.Ziayettin Çakır Danışman 
Lidar, PsInsar, SAR 

Çalışmaları 
Jeodezi, jeodezik veri işlem ve 

deformasyon modelleme 

10 Müh. Esen Arpat Danışman Jeolojik Haritalama 
Yapısal Jeoloji, Stratigrafi, Paleo-Jeoloji, 

Heyelan Tespiti, Haritalamalar 

11 Dr. Necdet Özgül Danışman Jeolojik Haritalama 
Yapısal Jeoloji, Stratigrafi, Paleo-Jeoloji, 

Heyelan Tespiti, Haritalamalar 

12 
Prof.Dr. Timur 

Ustaömer 
Danışman Jeolojik Haritalama 

Yapısal Jeoloji, Stratigrafi, Paleo-Jeoloji, 
Jeolojik Haritalamalar 

13 Y.Müh.Feyzi Polat Danışmanı Jeoloji-Ölçüm Kuyuları 
Ölçüm kuyularının hazırlanması ve sondaj 

çalışmaları. 

14 
Dr. Rahşan Çakmak 

Koşma 
Başuzman 

Araştırmacı 
Deformasyon Çalışmaları 

Jeodezik veri toplama, veri işlem ve 
deformasyon modelleme 

15 
Y. Müh. Adil 
Tarancıoğlu 

Uzman Araştırmacı SPAC, H/V, PS Logging 
Jeofizik, sismik/sismolojik veri işlem, 

Deprem Süreçleri 

16 
Y.Müh. Ali 

Cankurtaranlar 
Araştırmacı Sismik Yansıma Çalışmaları 

Jeofizik, sismik veri toplama ve işleme, 
Mühendislik sismiği 

17 
Y.Müh Aylin 

Karaarslan 
Araştırmacı SPAC, H/V, PS Logging Uygulamalı jeofizik veri toplama süreçleri 

18 Y. Müh. Faruk Biçmen Uzman Araştırmacı TDR Çalışmaları Jeofizik veri toplama süreçleri 

19 Y.Müh. Fırat Duygun Araştırmacı 
İnklinomere ve Mekanik 

Sondaj 
Jeoloji, Sondaj, Heyelan, Mühendislik 
Jeolojisi uygulamaları ve veri analiz 

20 
Y.Müh. Mustafa Kemal 

Koşma 
Araştırmacı 

İnklinometre Ölçümleri,S. 
Yansıma 

Kuyu içi izlemeler, Jeofizik veri toplama ve 
analiz 

21 Müh. Alpay Belgen Araştırmacı 
GPS Nokta Oluşturma ve 

Ölçümler 
Jeodezik veri toplama süreçleri 

22 
Müh. Cengiz 
Tapırdamaz 

Uzman Araştırmacı 
Sismik Yansıma ve 

Resistivite Çalışmaları 
Uygulamalı jeofizik veri toplama süreçleri 

23 Bora Erkan 
Baş Uzman 
Teknisyen 

IP-5 
Uzaktan Algılama, Görüntü İşleme ve CBS 

raporlama 

24 Y. Müh Tayfun ŞİRİN 
 

Jeoloji-Ölçüm Kuyuları 
Ölçüm kuyularının hazırlanması ve sondaj 

çalışmaları. 
Bu rapordaki verilere uyulmaksızın üretilecek ürünlerden TÜBİTAK MAM sorumlu değildir. 
Bu rapor kurumdan izin alınmaksızın reklam amaçlı kullanılamaz. 
Yazışma Adresi: 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, P.K. 21 41470 Gebze KOCAELİ 
T: 0 262 677 20 00 F: 0 262 641 23 09; http://www.mam.gov.tr  
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Çizelge 1.2 İBB DEZİM proje elemanları. 
Ad, Soyad Çalıştığı 

Birim 
E-Posta Adresi Görevi 

 
Mahmut Baş DEZİM mahmut.bas@ibb.gov.tr Müdür 

Osman Kılıç DEZİM osman.kilic@ibb.gov.tr Müdür Yardımcısı 

Ahmet Tarih DEZİM ahmet.tarih@ibb.gov.tr Jeoloji Mühendisi 

Evrens Rıza Yapar DEZİM evrens.yapar@ibb.gov.tr Jeoloji Mühendisi 

Kemal Duran DEZİM kemal.duran@ibb.gov.tr Jeofizik Yük. Mühendisi 

Salim Gümüş DEZİM salim.gumus@ibb.gov.tr Jeofizik Yük. Mühendisi 

Muhammed E. Karasu DEZİM muhammet.karasu@ibb.gov.tr İnşaat Yük. Mühendisi 

Emin Y. Menteşe DEZİM yahya.mentese@ibb.gov.tr Geomatik Yük. Mühendisi 
 
Bu rapordaki verilere uyulmaksızın üretilecek ürünlerden İBB DEZİM sorumlu değildir. Bu rapor kurumdan izin alınmaksızın reklam amaçlı 
kullanılamaz. 
 
Yazışma Adresi: 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Istanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Atatürk Bulvarı No: 48 Kat:6 
Fatih / İSTANBUL, 
T: +90 (212) 455 2305 
F: +90 (212) 455 2616 
http://www.ibb.gov.tr  
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1.5 Proje sahasının imar planına esas yerleşime uygunluk durumu ve kısa geçmişi 

 Proje sahası için geçmiş yıllarda hazırlanan imar planına esas yerleşime uygunluk 
çalışmaları genel hatları ile aşağıda sunulmuştur. Ayrıca, alanın güncel veriler ile üretilmiş 
yerleşime uygunluk haritası Şekil 1.2’de aktarılmaktadır (sözkonusu bilgilerin tamamı ve harita 
IBB DEZİM tarafından sağlanmıştır). 

Büyükçekmece ve Beylikdüzü İlçelerinin sınırları içerisinde kalan ve projemizin temel 
araştırma sahalarını oluşturan Heyelan Tehlikesi altındaki muhtelif bölgelere ait, geçmişten 
günümüze, imar planlarına altlık oluşturmak üzere birçok jeolojik-jeoteknik etüt çalışması 
yapılmış ve hazırlanan rapor ve yerleşime uygunluk haritaları ilgili dönemdeki yetkili 
kurumlar tarafından onaylanmıştır. 

Bu çalışmalara bakıldığında, ilk olarak, en bütüncül özelliğe sahip ve proje araştırma 
sahamızın bütününe yakınını kapsayan, 24.10.1991 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce 
onaylanmış ve “Gürpınar Beldesi ve Marmara Sahili”ne ait çalışma görülmektedir. Bu 
çalışmaya göre, söz konusu alanların büyük bölümü Heyelan Tehlikesi nedeniyle “Yerleşime 
Sakıncalı Alanlar” olarak belirlenmiş ve bu raporda; bu alanlar için yapılacak yeni bir 
araştırmaya ihtiyaç duyulması halinde, çalışmaların havza bazında yapılarak, 
değerlendirmenin tüm alanı kapsayacak şekilde olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bundan 
bir süre sonra başlayarak, söz konusu alanların farklı bölümlerinde, farklı zamanlarda 
gerçekleştirilmiş, yukarıda belirtildiği gibi bütüncül olma koşulunu sağlamayan ve parçacıl 
özellikte yeni çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmalara genel olarak bakıldığında;  

a) 14.08.2000 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanan ve Gürpınar 
Beldesine ait jeolojik-jeoteknik etüt çalışmasına göre; kapsadığı alanın bir bölümü “Yerleşime 
Uygun Alanlar”, bir bölümü “Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerekli Alanlar” ve diğer bölümü ise 
“Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar” içerisine alınmıştır. 
 b) 03.07.2001 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan Beylikdüzü Güney 
Kesimine ait çalışmada, kapsadığı alanın bir bölümü “Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gereken 
Alanlar", bir bölümü ise "Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar" olarak değerlendirilmiştir. 
 c) 10.12.2001 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanan ve Gürpınar 
Pınartepe Mahallesine ait çalışmada, kapsadığı alanın bir bölümü “Yerleşime Önlemli 
Alanlar” bir bölümü ise “Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gereken Alanlar” lejantlı sınırlar içerisinde 
değerlendirilmiştir. 
 d) 23.08.2002 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan ve Büyükşehir 
Konut Alanına ait çalışmada, kapsadığı alanın bir bölümü "Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gereken 
Alanlar", bir bölümü ise "Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar" olarak değerlendirilmiştir. 
 e) Temmuz 2003 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanan ve Gürpınar 
Çukurbostan Mahallesine ait jeolojik-jeoteknik etüt çalışmasında, kapsadığı alanın bir bölümü 
“Önlemli Alanlar” bir bölümü ise Uygun Olmayan Alanlar” lejantlı sınırlar içerisinde 
değerlendirilmiştir. 
 f) 2004 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanan ve Gürpınar Pınartepe 
Mahallesine ait jeolojik-jeoteknik etüt çalışmasında, kapsadığı alan “Önlemli Alanlar” olarak 
değerlendirilmiştir. 
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 g) Haziran 2008 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanan ve Gürpınar 
Pınartepe Mahallesi F21d23d3, F21d23d4, G21a03a1 paftalarına ait jeolojik-jeoteknik 
çalışmaya göre, daha önceki çalışmalarda “Uygun Olmayan Alan(UOA)” olarak 
değerlendirilen bölgenin orta yerindeki bir alan, bir çok ön şart ve önlem sıralanarak 
“Önlemli Alanlar” lejantlı sınırlar içerisinde değerlendirilmiştir.  
 h) Ayrıca, yukarıda verilen örneklerin dışında, araştırma sahamızın birçok yerinde 
parsel bazlı ve heyelan tehlikesini araştırabilmekten uzak, jeolojik-jeoteknik etüt raporları da 
hazırlanarak, gerek vatandaşlar gerekse ilçe belediyeleri tarafından imar planı değişikliklerine 
altlık olarak kullanılmaya çalışılmıştır. 
  
 Yukarıdaki bilgilere genel olarak bakıldığında, söz konusu alanların imar planlarına 
esas yerleşime uygunluk durumlarını ortaya koymak adına, aslında büyük bir karmaşa ve 
anlamsız tekrarlamalar göze çarpmaktadır. Her çalışma belli bir alana odaklanmış, bütüncül 
araştırma zorunluluğu göz ardı edilmiş, amaç ve hedefler yapılaşma ve gelir beklentisinden 
öteye geçmemiştir. 
 
 Tübitak Marmara Araştırma Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen “Beylikdüzü ve Büyükçekmece İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Sahalarının 
Araştırılması, İncelenmesi ve izlenmesi” projesi ile, öncelikle heyelan havzasının tamamını 
kapsayacak şekilde bütüncül ve yukarıda örneklendirilen diğer çalışmaların ortaya koyduğu 
yaklaşımın aksine; imar kaygılarından uzak, bilimsel, farkı mesleki disiplinleri bir arada 
içeren gerek kesinliği sabit gerekse ar-ge niteliğindeki her türlü yöntemin kullanıldığı ve 
yüksek çözünürlüklü veri kalitesine odaklı bir araştırma anlayışıyla hareket edilmiştir. 
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Şekil 1.2 Proje sahasına ait güncel yerleşime uygunluk haritası (İBB DEZİM tarafından düzenlenmiştir). 
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 Proje kapsamında yapılan çalışmalar ve raporlamalar 2.

Proje sahasında heyelan hareketlerinin saptanması, kayma yüzeylerinin, kayma derinliklerinin 
tespit edilmesi, heyelanların boyutlarının ve mekanizmalarının belirlenmesi amacı 
çerçevesinde, jeoloji, jeodezi, jeomorfoloji, jeofizik, hidrojeoloji, jeoteknik, ve meteoroloji gibi 
farklı disiplinlere ait araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, farklı disiplinlere ait çeşitli 
yöntemler kullanılarak elde edilen tüm bulgular bütünleşik bir biçimde değerlendirilmiştir. 
Gerçekleştirilen çalışmalara ait özet bilgiler Çizelge 2.1 de verilmiştir. Araştırmalar sonrasında 
uygulanan elde edilen her temel çalışmaya ait bilgiler ekleri ile birlikte eklenti raporu olarak 
sunulmuştur. Bu kapsamda proje raporu bir ana rapor (Bütünleşik Değerlendirme Raporu, 
BDR) ve 17 farklı eklenti olarak düzenlenmiştir. 
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Çizelge 2.1 Proje kapsamında yapılan çalışmalar ve ilgili eklentiler. 

Araştırma Birim Ölçüm Çalışmalar Rapor 
LIDAR 3 bölgeye ayrılan alanlarda 1 adet ölçüm ve haritalama Eklenti-1 
Jeomorfoloji Arazi gözlemi, harita çalışmaları, hava fotoğrafı  Veri işlem ve haritalama Eklenti-2 
Jeoloji 81 adet 

delgi 
310 adet 
temel kazısı 

190 adet 
yüzeyleme 

24 adet 
araştırma 
çukuru 

Proje süresince Eklenti-3 

GPS I. 
Gözlem ağı 

21 Ölçüm noktasında 
4 Kampanya ölçümü veri işlem 
ve haritalama 

Eklenti-4 

GPS II. 
Gözlem ağı 

70+7+6 Ölçüm noktasında 
10 Kampanya ölçümü, veri 
işlem ve haritalama 

Eklenti-4 

PsInSAR 
33+27+28 adet 
Envisat 
Görüntüsü 

32 adet 
TerraSAR-X 
Görüntüsü 

20 adet 
Sentinel 
Görüntüsü 

Veri İşlem ve haritalama 
çalışmaları 

Eklenti-5 

Yer-tabanlı SAR 8 adet ölçüm noktası 
3 Kampanya ölçümü, veri İşlem 
ve Haritalama 

Eklenti-6 

Delgi 81 adet 4444,3 metre Delgi Delgi çalışmaları Eklenti-7 

Kuyu içi 
donatılması 

63 adet 
kuyu İNK. 

3 adet 
kuyu 
YASS. 

11 adet kuyu 
TDR. 

22 adet 
kuyu 
PİYEZO. 

Her bir delgi çalışması 
sonrasında 

Eklenti-7 

Kuyu içi 
ölnekleme 

38 adet Örselenmemiş 
örnek 

1449 adet örselenmiş örnek Laboratuvar deneyleri Eklenti-8 

Laboratuvar 
deneyleri 

1469 adet 
Tane boyu 

1275 adet 
hidrometre 

1229 adet 
kıvam limiti 

51 adet su 
içeriği 

Laboratuvar deney ve 
değerlendirme çalışmaları 
 

Eklenti-8 
 

35 adet 
birim 
hacim 

1428 adet 
özgül 
ağırlık 

5 adet 
Konsolidasyon 

18 adet 
doğrudan 
kesme 

10+8 adet  
CU 

4+1 
adet CD 

4 
adet 
UU 

 

Sismik yansıma 11154 metre Veri işlem ve haritalama Eklenti-9 
2D rezistivite 9300 metre Veri işlem ve haritalama Eklenti-10 
SPAC-1000m 
Dp 

42 nokta Veri işlem ve haritalama Eklenti-11 

H/V 407 nokta Veri işlem ve haritalama Eklenti-12 
PS-logging 32 adet kuyu 2 kampanya ve veri işlem Eklenti-13 
İnklinometre 
ölçümleri 

63 adet kuyu 592 adet ölçüm ve grafikleme Eklenti-14 

Spiralmetre 
ölçümleri 

63 adet kuyu 83 adet ölçüm ve grafikleme Eklenti-14 

TDR ölçümleri 11 adet kuyu 151 adet ölçüm ve grafikleme Eklenti-14 
YASS ölçümleri 3 adet kuyu 99 adet ölçüm ve grafikleme Eklenti-14 
Piyezometre 
ölçümleri 

22 adet kuyu, 45 adet piyezometre 1417 adet ölçüm ve grafikleme Eklenti-14 

Meteoroloji 
10 Yıllık geçmiş dönem bölgesel 
veri 

Proje süresince alan 
verisi 

Grafiklendirildi ve 
ilişkilendirildi 

Eklenti-15 

CBS Üretilen tüm sayısal veriler ve ürünler 
Sayısal olarak hazırlandı ve 
ilişkilendirildi 

Eklenti-16 

Önceki 
çalışmalar 

Proje sahasını ilgilendiren önceki çalışmaların derlemesi. Eklenti-17 

Bütünleşik 
değerlendirme 

Tüm eklentilerin sonuçlarının ve arazi gözlemlerinin 
kullanılması ile 

Yorumlama ve raporlama BDR 
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2.1 Topoğrafik haritalama çalışmaları 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek birçok çalışmaya altlık olması amacıyla öncelikli 
olarak sahanın güncel ve yüksek çözünürlüklü arazi ve yükseklik modeline ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu doğrultuda mevcut veri setlerinin (sayısal yükselti ve arazi modelleri, 
eşyükselti verileri ve halihazır haritalar) incelenmesi sonucunda; bu verilerin proje 
kapsamındaki çalışmalarda (özellikle jeoloji ve jeomorfoloji ile ilişkili iş kalemlerinde) 
kullanılabilmesi için gereken yüksek çözünürlükte olmadığı saptanmıştır. Bu amaçla 
1990’lardan itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan mekansal ve alansal veri elde 
etme yöntemi olan LIDAR (Light Detection and Ranging) kullanılmıştır. Lazer tarayıcı, uçağa 
monte edilmiş ve amaca uygun bir ölçme planıyla proje sahası taranmış ve saha yüzeyinin 
modeli üç boyutlu olarak oluşturulmuştur (Şekil 2.1). Proje kapsamında LIDAR ile havadan 
taranan sahanın sayısal yüzey modeli (DSM; Şekil 2.2) ve sayısal yükselti modeli (DEM; Şekil 
2.3) oluşturulmuştur. Yükselti modeli yüksek çözünürlüklü ve yüksek doğruluklarla 
üretilmiştir (Eklenti-1). 

 
Şekil 2.1 Proje sahası üç boyutlu yüzey modeli. 

Proje sahasının topoğrafya haritasını elde etmek için kullanılan uzaktan algılama teknolojisi 
olan LIDAR tekniği ile yakın kızılötesi (near infrared) ışınım kullanılmış ve her bir nokta için 
üç boyutlu (X-Y-Z) veriler içeren “Nokta Bulutu” oluşturulmuştur. Elde edilen nokta 
bulutunun kapsadığı verilerin kullanılması ile de proje sahasına ait eş yükselti eğrileri ve 
sayısal yükselti modeli 1/5.000 ölçekli olarak paftalar halinde üretilmiştir. Paftalar halinde 
üretilen eş yükselti eğrilerinin ve sayısal yükselti modelinin birleştirilmesi ile proje sahasını 
kapsayacak şekilde eş yükselti eğrileri; 1 m, 5 m, 10 m, 50 m ve 100 m eş yükselti aralıkları 
seçilerek CBS katmanlarına ayrılmıştır. Bu sayede proje sahasında ilk defa bu seviyede yüksek 
çözünürlük ve doğruluğa sahip ITRF 1996 Transverse Mercator ve ED1950 Transverse 
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Mercator projeksiyonlarında topoğrafik harita üretilerek (Şekil 2.4) proje kapsamındaki birçok 
araştırmada altlık harita olarak kullanılmıştır (Eklenti-1). 

 

 
Şekil 2.2 Proje sahası için üretilen sayısal yüzey modeli (DSM). 

 

 
Şekil 2.3 Proje sahası için üretilen sayısal yükselti modeli (DEM). 
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2.1.1 Proje Sahasının topoğrafik özelliklerinin değerlendirilmesi 

Proje sahasına ait topografik yükseklik değerleri Şekil 2.4’de görüldüğü gibi 0 m ila 
205 m arasında değişmektedir. Sahanın yükseklik değerlerinin değişimini ve kapladığı alanları 
irdelemek amacı ile Şekil 2.5’de verilen harita hazırlanmıştır. Bu haritada, 25 er metrelik 
gruplar halinde farklı renklerle temsil edilen yükseltiler ve kapsadıkları alanlar gösterilmiştir. 
Şekil 2.5’de verilmiş olan haritada gözlenen beyaz renkli (yüksek alanlar) alandan turkuaz 
renkli (en alçak alanlar) alana doğru değişen 8 farklı eş yükselti gruplarının dağılımları 
verilmiştir. Özellikle proje sahasının üst kısımlarını kaplayan beyaz ve gri alanların bulunduğu 
bölge Beylikdüzü olarak adlandırılmaktadır. Bu alan, teker teker toplam harita alanının %14 
lük kesimlerini kaplamaktadır. Bu alanların dışında kalan alanlar sınır çizgilerinin 
geometrilerine bakıldığında, hem akarsu aşındırma izlerini ve hemde bölgede var olan heyelan 
izlerini yansıtan alanlardır. Toplam haritanın kapsadığı alanının %15 lik kısmını temsil eden 
turuncu renkli alan ise, bölgede var olan en geniş alan niteliğindedir. Bölgenin denize bakan 
batı ve güney bölgelerinde eğimin diğer alanlara nazaran daha yüksek olmasından dolayı, 25-
50 metreler arasında kalan sarı renkli alan, %9 luk değeriyle bölgede en az yer kaplayan alan 
görünümündedir (Şekil 2.5). 

Proje sahası için hazırlanan ve Şekil 2.6’da verilen eğim haritası incelendiğinde, 10 dereceden 
daha düşük eğime sahip olan lacivert ve açık mavi ile gösterilen alanların toplam harita 
alanının %80’lik bölümünü kapladığı görülmektedir. Özellikle akarsu vadi yamaçlarında ve 
heyelanlı doğu ve güney kesimlerde eğimin aniden arttığı gözlenmektedir. Eğim değeri 10-15 
ve 15-20 dereceler arasında olan alanlar ise, sırası ile toplam alanın %8 ve %4 ünü 
kaplamaktadır. Bunların dışında tüm kalanların 20-40 dereceler arasında eğim değerlerine 
sahip alanlardır ve toplam kapladıkları alanlar ise proje sahasının sadece %8 civarındadır. 

Proje sahası için hazırlanan ve Şekil 2.7’de verilen bakı haritası incelendiğinde, gerek akarsu 
vadi tabanlarının ve gerekse heyelanlı alanların bakı yönlerindeki farklılıklardan dolayı net bir 
şekilde ayırt edilebildiği anlaşılmaktadır. Harita incelendiğinde, doğu (45o-135o) yönlü ve batı 
yönlü (225o-315o) alanların birbirleri ile oldukça keskin hatlar boyunca ayrıldığı 
gözlenmektedir. Bu alanlar, genel olarak proje sahasının batı kesimindeki heyelanlı alanları 
temsil edebildiği gibi, daha iç kesimlerde akarsu vadi tabanlarını da temsil edebilmektedir. 
Benzer şekilde, proje sahasının güney kesimlerinde yer alan heyelanlı alanları, 135o ila 225o 
arasında değişen yöndeki bakı değerleri ile temsil edilebilmektedir. Bakı haritası 
incelendiğinde, genel olarak birbirlerine yakın büyüklükte (%15’erlik) alanlar kaplayan 135o-
180o, 180o-225o, 225o-270o ve 270o-315o lik alanların olduğu görülmektedir. Bunların dışında 
kalan 315o-360o, 0o-45o ve 45o-90o ler arasında ki alanlar ise yaklaşık %9 luk alanları 
kapsamaktadırlar. 
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Şekil 2.4 Proje sahasının LIDAR yöntemi ile üretilen 1 m kontur aralıklı eş yükselti eğrileri. 
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Şekil 2.5 Proje sahasının 25 m aralıklı eş yükselti haritası ve kapsadığı alan büyüklükleri. 
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Şekil 2.6 Proje sahasının eğim haritası ve kapsadığı alan büyüklükleri. 
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Şekil 2.7 Proje sahasının bakı haritası ve kapsadığı alan büyüklükleri. 
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2.2 Jeomorfoloji çalışmaları 

Proje kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülmüş olan çalışmalardan bir tanesi de proje 
sahasını kapsayan amaca yönelik Şekil 2.8’de gösterilen jeomorfoloji haritasının 
hazırlanmasıdır. Jeomorfoloji haritası ile heyelanlı alanların diğer yerşekilleri ile olan yersel 
ilişkilerini görmek ve bu gözlemlerden yararlanarak bölgedeki heyelanların oluşumları 
hakkında veriler elde etmek amaçlanmaktadır. Bu harita 1/5.000 ölçekte, Eklenti-2 nin eki 
olarak da verilmektedir. Hazırlanmış olan jeomorfoloji haritasında heyelanların ayrıntılı 
sınırları, morfolojik veriler ile birlikte proje kapsamında yapılmış diğer çalışmalardan üretilmiş 
olan veriler de (GPS, kuyu içi ölçümler, uzaktan algılama vb.) kullanılarak belirlenmiş olup, bu 
belirleme işleminde kullanılmış olan yaklaşımlar ve sonuçta üretilmiş olan haritalar bu raporun 
3. bölümünde ele alınmaktadır. 

Heyelanların ve diğer yerşekillerinin tanınması ve haritalanmasında saha gözlemlerinin yanı 
sıra bu proje kapsamında LIDAR yöntemi ile hazırlanmış olan sayısal yükselti modelinden ve 
yüksek çözünürlüklü topoğrafya haritasından, ve ayrıca, özellikle de, sahanın çeşitli tarihlerde 
çekilmiş olan stereoskopik hava fotoğraflarından yararlanılmıştır. 

2.2.1 Ayırt edilmiş olan yerşekilleri 

Bu proje kapsamında hazırlanmış olan yüksek çözünürlüklü topoğrafya haritasında 
yüksek bölgeleri kapsayan çok düşük eğimli düzlükler ve içbükey dikçe eğimli sınırlara sahip 
engebeli yüzeyli bölgeler öncelikle dikkati çekmektedir. Sözü edilen içbükey sınırlı engebeli 
alanlar heyelanlı bölgeleri yansıtmaktadır. 

Hazırlanmış olan jeomorfoloji haritasında, heyelanlı alanlarla birlikte 1) yüksek bölgelerde yer 
alan eski aşınım düzlükleri, 2) heyelanlar öncesinde var olan akaçlama sistemine ait vadi 
yamaçları ve sırtlar, 3) heyelanların hızla gelişmesi sonrasında “asılı vadi” özelliği kazanmış 
olan eski akarsu kolları, 4) kuvaterner deniz düzeyi hareketlerine bağlı olarak gelişmiş denizel 
sekiler, 5) Bölgedeki inşaat işleri sırasında yapılmış büyük dolgu sahaları ve 6) geniş alan 
kaplayan, genellikle çok yakın geçmişte yapılmış ve yapımı günümüzde de sürmekte olan kıyı 
dolgularının 2015 yılı sonundaki durumu gibi ayrıntılar da belirtilmiştir. Bu yerşekillerinin 
konumlarına ve özelliklerine ait ayrıntılar ve oluşumlarına ait düşünceler “Proje sahasının 
jeomorfoloji özellikleri” adlı Eklenti-2’de ele alınmaktadır. Bu konular aşağıda özetlenerek 
irdelenmektedir. 

2.2.2 Heyelanlarla gelişmiş olan yerşekillerine ait gözlemler 

  Şekil 2.9’da görülmekte olan DEM’de bölgenin başlıca heyelanları adları ile birlikte 
işaretlenmiştir. Proje sahasında en dikkati çeken yerşekillerinin tümü genç olmakla birlikte bir 
bölümü diri olduğu anlaşılan heyelanlara aittir. Sahada pek çok yerde, özellikle de taç 
bölgelerinde çok belirgin olan heyelan morfolojisi, konuya pek yakın olmayan gözlemcilerin 
bile doğru tanı koyabilecekleri niteliktedir. İçbükey bir sınıra sahip diklikler, olağan aşınma 
ürünü topoğrafya ile uyuşmayan engebeli alanlar söz konusu bu heyelan morfolojisinin yaygın 
görülen unsurlarıdır. Daha seyrek olarak da taç bölgesi dikliklerinin hemen önünde yer alan 
kapalı çukur alanların varlığı ayırt edici özellikleriyle topoğrafya haritasında dikkati 
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çekmektedir. Proje sahasındaki heyelanların büyük bir bölümünü, sahaya gitmeden, ayrıntılı 
bir topoğrafya haritasından veya bölge için hazırlanmış olan DEM’den büyük bir doğruluk ile 
tanımak olanağı vardır. 

 

Şekil 2.8 Proje sahasının jeomorfoloji haritası. 
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Şekil 2.9 Proje sahasının sayısal yükselti modeli. Bölgenin başlıca heyelan alanları oklar ile işaret edilmektedir. 
Heyelan gurupları için bu projede kullanılan adlar da oklar ile bağlantılı olarak belirtilmiştir. İçbükey, dikçe 
eğimli sınırları ve çok düzensiz engebeli yüzeyleri heyelanlı alanların ayırtman özellikleridir. Göreceli ufak 
heyelan kütleleri işaretlenmemiştir. 

Görüleceği üzere içbükey dikçe eğimli sınırları nedeniyle heyelanlı alanlar, genel çizgileriyle, 
çok belirgindirler; ayrıntılar hakkında bir fikir edinilmesi için proje sahasının güney bölümüne 
ait DEM ayrıca daha büyük bir ölçekte Şekil 2.10’da gösterilmektedir. Proje sahasının LIDAR 
yöntemi ile üretilmiş olan yüksek çözünürlükteki, bir metre aralı eşyükselti eğrili topoğrafya 
haritalarında da heyelan morfolojisi çok belirgindir. Bu haritalara bir örnek olarak sahanın 
güneybatısına ait bir bölüm Şekil 2.11’de verilmiştir. 

Heyelanlara ait yerşekilleri, gerek dikçe eğimli engebeleri, gerekse örselenmiş kayaç yapıları 
nedeniyle hızlı aşınmaya yatkındırlar. Bu özelliklere insan kaynaklı çok büyük boyutlu 
girişimler de eklendiği için, bölgede, bir iki yıllık olanlar dışında, heyelan yerşekilleri büyük 
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ölçüde değişikliğe uğramış olarak görülmektedir. Bu değişmeler büyük heyelan sahalarını 
çevreleyen kafa dikliklerinde çok belirgindir. Bu dikliklerin genelde ortalama 40o-50o 
dolayında olması gereken ilksel eğimleri, sahada dikliklerin çok belirgin olduğu yerlerde bile, 
30o’ye ender olarak ulaşmaktadır. Kayan kütlelerin yüzeyinde, taç bölgesinin dışında da 
genelde gelişen, birkaç metre yüksekliğindeki basamaklar çok daha büyük ölçüde bozulmaya, 
yıkıma uğramış olup, ancak çok az sayıdaki yerde güvenilir olarak tanınabilmektedir. Kafa 
dikliğinin önündeki bölgede genelde gelişen kapalı çukurluklar da, çoğu yerde, büyük ölçüde, 
yapıların temel kazılarından çıkan malzeme ile doldurulmuştur. 

 

Şekil 2.10 Proje sahasının güney yarısının sayısal yükselti modeli. Şekil 2.9’da işaretlenmiş olan heyelan alanları 
burada daha belirgin olarak görülmektedir. 

 

Bu tür insan kökenli girişimler özellikle son 35 yılın ürünü olduğu için bölgenin eski tarihli 
stereoskopik hava fotoğraflarının incelenmesi özel önem kazanmıştır. Bölgenin bu özellikte, 
eski tarihli iki gurup hava fotoğrafı bulunmaktadır. 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritalarının 
üretilmesi amacıyla 1954 yılında çekilmiş olan hava fotoğrafları, göreceli küçük olan ölçeğine 
karşın, pek çok heyelan yerşeklini az çok ilksel durumları ile görmek olanağını sağlamaktadır. 
Proje sahasını kapsayan diğer eski tarihli bir uçuş, “İstanbul Metropoliten Alanı” adı altında 
1975 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu uçuşta kullanılan ortalama ölçek 1/20.000’dir. Bu uçuşa 
ait fotoğraflardan oluşturulmuş bir stereoçift bu hava fotoğraflarının heyelanları belirleme 
çalışmasında kullanışlılığı konusunda bir fikir vermesi bakımından Şekil 2.12’de verilmiştir. 
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Şekil 2.11 LIDAR yöntemiyle üretilmiş olan 1m aralıklı eşyükselti haritasına, proje sahasının güneybatı köşesi 
için örnek. Harita 2009 yılına ait uydu görüntüsünün üzerine bindirilmiş olarak görülmektedir. Heyelanlı alanların 
içindeki ve sınırlarındaki dik eğimler eşyükselti eğrilerinin birbirlerine çok yaklaşmasına yol açtığı için heyelanlı 
alanların sınırlarını, genel çizgileri ile, bu haritadan ayırt etmek olanaklıdır. Şeklin sol üst köşesinde Pekmez, 
merkez alt kesiminde ise Gölyaka heyelanları, heyelana karışmamış olan alanlardan çok belirgin olarak ayırd 
edilebilmektedir. 
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Şekil 2.12 Proje sahasının güneybatı kesimi. 1975 tarihli hava fotoğraflarından hazırlanmış olan bu stereoçiftte 
Pekmez ve Gölyaka heyelan guruplarının özgün yerşekilleri belirgin bir şekilde sergilenmektedir. Gölyaka 
heyelan gurubunun merkez kesiminde yer alan ufak göl ve çevresindeki yaygın bataklık günümüzde büyük ölçüde 
doldurulmuştur. Göl kırmızı daire içine alınmıştır. 

2.2.3 Heyelanlanma öncesi topoğrafyaya ait yüzeyler  

  Heyelanlara özgü olanların dışında proje sahasının geniş alan kaplayan diğer bir 
yerşekli ise çok hafif engebeye sahip olan bir düzlüktür. Sahanın yüksek bölümlerini kaplayan 
bu düzlük Beylikdüzü adı ile bilinmekte olup, günümüzde, hemen hemen tümüyle 
yapılaşmıştır. Bu nitelikteki alanlar Jeomorfoloji Haritası’nda ED simgesi ile gösterilmiştir. Bu 
yüksek düzlüğü parçalamış olan akarsu vadilerinin yamaçlarının heyelanlara katılmamış 
kesimleri orta eğimli, hafif dışbükey yüzeyler olarak tanınabilmektedir. Heyelan öncesi 
döneme ait bu vadi yamaçlarının bir bölümünün, günümüzde yalnız üst kesimleri korunmuş 
olarak tanınabilmektedir. Jeomorfoloji Haritası’nda heyelan öncesi topoğrafyaya ait olup 
heyelanlara katılmamış olan vadi yamaçları ve sırtlar YS simgesi ile gösterilmiştir. Bazı 
vadilerin memba kesimleri heyelanlar ile parçalanarak vadi özelliklerini kaybetmiş 
olduklarından geride kalan vadi kesimleri “asılı vadi” özelliği kazanmış olarak görülmektedir 
(Şekil 2.9). 

Heyelan öncesi vadilerin ve bunların aralarındaki dar sırt bölgelerinin dışında kalan, 
Beylikdüzü gibi yüksek düzlükler, büyük bir olasılıkla Pliyosen aşınma dönemine ait olmalıdır. 
Marmara çukurluğu derin özelliğini Pliyosen sırasındaki büyük ölçekli genişleme tektoniği ve 
buna bağlı çökmeler ile kazanmıştır. O dönemde, çökme tektoniğinin etkinleşmesinden önce, 
günümüzdeki Marmara Denizi bölgesinin dışında, komşu karasal kesimlerde de ufak çöküntü 
alanları ve bunun yanı sıra da aşınma düzlükleri oluşmuştur. Anadolu yakasında ayrıntılı 
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incelenmiş olan Sultanbeyli Formasyonu’nda bu döneme ait aşınma ve çökelme ortamları 
ayırtlanmıştır (Özgül, 2011). 

Daha sonraki bir jeolojik evrede, düşük engebeli Pliyosen aşınma düzlüğünü parçalayarak 
gelişmeye başlamış olan Geç Pliyosen ve Kuvaterner topoğrafyasına ait yerşekillerinden olan 
sırtların kalıntılarına ise proje sahasında iki belirgin örnek dikkati çekmektedir. Bunlardan 
birisi Devebağırtan yokuşu, diğeri ise Kemerdere ve Çukurlar heyelan bölgelerinin arasından 
Büyükçekmece merkezine doğru uzanmakta olan sırttır. Bu iki sırt da Şekil 2.13’de üzerinde 
işaretlenmiş ve jeomorfoloji haritasında da sınırları ile gösterilmiştir. Bu sırtların her ikisi de, 
her iki yanlarındaki vadilerde gelişmiş olan heyelanlar nedeniyle, büyük ölçüde çentiklenmiş, 
kimi yerde de bazı bölümlerinin tanınmaları zorlaşmıştır. 

Denizel sekiler 

Proje sahasında tanınabilen diğer bir yerşekli ise eski denizel taraçalardır. Bunlar ufak 
boyutludurlar ve kötü korunmuşlardır. Bunlardan ancak iki tanesi güvenilir olarak 
saptanabilmiş ve Jeomorfoloji Haritası üzerinde DS simgesi ile işaretlenmiştir (Şekil 2.8). 

Bilindiği üzere, Marmara Denizi’nin kıyı kuşağında çeşitli yükseltilerde Kuvaterner denizel 
sekileri bulunmaktadır. Bu konuda çok sayıda yayın vardır. Ertek vd (2003) bu sekilerin 
deneştirilmesi konusunda bir öneri getirmektedirler. Yükseltileri 2-3m den 120m dolayına 
kadar değişen bu sekilerin pek çoğu yaşlandırılmışsa da, yaşlar konusunda bazı önemli 
tutarsızlıklar dikkati çekmektedir. Ancak kesin olan bir sonuç varsa o da bu sekilerin kökeninin 
çok sınırlı ölçüde östatik, ancak büyük ölçüde tektonik olduğudur. Marmara denizi 
çevresindeki kıyı kuşağının Kuvaterner’de önemli yükselmeye uğradığı anlaşılmaktadır. 

Proje sahasında denizel taraça özelliğinde iki alan tanınabilmiştir. Bunlardan batıda yer 
almakta olanı (yaklaşık 383210-537535) 27 m dolayında yükseltiye sahip ufak bir alan 
kaplamaktadır (Şekil 2.8). 20 sene kadar önce mitilüs kavkı yığınına sahip bu bölgede 
günümüzde moloz yığınları arasında tek tük kavkı bulunabilmektedir. Bölge büyük bir heyelan 
çanağının içinde yer almakta olup günümüzdekinden yüksek olduğu kesin olan ilksel 
yükseltisini belirlemek olanağı bulunamamıştır. Diğer olası seki sahası (yaklaşık koordinat: 
384475-537725) 54m yükseltisindedir ve heyelanlı bölge dışındadır (Şekil 2.8). Çökel 
bulunamamış olmasına karşın tipik doğal aşınım ürünü özelliğine sahip olması nedeniyle ve bir 
akarsu ile bağlantısı kurulamadığından deniz sekisi olma olasılığının yüksek olduğu 
düşünülmektedir. 

Yapay dolgu sahaları 

Belirlenen yapay dolgu alanları Şekil 2.8’deki jeomorfoloji haritasında gösterilmektedir 
(Eklenti-2). Bölgede, deniz kıyısı başta olmak üzere, pek çok yerde denetimli ve denetimsiz 
dolgu yapımı sürüp gitmektedir. Bu dolguların bazılarını doğal topoğrafyadan kesin sınırlar ile 
ayırt etmek olanaklı ise de diğerlerinin sınırlarını sahada güvenilir olarak belirlemekte 
zorlanılmaktadır. Örneğin bir vadi yanında yer alan büyük bir parkın veya geniş bir yolun ne 
kadarının yapay dolgu üzerinde yer almakta olduğu çoğu zaman belirlenememektedir. 
Sağlanmış olan eski tarihli hava fotoğrafları kullanılarak bu zorluk aşılmaya çalışılmıştır. 
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Şekil 2.13 Proje sahasının kuzey kesiminin sayısal yükselti modeli. “H” heyelan alanları, “D” yüksek düzlükler, 
“S” heyelan öncesi topoğrafyaya ait olup heyelan bölgeleri arasında korunmuş olan sırtlardır. En kuzeyde yer alan 
sırt “Devebağırtan” adı ile bilinmekte olup Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasındaki ana ulaşım yolu bu 
kesimde, büyük ölçüde bu sırtı izlemektedir. “V” heyelan öncesi topoğrafyaya ait olup heyelanlar tarafından 
beslenme bölgesi kapılmış olan yayvan vadi parçasıdır. 

 

Heyelan bölgelerinde, yapıların temelleri için yapılanların dışında yer yer çok büyük ölçekli 
kazı alanları da yer almaktadır. Şekil 2.14’te görüldüğü gibi, yollar için yapılmış kazı ve 
dolgular özellikle Çukurlar heyelan çanağında ilksel topoğrafyayı çok büyük ölçüde 
değiştirmiştir. Benzer ölçüde hesapsız dolgular ve kazılar Devebağırtan sırtının Kemerdere 
heyelanları ile çentiklenmiş yamacını izleyen D-100 karayolu için de geçerlidir. Örneğin, 
Kemerdere heyelan çanağının güney yamacı boyunca, bu yamaç üzerinde yapılaşma başlatmak 
niyetiyle oluşturulmaya başlanmış olan sekileme işleminin sonuçlandırılmadan bırakılmış 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu sekiler, oluşturulmalarından bu yana geçen uzun süre içinde yer yer 
aşınmalara uğrayarak heyelan basamakları ile karıştırılabilecek görünümler kazanmışlardır. 
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Şekil 2.14 Kemerdere ve Çukurlar heyelan çanaklarının havadan görünümü. Kemerdere çanağında oluşturulmuş 
yapay sekiler kırmızı oklar, Çukurlar çanağındaki yol kazı ve dolguları ise mavi oklar ile gösterilmiştir. Fotoğraf 
2008 yılındaki durumu yansıtmakta olup, yol dolguları günümüzde önemli ölçüde artmıştır. 

2.2.4 Verilerin sahanın jeomorfolojik gelişimi bakımından değerlendirilmesi 

Büyükçekmece körfezinin kökeni 

Büyükçekmece ve Küçükçekmece körfezleri Marmara’nın genel kıyı özelliklerinden çok 
belirgin sapmalar göstermekte, oluşumlarında olağandışı koşulların varlığını yansıtmaktadırlar. 
Her iki körfezin ortak özellikleri Gürpınar Formasyonu ile kaplı ve heyelanların yaygın olduğu 
yerlerde, ve Marmara Denizi’nin kuzey kıyısının göreceli iki büyük akarsuyunun mansabında 
yer almalarıdır. Bu akarsuların düşük deniz düzeyi süresinde derine kazmış oldukları 
bilinmektedir. Trakya otoyolunun yapımı sırasında, bu akarsuların günümüzdeki yayvan 
vadilerini geçmek için tasarlanmış olan viyadüklerin ayaklarını oluşturmak için yapılan 
delgilerde Büyükçekmece gölü gerisindeki geçişte 40 metreye, Küçükçekmece gölü gerisinde 
Altınşehir dolayındaki geçişte ise 30 metreye varan haliç dolgularına rastlanmıştır. 
Büyükçekmece yerleşiminin, körfez ile göl arasındaki bağlantıda yer alan kesiminde, bu proje 
kapsamında yapılan delgilerde ise haliç dolgusunun kalınlığı 55m dolayında bulunmuştur 
(Eklenti-7). Büyükçekmece ve Küçükçekmece körfezlerinin Marmara Denizi kıyılarına aykırı 
düşen varlıkları söz konusu bu bölgelerin yukarıda açıklanmış olan özellikleri göz önüne 
alındığında açıklanabilmektedir. Dikçe eğimli yamaçlarda duraysız olduğu, günümüzdeki 
heyelanlı yapısı ile açık bir şekilde belli olan Gürpınar Formasyonu’nun killi istifinin, düşük 
deniz düzeyi sürelerinde var olan eski vadilerin yamaçlarını da oluşturduğu delgi verilerinden 
anlaşılmaktadır (Eklenti-7). Bu killi istifin o dönemin vadilerinin yamaçlarında sürekli olarak 
heyelanlara neden olmuş olması kaçınılmazdır. Bu heyelanlar ile genişleyen ana vadi yükselen 
deniz düzeyi sırasında da, günümüzde olduğu gibi, körfez görüntüsünü kazanmıştır. 
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2.3 Jeoloji haritalama çalışmaları  

  Proje sahasını ve yakın dolayını kapsayan Çekmece gölleri bölgesinde, özellikle heyelan 
sorunlarının incelenmesine yönelik, değişik zamanlarda ve birbirinden bağımsız olarak 
gerçekleştirilmiş çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, bu çalışmaların çok azında jeolojik 
haritalama yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, 
1/5.000 ölçekli jeoloji haritalarından üretilmiş ve yayımlanmış olan İstanbul il alanının 
1/100.000 ölçekli jeoloji haritası (Özgül,2011), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
tarafından yayımlanmış olan 1/100.000 ölçekli (Yurtsever ve Çağlayan, 2002) ve 1/60.000 
ölçekli (Duman ve diğ., 2004) jeoloji haritaları başlıca kaynaklardır. Özellikle İBB DEZİM 
tarafından üretilmiş olan büyük ölçekli jeoloji haritaları, bölgenin temel jeoloji özelliklerini 
genel anlamda yansıtmaktadır. Ancak, Beylikdüzü-Büyükçekmece Heyelan Projesi’nin 
amaçları bakımından değerlendirildiklerinde mevcut jeoloji çalışmalarının gerekli ayrıntıyı 
içermedikleri görülmektedir. Bu nedenle proje sahasının jeoloji özellikleri bu proje kapsamında 
ayrıntılı olarak incelenmiş ve Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri arasında, güneyde 
Marmara Denizi kuzeyde D100 karayolu ile sınırlı olup, 28°59’ ve 28°64’ Batı boylamları ile 
40°96’ ve 41°03 Kuzey enlemleri arasında kalan alanın 1/5.000 ölçekli jeoloji haritası 
yapılmıştır (Eklenti 3, Ek 1). Bu haritanın A3 boyutuna indirgenmiş bir kopyesi ise Şekil 2.15 
olarak verilmiştir. Proje kapsamında yapılmış olan jeoloji çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
Eklenti-3’de verilmektedir. Bu bölümde ise proje sahasında elde edilmiş olan jeoloji verileri, 
heyelanları doğrudan veya yakından ilgilendirdikleri ölçüde, öz olarak ele alınmaktadır. Jeoloji 
haritasının yapımı sırasında elde edilmiş olan bu verilerin sahadaki delgi çalışmalarından, 
jeofizik araştırmalardan elde edilen jeoloji verileri ve bitişik deniz alanlarında yapılmış olan 
çalışmaların sonuçları da dahil olmak üzere, bölgesel jeoloji verileri ile birlikte tartışılması ise 
bu raporun 3. bölümünde yapılmaktadır. 

Büyük bölümü yerleşim yapılarıyla kaplı olan, dolaysıyla incelemeye elverişli yüzeylemelerin 
kısıtlı olduğu proje sahasında, saha çalışmaları sırasında geçici süre açık kalan inşaat temeli 
kazılarından önemli ölçüde yararlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, jeolojik sorunların çözümüne 
katkıda bulanacak araştırma çukurları kazılmıştır. Jeolojik harita alımı çalışmalarında 
TÜBİTAK MAM YDBE tarafından LIDAR yöntemi ile oluşturulan 1/5.000 ölçekli topoğrafya 
haritası altlık olarak kullanılmıştır. 

Oligosen ile günümüz arasında oluşmuş kaya-stratigrafi birimlerini kapsayan proje sahası ve 
yakın dolayında Danişmen Formasyonu (yalnızca Gürpınar ve Çantaköy Tüf üyeleri), İstanbul 
Formasyonu (Kıraç Üyesi), Çekmece Formasyonu (Çukurçeşme, Güngören ve Bakırköy 
üyeleri), Kavaklı Dere Formasyonu ve Kahveci Formasyonu adlarıyla incelenen kaya-
stratigrafi birimleri yüzeylemektedir (Şekil 2.16). Danişmen Formasyonu büyük bölümüyle 
kumtaşı, çakıltaşı ve silttaşı arakatkılı, kiltaşı ve çamurtaşından oluşur; tüf-tüffit ve kömür 
(linyit) ara düzeylerini kapsar. Proje sahası içinde formasyonun yalnızca Gürpınar ve Çantaköy 
Tüf üyeleri yüzeyler. 
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Şekil 2.15 Proje sahasının jeoloji haritası. 

A3 formatında jeoloji haritası yerleştirilecek. 

berkan
Typewritten Text

berkan
Typewritten Text
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Şekil 2.16 Proje sahasının kaya-stratigrafi birimlerinin genelleştirilmiş dikme kesiti. 
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Gürpınar Üyesi başlıca, gevşek tutturulmuş kumtaşı ve silttaşı ara katkılı kiltaşı-çamurtaşı türü 
ince kırıntılılardan oluşur (Şekil 2.17). Zayıf boylanmış, gevşek tutturulmuş çakıl-çakılcık-
kaba kum karışımı mercekler ve değişen kalınlıkta tüf-tüffit ara düzeylerini kapsar. Tüf ara 
düzeyinden alınan karot örneğinde saptanan 25,26+/-0,25 Ma zirkon yaşı elde edilmiştir. Bu 
durumda Gürpınar Üyesi’nin Geç Oligosen (Şattiyen) yaşı kesinleşmiştir (Eklenti-3). 

  

Şekil 2.17 Gürpınar Üyesi’nin alacalı kiltaşı-silttaşı istifinden görüntü (Gözlem no: g7; Ek-3). 

Çantaköy Tüf Üyesi taze iken yeşilimsi, koyu külrengi, ayrışmışı kirli beyaz renkli felsik tüf ve 
tüffitlerden oluşur (Şekil 2.18). Genellikle camsı hamur ile tutturulmuş plajioklas, biyotit, 
amfibol, kuvars, muskovit, rutil ve pomza parçacıkları ile değişen oranda litik kırıntılar içerir. 
Çantaköy Tüf Üyesi’nin tüflerinden alınan bir örnekte Geç Oligosen’e (Şattiyen) karşılık gelen 
25,37 ± 0,21 Ma Zirkon yaşı bulunmuştur (Eklenti-3). Danişmen Formasyonu, Eosen sonunda 
sığlaşan Trakya havzasının regressif delta sistemi içinde gelişen içdeniz, bataklık, lagün ve 
akarsu ortam koşullarını temsil etmektedir. 

Trakya havzasında Geç Oligosen-(?)Erken Miyosen sıkışma hareketleri sonucu gelişen 
karalaşma ve peneplenleşme sürecinde biriken çakıl, kum, silt vb. akarsu çökelleri İstanbul 
Formasyonu adıyla incelenmiştir. İstanbul Formasyonu’nun bu proje sahası ve yakın 
dolayındaki yüzeylemelerini kapsayan Kıraç Üyesi başlıca, bloklu çakıl ve kaba kum 
birikintilerinden oluşur (Şekil 2.19). Çakıl 1-2 cm ’den 20-30 cm ’ye kadar değişen boyutlarda, 
kötü boylanmış, iyi yuvarlanmıştır. İrili ufaklı silisleşmiş ağaç ve seyrek olarak omurgalı 
kemik parçalarını kapsar. Başlıca kuvars, kuvarsit, çakmaktaşı, volkanit türü çakılların yanı 
sıra radyolarit, gabro ve serpantinit gibi ofiyolitli seri kökenli çakıllar kapsamasıyla önem taşır. 
Yer yer tüf arakatkılıdır. Trakya havzasında Geç Oligosen-Erken Miyosen sıkışma hareketleri 
sonucu gelişen karalaşma ve peneplenleşme sürecinde, Marmara Denizi’nin bulunduğu 
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bölgedeki ofiyolitli serileri de içeren yükseltiden ve bu yükseltinin eteğindeki pediment 
sahasından beslenen akarsu sisteminde çökelmiştir. Kıraç Üyesi, proje sahası ve yakın 
dolayında, altındaki Danişmen Formasyonu ile üstündeki Çekmece Formasyonu arasında, 
sahada kolay izlenebilen bir klavuz düzey oluşturur. Danişmen Formasyonu’nun en üst üyesini 
oluşturan Çantaköy Tüf Üyesi’nin tüflerini çoğunlukla aşınma düzlemiyle üstler; bazı 
yüzeylemelerde ise söz konusu tüflerle girik ve arakatkılı olduğu gözlenir. 

 
Şekil 2.18 Çantaköy Tüf Üyesi’nin tüflerinden görüntü (Gözlem no: g84; Ek-3). 

Proje sahasının kabaca 100m kotunun üstünde kalan kesimlerinde yaygın olan Çekmece 
Formasyonu, alttan üste doğru genel bir sıralama ile kum-çakıl, kil-mil ve marn-kireçtaşının 
egemen olduğu üç farklı düzeyi kapsar. Biribirleriyle yanal ve düşey girik olan ve biri diğerinin 
eşdeğer kayatürlerini de seyrek arakatkılar halinde bulunduran bu üç düzey, alttan üste doğru 
Çukurçeşme Üyesi, Güngören Üyesi ve Bakırköy Üyesi adlarını taşımaktadır. Çukurçeşme 
Üyesi başlıca, sarımsı, boz, külrengi, bol mika pullu, orta-kaba kum boyu kuvars, kuvarsit, 
çakmaktaşı, volkanit, kumtaşı ve kireçtaşı kökenli tutturulmamış gereci kapsar (Şekil 2.20). 
Güngören Üyesi koyu külrengi, koyu yeşil, bozunmuşu boz, açık kahverengi, bitki kırıntılı kil 
silt, ince kum boyu kırıntıların değişen oranda ardalanmasından oluşur. Çoğunlukla, bol mikalı, 
çapraz katmanlı kum-kil ardalanmalı düzeyle başlar; taban düzeyinde yer yer, kalınlığı 10-20 
cm’yi geçmeyen, bol Maktra’lı kumlu kireçtaşı ara düzeylerini kapsar (Şekil 2.21). Bakırköy 
Üyesi büyük bölümüyle kireçtaşından oluşur; değişen oranda kil ve marn arakatkılıdır. Kirli 
beyaz-kremrengi, ince-orta-kalın katmanlı, boşluklu-gözenekli, onkoidli bol makrofosil kavkılı 
kireçtaşı egemen kayatürünü oluşturur. Değişen oranda killi kireçtaşı, marn, kiltaşı 
arakatkılıdır. Sayar (1989) Çekmece Formasyonu’nun, omurgalı ve mollusk fosil kapsamına 
göre, Geç Sarmasiyen (Kersoniyen) yaşta olduğunu belirtir. 
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Şekil 2.19 Kıraç Üyesi’nin kızıl renkli çakıl-kaba kum istifinden görüntü (Gözlem no: g80; Ek-3). 

 

Şekil 2.20 Çukurçeşme Üyesi’nden görüntü. Büyük bir temel kazısında açığa çıkan görüntüde, koyu renkli killi-
siltli düzeylerle çakıllı düzeylerin girikliği görülmektedir (Gözlem no: g 61; EK-3). 

Çekmece Formasyonu, Geç Oligosen–Erken Miyosen peneplenleşme sürecinin ardından, Geç 
Miyosen - Pliyosen’de ortama egemen olan genişleme tektoniğine bağlı olarak gelişen 
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parçalanma ve çökme sürecini temsil eder. Bu süreçte, proje sahasını da kapsayan bölge, 
akarsularla karadan getirimin de olduğu lagün ve sığ içdeniz özelliği kazanmıştır. 

Proje sahasının iç kesimlerinde Adnan Kahveci mahallesinde, jeoloji haritasında (Eklenti-3) 
işaretli g155 nolu gözlem yerinde açılmış büyük bir inşaat temeli kazısında koyu külrengi, açık 
kahverengi, boz renkli, yatay dizilimli, gevşek dokulu, çakıllı kum-silt-kil karışımı birikintiler 
açığa çıkmıştır. Aynı temel kazısında, Güngören Üyesi’nin kireçtaşı-kil-silt ardışık birimini 
açısal uyumsuzlukla üstlediği izlenen (Şekil 2.22) bu çökeller, Kahveci Formasyonu adıyla 
geçici olarak adlandırılmıştır. Formasyon, söz konusu kazının dışında yüzeylemelerinin 
bulunmayışı nedeniyle, harita birimi olarak jeoloji haritasına işlenememiş, yalnızca gözlem 
yerinin (g155) belirtilmesiyle yetinilmiştir. Kahveci Formasyonu’nun Pliyosen yaşta Güngören 
Üyesi’ni açısal uyumsuzlukla üstlemiş oluşu Pleyistosen yaşta olduğunu düşündürmektedir. 

Proje sahasının GD kesiminde yer alan Kavaklı deresi vadisinin akışaşağısında, vadi tabanına 
yakın kotlarda açığa çıkan denizel makro fosil kavkılı kum, çakıl ve kil boyu kırıntıların 
düzensiz karışımından oluşan haliç çökelleri bu çalışmada Kavaklı Dere Formasyonu adıyla 
tanımlanmıştır. Ortamsal özellikleriyle Kuşdili Formasyonu’na benzerliği göz önünde 
tutularak, birimin Holosen yaşta olduğu düşünülmektedir. 

 

Şekil 2.21 Kıraç Üyesi (Tik)’nin çakıllı düzeyini üstleyen Güngören Üyesi (Tçg)’nin Maktra’lı kireçtaşı (kçt) ara 
katkılı alt düzeyinden görüntü (Gözlem no: g80; Ek-3). 



TÜB‹TAK MAM YDBE 

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF HEYELAN SAHALARININ ARAŞTIRILMASI,  

İNCELENMESİ VE İZLENMESİ 

Sayfa/Toplam Sayfa: 48/175                                                                                                                                       Güncelleştirme Sayısı: 03 
 

 

Şekil 2.22 Kahveci Formasyonu’nundan görüntü. Görüntüde Kahveci Formasyonu’nun kumlu siltli çökelleri 
ve onun altında yer alan Güngören Üyesi ile arasındaki yüksek eğimli aşınma yüzeyi güzel görülmektedir 
(Gözlem no: g155; Ek-3). 

Proje sahasının heyelanlı bölgeleri dışında kalan kesiminde yüzeyleyen kaya-stratigrafi 
birimleri, genellikle yatay ya da 5-10°’yi geçmeyen düşük katman eğimlidir. Heyelanlı 
bölgelerde kayan kütlelerin özellikle heyelan aynalarına yakın kesimlerinde, kabaca heyelan 
aynalarına doğru 20-30° dolayında katman eğimi kazandıkları görülür. Güngören Üyesi’nin 
daha çok kireçtaşı ara katkılı düzeyleri içinde açılmış olan az sayıdaki temel kazısında faylı 
yapı ve faylanmanın neden olduğu 30-40°’yi bulan eğimli katman duruşları izlenmiştir. 
Genellikle eğim atımlı normal fay özelliği taşıyan bu tür faylar kabaca D-B doğrultulu ve G’e 
eğimlidir. Gerek temel kazılarında gerekse bazı yüzeylemelerde küçük boyutlu doğrultu atımlı 
ve eğim atımlı ters ve normal fayların gelişmiş olduğu gözlenmektedir. Proje sahasında 
Dereağzı Fayı, Kavaklı Deresi Fayı gibi KD-GB gidişli doğrultu atımlı olarak yorumlanan 
faylar saptanmıştır. 

2.4  PsInSAR çalışması 

 Proje sahasındaki heyelanlara bağlı oluşan yer hareketlerinin tanımlanması ve 
sınıflandırılması amacıyla uydulardan alınan sentetik açıklıklı radar (SAR) görüntüleri analiz 
edilip ve işlenmiştir. Proje sahasında 2003-2010 yılları arasındaki yer hareketleri ESA’ya ait 
Envisat uydusu C bandı (5.6 cm dalga boylu) görüntüleri, 2014-2015 yılı içerisindeki yer 
hareketleri ise DLR’nin TerraSAR-X uydusu X bandı (3 cm dalga boylu) ve ESA’nın Sentinel 
uydusu C bandı (6 cm dalga boylu) görüntüleri ile incelenmiştir. 

Envisat görüntülerinin mekansal çözünürlüğü gidiş yönünde 5 m iken bakış yönünde 20 m ’dir. 
Görüntüler Şekil 2.23’te görüldüğü gibi üç farklı çerçeve içinde olup bunların bir tanesi yukarı 
yönlü (T429), diğer ikisi ise aşağı yönlü (T107 ve T336) çerçeveler içindedir. T429, T336 ve 
T107 çerçevelerinde sırasıyla toplam 33, 26 ve 17 adet görüntü bulunmaktadır. 
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TerraSAR-X görüntülerinin yüksek mekansal çözünürlüğü (3-5 m) ve dalga boyunun kısa 
olmasından dolayı, korelasyonu kaybetmemek için sık aralıklarla alınması gerekmektedir. Bu 
nedenle 11 günlük periyotlarla çalışma alanı üzerinden geçen bu uydunun yükselen modunda 
(yani güneyden kuzeye uçuş) 22/12/2013 – 29/12/2015 tarihleri arasında Şekil 2.23 ‘de verilen 
çerçeve için 32 görüntü (11 ve 22 günlük periyotlarla) temin edilmiştir. 

Kullanılan diğer radar veri seti ise 240x240 km’lik bir alanı kaplayan 20 adet Sentinel uydu 
görüntülerinden oluşmaktadır. Sentinel görüntülerinin alansal çözünürlüğü, radarın gidiş 
yönünde TerraSAR görüntülerine benzer ve hatta daha iyi (2.3 m) olmasına karşın bakış 
yönünde Envisat görüntülerine yakındır (17.4 m). 

 
Şekil 2.23 Proje sahasında (gri kutu) yer hareketlerinin araştırılması için kullanılan Envisat, TerraSAR-X 
ve Sentinel radar görüntülerinin çerçeveleri. Sentinel çerçevesi 240x240 km’lik bir alanı kapladığı için 
haritada sadece bir kısmı görülebilmektedir. Kırmızı çerçeveler uyduların inen, mavi çerçeveler ise çıkan 
hareketi sırasında alınmıştır. 

SAR verileri açık kaynak kodlu StaMPS (Hooper, 2008) yazılımı ile işlenmiştir. 
Interferogramlar, StaMPS’de mevcut olan Small Baseline Subset (SBAS) yöntemi kullanılarak 
üretilmiştir. T336 çerçevesindeki görüntülerden 72, T107 çerçevesindekilerden 84, T436 
çerçevesindeki görüntülerden 87 ve TerraSAR-X çerçevesindekilerden ise 89 ve Sentinel 
görüntülerden 73 adet interferogram, GMT5SAR yazılımı kullanılarak hesap edilmiştir 
(Eklenti-5). Bu interferogramlardaki topoğrafya etkisi, LIDAR’dan elde dilen yükseklik 
verileri ile giderilmiştir. PSInSAR zaman serisi analizlerinin yapıldığı interferogramlardaki 
atmosferik etkilerin modellenip giderilmesi için Avrupa Orta Menzil Hava Tahmini Merkezi 
(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF) tarafından 1975 yılından 
beri üretilen ERA-Interim model verilerden faydalanılmıştır (Bakaert ve diğ., 2015). 
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Seyrek zaman aralıkları ile geçen ve bakış yönündeki mekansal çözünürlüğü TerraSAR-X 
uydusu ile kıyaslandığında düşük olan Envisat uydusunun verilerinin yüksek hızlı ve genelde 
karmaşık hareketli olan heyelan hareketlerini izlemekte fazla başarılı sonuçlar vermediği 
bilinmektedir. Buna karşın, 2003-2010 yılları aralığını kapsayan inen (descending) ve çıkan 
(ascending) tarzdaki görüntülerin elde bulunmasından yola çıkılarak, proje sahası Envisat 
görüntüleri kullanılarak oluşturulan 243 interferogram üzerinden incelenmiştir. Heyelanlı 
alanlardan tutarlı PS değerleri elde edilememiş olmasının yanı sıra, heyelanlı alanlar dışından 
elde edilen PS noktalarının güvenilir yorumlarını yapmakta da engellerle karşılaşılmıştır. 
Bölgedeki oldukça yaygın yeraltı suyu kullanımı, yükleme ağırlıklı zemin oturmaları, 
mevsimsel kökenli zemin yamulmaları ve PS noktalarını oluşturan nesnelerin genelde yüksek 
yapılar olmaları tutarlılık (coherence) düşüşüne, bu durum da önemli güvenilirlik kaybına yol 
açmıştır. 

TerraSAR-X uydusunun 2014 Nisan-2015 Aralık dönemine ait görüntülerinden, yalnız çıkan 
tarzdaki 31 görüntüsünden oluşturulan 89 interferogramdan, doğu bakışlı LOS hız alanı elde 
edilmiştir. Bu uydunun sık geçiş aralıklarına ve bakış yönünde yüksek çözünürlüğe sahip 
olmasının sağladığı yüksek tutarlılık nedeniyle daha çok PS noktası ile çalışmak olanağı elde 
edilmiştir. 

15 Ekim 2014 ile 14 Ocak 2016 tarihleri arasında mevcut 20 adet inen Sentinel görüntüsü 
kullanılarak da saha için çıkan ve batı bakışlı LOS hız alanı belirlenmiştir. Bu hız alanında, 
uydunun heyelanlara doğudan batıya doğru arka cepheden bakması ve düşük alansal 
çözünürlüğü nedeniyle elde edilen PS sayısı TerraSAR-X ile elde edilenlerden daha düşüktür. 
Özellikle, Kemerdere ve Çukurlar heyelan alanlarının orta kesimlerinde PS elde edilememiştir. 
Aynı dalga boyuna sahip, ancak Envisat görüntülerine nazaran görüntü sıklığı nedeniyle 
Sentinel verilerinden elde edilen PS sayısı oldukça yüksek olup alansal değişimleri çok daha 
yumuşaktır. Sentinel ve TerraSAR-X hız alanları birbiriyle oldukça tutarlıdır ve her iki hız 
alanı da genel olarak GPS sonuçları ile uyum içindedir (Eklenti-5). 

InSAR tekniğinin yatay ve düşey yöndeki hareketlere olan duyarlılığı radar anteninin yere 
bakış açısına bağlı olarak değişir. Bunu birim vektör olarak ifade edersek, yakın alanda 31 
derece bakış açısına sahip Sentinel görüntülerinde birim vektörün Doğu-Batı, Kuzey-Güney ve 
Aşağı-Yukarı yöndeki bileşenleri inen yörüngeleri için [0.50, -0.09, 0.86] şeklindedir. Bakış 
açısının daha eğik olduğu (39°) çıkan TerraSAR-X Stripmod görüntüleri ise yatay yönlü 
hareketlere daha fazla duyarlıdır [-0.62, -0.12, 0,77]. Birim vektörlerin işaretinden anlaşılacağı 
üzere çıkan ve inen uydu çerçevelerinden InSAR analizi ile elde edilen hızların toplanması 
durumunda doğu-batı yönündeki hareketler birbirini iptal ederken düşey yöndeki hareketler 
ikiye katlanacak ve bir miktar da (~%20) kuzey-güney hareket bileşeni kalacaktır. Farklarının 
alınması durumda ise düşey ve kuzey-güney yöndeki hareketler ortadan kaldırılırken doğu-batı 
yöndeki hareketler ikiye katlanmaktadır. Kuzey-güney yöndeki bileşenleri ihmal edersek, inen 
ve çıkan hız alanlarından düşey ve doğu-batı yerdeğiştirme bileşenleri bu şekilde hesap 
edilebilir. 
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Çıkan TerraSAR-X ve inen Sentinel çerçevelerindeki hız alanları kullanılarak elde edilen 
düşey ve doğu-batı yönlü hızlar Şekil 2.24 ve Şekil 2.25’de gösterilmektedir. Görüldüğü gibi 
InSAR tekniği çalışma sahasındaki heyelan alanlarının hemen hemen tamamında yer 
hareketlerini beklenildiği üzere batı yönlü ve çökme şeklinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
sonuçlar haritalar üzerinde gösterildiği üzere bir kaç nokta hariç dairelerle gösterilen GPS 
ölçmelerinden elde edilen doğu-batı ve düşey yönlerdeki bileşenlerle ile de oldukça 
uyumludur. 

 
Şekil 2.24 TerraSAR-X ve Sentinel hız alanlarından türetilen düşey yöndeki hız alanı. 2014-2015 yılları 
arasındaki GPS II. Gözlem Ağından elde edilen düşey hızların değerleri PSInSAR hız ölçeği kullanılıp 
daire şeklindeki sembollerle gösterilmektedir. 
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Şekil 2.25 TerraSAR-X ve Sentinel hız alanlarından türetilen doğu-batı yöndeki yatay hız alanı. 2014-2015 yılları 
arasındaki GPS II. Gözlem Ağından elde edilen yatay hızların değerleri PSInSAR hız ölçeği kullanılıp daire 
şeklindeki sembollerle gösterilmektedir. 
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Çukurlar Heyelanı’nın batıya ve kuzeybatıya bakan taç bölgesinde yer alan yüksek yapılar 
kuşağının bulunduğu bölgede gözlenen deformasyonlar dikkat çekicidir. Hareketsiz görünen 
bu kuşağın önünde çökme ve batı yönlü hareketlere keskin bir geçiş görülmektedir. 
 

2.5 Yer-tabanlı InSAR çalışması 

 Proje sahasında gelişen deformasyonları izlemek amacı ile Yer-tabanlı InSAR çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Eklenti-6). Yer-tabanlı InSAR, doğal ve/veya insan kaynaklı yer 
değiştirmelerin izlenmesi için tasarlanmış mikrodalga interferometriye dayalı; geleneksel SAR 
(Curlander ve McDonough, 1991) ve InSAR tekniklerini (Zebker ve Goldstein, 1986) esas alan 
bir ölçme yöntemidir. Yer-tabanlı InSAR ile hem genlik hem de faz ölçümleri 
gerçekleştirilmektedir. Genlik, izlenen alanın yorumlanması ve geri yansıma karakteristiğinin 
belirlenmesi için kullanılmaktadır. İzlenen alandaki deformasyon ve topoğrafya ile ilgili 
bilgileri elde edilebilmek için ise faz ölçümlerinden yararlanılmaktadır. Aynı hedeften farklı 
zamanlarda alınan iki görüntünün faz farkından yer değiştirme hesaplanmaktadır (Monserrat ve 
diğ., 2014). 

Heyelan hareketlerinin izlenmesine yönelik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan Yer-tabanlı 
Interferometrik Radar (GB-SAR-Yer-tabanlı InSAR) yöntemi, DIAN (İtalya) firmasıyla 
TÜBİTAK MAM YDBE arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulanmıştır. 

Yer-tabanlı InSAR çalışmalarında yüksek çözünürlüklü, Ku Band (17.2 GHz, 17.4 mm), 
taşınabilir sentetik açıklıklı GBIR sistemi (IBIS-FL Radar sistemi) kullanılmıştır. Bu sistemin 
ölçüm hassasiyeti 1 mm’dir. Proje sahasında ölçüm noktalarının belirlenmesi LiDAR ile elde 
edilen hassas topoğrafya haritası üzerinde ve sahada ayrıntılı çalışmalar yapılarak, en az %80 
kapsama ve %40 örtüşme alanı sağlanmasına dikkat edilerek gerçekleştirilmiş ve bu koşulları 
sağlayan 7 nokta belirlenmiştir (TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TD07). Ayrıca, son 
iki kampanyada kontrol amaçlı ölçümler için TD08 noktası oluşturulmuştur. Ölçüm 
noktalarının konumları ve kapsama alanları Şekil 2.26’da görülmektedir. 
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Şekil 2.26 Yer-tabanlı InSAR ölçüm noktalarından sağlanan kapsama alanları. 

 

Proje kapsamında ölçümler, 21-29 Temmuz 2014, 9-20 Mart 2015 ve 28 Eylül-7 Ekim 2015 
tarihlerinde yapılan 3 kampanya ile verilen noktalarda gerçekleştirilmiştir. Her bir kampanyaya 
ait radarın yerleştirildiği ray doğrultusunun azimutu (), raya göre radarın yatay bakış açısı (ψ), 
raya göre radarın düşey bakış açısı (ϑ) ve hedef mesafesi (r) verilmektedir (Çizelge 2.2). 
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Çizelge 2.2 Ölçüm noktalarının koordinatları, yükseklikleri, ray doğrultusunun azimutu (), 
raya göre radarın yatay bakış açısı (ψ), raya göre radarın düşey bakış açısı (ϑ) ve hedef 
mesafesi (r). 

Ölçüm noktası 
UTM Enlem 
(ITRF96 [m]) 

 UTM Boylam 
(ITRF96 [m]) 

Yükseklik 
[m] 

 [°] ψ [°] ϑ [°] 
r 

[m] 

TD-1 379376,99400 4543368,88900 1 185° 44' 06’’
0° 0° 5000 
0° 0° 7000 

 
TD-2 

377335,36800 4540272,2500 39 
171° 22’ 

01’’ 
0° 5° 7000 

320° 5° 7000 

TD-3 

382011,29100  4540610,257 7 
186° 00’ 

00’’ 

0° 
0° 

1000 
5° 

300° 5° 2000 

381972,22475 4540588,25450 7 
214° 46’ 

00’’ 
0° 10° 1000 

381972,71775 4540593,79475 7 
136° 37’ 

02’’ 
0° 5° 

1500 
3000 

TD-4 383469,10590 4537868,98630 100 31° 51’ 21’’ 
0° -5° 2000 

334° -5° 2000 
35° -5° 4000 

TD-5 381925,91200 4538794,36400 21 
121° 10’ 

03’’ 

0° 0° 2000 
0° 5° 4000 
0° 0° 4000 
40° 0° 2000 

TD-6 
383031,22650 4537858,40000 40 

131° 38’ 
04’’ 

0° 5° 2000 
41° 5° 1500 

383029,71325 4537848,59075 40 79° 42’ 05’’ 0° 5° 2000 

TD-7 385011,83300 4537363,19900 21 55° 50’ 04’’ 0° 5° 2000 

TD-8  383808,03300  4544054,54170 149 
350° 26’ 

04’’ 
0 

-5° 7000 
-10° 4000 

 

Veri işlem çalışmaları kapsamında öncelikle tüm ölçüm noktaları için radar koordinatlarında 
ortalama genlik, kampanyalar arasındaki koherans ve LOS yer değiştirme değerleri 
hesaplanarak haritalanmıştır. LOS hesaplamalarında atmosferik gürültüleri bastırmak için gün 
içerisinde farklı zamanlardaki ölçümlerinin ortalaması ve polinom filtreleme yöntemleri 
kullanılmıştır. Buna karşın, bu tür gürültüleri tamamen bastırmak mümkün değildir. LOS yer 
değiştirme değerlerinin hesaplanmasında, her bir ölçüm noktasında izlenen sahanın 
özelliklerine bağlı olarak kullanılan pikseller için uygun genlik ve koherans eşikleri 
belirlenmiştir. İnterferometrik koherans değerleri iki radar görüntüsü arasındaki genlikler 
kullanılarak belirlenen ilişki katsayısı olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, koherans 
değerleri iki radar görüntüsü arasındaki genliklerin benzerliğinin istatistiksel bir ölçütüdür 
(Luzi, 2010). Yer değiştirmelerin hesaplanmasında, ortalama olarak -110 dB’den yüksek genlik 
ve 0.4'ten yüksek interferometrik koherans değerlerine sahip pikseller kullanılmıştır. Gözlem 
noktaları çevresindeki yoğun trafik, şehir içinde yüksek seviyeli elektromanyetik dalga 
yayınımı ve radarın yerleşim bölgelerinde telekomünikasyon düzenlemelerine göre düşük 
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enerji ile çalıştırılması zorunluluğu yerdeğiştirmelerin belirlenmesinde önemli tutarlılık 
(coherence) kayıplarına yol açmıştır. 

Örnek oluşturması için, TD01 noktası genlik ve koherans görüntüleri Şekil 2.27’de 
gösterilmektedir. Tüm ölçüm noktalarında birinci ve üçüncü kampanyalar arasındaki geniş 
zaman aralığının yer değiştirmelerin belirlenmesinde güvenilir ve tutarlı sonuçlar üretilmesini 
engelleyeceği düşünülerek, ikinci kampanya ölçümleri alınmıştır. Bu sebeple birinci-üçüncü 
kampanyalar arasındaki yer değiştirmelerin anlaşılmasında birinci-ikinci ve ikinci-üçüncü 
kampanyalarda elde edilen yer değiştirmelerin birlikte değerlendirilmesi yoluna 
başvurulmuştur. Diğer noktalara ait görüntüler ise Eklenti-6’da verilmiştir. 

Tüm izleme noktaları için yer-tabanlı InSAR birinci-ikinci kampanya dönemleri arasında, 
meteorolojik verilere göre yağış olmaması ve bununla birlikte inklinometrelerde kayda değer 
yerdeğiştirmelerin (> 10 mm) gözlenmemesi durumları dikkate alındığında, bu yöntem ile 
izlemede yüzeyden görülebilecek miktarda hareketlerin olmadığı değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle yer-tabanlı InSAR ile gözlenen yer değiştirmelerin bu dönem için heyelan 
hareketlerine yönelik olarak değerlendirilmesi anlamlı bulunmamıştır. Gözlenen yer 
değiştirmelerin ise (< 10 mm) atmosferik gürültü ile ilişkili değişimleri yansıttığı 
düşünülmektedir (Eklenti-6). Buna karşın, ikinci-üçüncü kampanya döneminde ise elde edilen 
yerdeğiştirmelerin izleme noktalarında 30mm’lere kadar ulaştığı görülmüştür. Bunun, dönemin 
yağışlı geçmesi ve bununla birlikte inklinometre ölçümlerine de yansıyan kayda değer 
hareketlerin meydana gelmesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Yüzeyden görülen ve 
atmosferik gürültü seviyesini aştığı düşünülen bu yerdeğiştirmelerin heyelan hareketleri ile 
ilişkilendirilmesi mümkün olmuştur. 

Yer-tabanlı InSAR uygulamasında tüm alanı gözlebilmek için deniz alanını geçen uzak iki 
noktalardan tarama yapılması gerekmiştir (TD1 ve TD2). Gerek uzaklığın fazlalığı, gerekse 
ilgilenilen bölge ile istasyon arasında, karmaşık atmosferik özelliklere sahip geniş bir deniz 
alanının bulunması bu gözlem noktalarından anlamlı görüntüler elde edilmesine izin 
vermemiştir (Eklenti-6). Kullanılmış olan diğer gözlem noktalarında etkili uzaklık sınırlarının 
içinde kalınmıştır. Bu noktalar için elde edilen yerdeğiştirme haritaları izlenen heyelan 
alanlarının hareketliliğini doğrulamıştır. Bu noktalarda trafik başta olmak üzere, çeşitli gürültü 
kaynakları (şehir içinde yüksek seviyeli elektromanyetik dalga yayınımı) ve radarın yerleşim 
bölgelerinde telekomünikasyon düzenlemelerine göre düşük enerji ile çalıştırılması 
zorunluluğu heyalan alanların sınırlarını tanımlayan taç bölgesi ve ötesinde yer alan düzlüklere 
ait yerdeğiştirmelerin belirlenmesinde önemli tutarlılık (coherence) kayıplarına yol açmıştır. 

Etkili uzaklık sınırları içerisinde kalan TD3, TD4, TD5, TD6, TD7 ve TD8 izleme noktaları 
için ikinci-üçüncü kampanya dönemine ait yer değiştirme haritaları Şekil 2.28 - Şekil 2.33’de 
verilmektedir. 

TD03 noktasından Pınartepe ve Pekmez heyelanları izlenebilmiştir. Bu noktadan elde edilen 
yerdeğiştirmeler incelendiğinde, kuzeydeki alanların genelde hareketsiz olduğu (< 5 mm), 
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güneydeki alanların ise radara yaklaşma yönünde 15 mm’yi geçmeyen hareketler sergilediği 
görülmektedir (Şekil 2.28). 

TD04 noktasından Gölyaka Heyelan’ı izlenebilmiştir. Bu noktadan her iki kampanya 
dönemleri arasında elde edilen yer değiştirmelerin radardan uzaklaşma yönünde 5-10 mm 
aralığında olduğu ve genelde 15 mm’yi geçmediği görülmektedir (Şekil 2.29). Bu noktanın 
Gölyaka heyelan alanının taç bölgesine yakın bir konumdan eğim aşağı gözlem yaptığı 
düşünülürse bu yerdeğiştirmelerin Gölyaka Heyelanı’nda beklenen hareket yönleri ile bir uyum 
içerisinde olduğu söylenebilir. 

TD05 noktasından izlenen Pekmez Heyelanı’ndaki yer değiştirmeler incelendiğinde, genelde 
izlenen alanların hareketsize yakın davranış içinde olduğu, ama taç bölgelerine yakın alanların 
az da olsa radara yaklaşma yönünde 10 mm’ye ulaşan hareketlere sahip olduğu görülmektedir 
(Şekil 2.30). 

TD06 noktasından da Gölyaka Heyelan’ı izlenebilmiştir. Bu noktadan yerdeğiştirmelerin 
radara yaklaşma yönünde olduğu ve yerel olarak 25 mm’ye kadar ulaştığı görülmektedir (Şekil 
2.31). Bu yerdeğiştirmelerin Gölyaka Heyelanı’nın beklenen hareket yönleri ile kaba bir uyum 
içerisinde olduğu söylenebilir. 

TD07 noktasında yerdeğiştirmelerin radara yaklaşma yönünde olduğu ve yerel olarak 30 
mm’ye kadar ulaştığı görülmektedir (Şekil 2.32). Gölyaka Heyelanı’nda olduğu gibi bu 
yerdeğiştirmelerin Fener Heyelanı’ndan beklenen hareket yönleri ile bir uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir. 

TD08 noktasından Kemerdere Heyelanı’nın topuk bölgesine doğru kesimleri ve düzlük alanlar 
izlenebilmiştir. Bu noktada yerdeğiştirmelerin radardan uzaklaşma yönünde olduğu ve yerel 
olarak 25 mm’ye ulaştığı görülmektedir (Şekil 2.33). Kemerdere Heyelanı’nın bu kesiminde 
eğim aşağı yönlerdeki 10-15 mm radardan uzaklaşma yönündeki bu yerdeğiştirmeler hareketin 
kabaca batıya doğru olduğu izlenimini vermektedir. 
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Şekil 2.27 Yukarıdan aşağıya sırasıyla her bir kampanyaya ait genlik (sol) ve 1.-2., 2.-3. ve 1.-3. kampanyalar 
arasında koherans görüntüleri (sağ). 
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Şekil 2.28 TD03 noktasından elde edilen 2. ve 3. kampanya ölçümleri arasındaki yer değiştirme haritası. 
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Şekil 2.29 TD04 noktasından elde edilen 2. ve 3. kampanya ölçümleri arasındaki yer değiştirme haritası. 
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Şekil 2.30 TD05 noktasından elde edilen 2. ve 3. kampanya ölçümleri arasındaki yer değiştirme haritası. 
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 Şekil 2.31 TD06 noktasından elde edilen 2. ve 3. kampanya ölçümleri arasındaki yer değiştirme haritası. 
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Şekil 2.32 TD07 noktasından elde edilen 2. ve 3. kampanya ölçümleri arasındaki yer değiştirme haritası. 
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Şekil 2.33 TD08 noktasından elde edilen 2. ve 3. kampanya ölçümleri arasındaki yer değiştirme haritası. 

Yer-tabanlı InSAR yöntemi heyelan alanlarını izlenmesi amacı ile Türkiye’de ilk defa bu proje 
kapsamında uygulanmıştır. Yer-tabanlı InSAR sonuçları genel olarak izlenenen tüm heyelan 
alanlarında gözlem süresince heyelan geometrileri ile uyumlu yönde, 15-20 mm’lik 
yerdeğiştirme göstermiş ve bu alanların etkinliğini doğrulamıştır. Birinci kampanya ölçüm 
dönemine kıyasla, 2. ve 3. kampanya arasında gözlenen bu yerdeğiştirmelerin, dönemin yağışlı 
geçmesi ve bununla birlikte inklinometre ölçümlerine de yansıyan kayda değer hareketlerin 
meydana gelmesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Gözlem süresi göz önüne alındığında, 
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LOS yerdeğiştirmelerinden sahadaki heyelan hareketlerinin yavaş gelişen bir seyir izlediği 
görülmüştür. Benzer şekilde, aynı gözlem süresince proje sahasında yapılan PSInSAR ve GPS 
çalışmalarından çıkan sonuçlara göre sahadaki heyelan hareketleri için belirlenen hızların 
yaklaşık 20 mm/yıl değerini genelde aşmadığı ortaya çıkmıştır. 

Bu tür düşük hızla gelişen hareketlerin (< 20 mm/yıl) olduğu dönemlerde kampanya 
aralıklarının birkaç hafta ile bir ay arasında seçilmesi önerilmektedir (Rödelsperger, 2011). 
Dolayısı ile bu bulgular gözetilerek bu yöntemin sık aralıklı tercihen sürekli tarzda veri 
toplanarak uygulanmasının daha başarılı sonuçlar vereceği değerlendirilmektedir. 

2.6 GPS çalışmaları 

 Proje sahasında gelişen deformasyonları izlemek amacı ile, deprem ve heyelan gibi doğal 
kaynaklı deformasyonların belirlenmesinde önemli bir yöntem olan GPS yöntemi 
kullanılmıştır. GPS ölçülerinin hava şartlarından az etkilenmesi, noktaların birbirini görme 
şartını ortadan kaldırması, üç boyutlu konum hesabında yüksek doğruluk sağlaması, diğer 
tekniklere göre daha az maliyetli ve taşınabilir olması nedenlerinden dolayı GPS ölçüm 
sistemleri geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmuştur. 

Proje kapsamında oluşturulan GPS I. ve GPS II. Gözlem Ağlarında ölçümler 
gerçekleştirilmiştir (Eklenti 4). 22 noktadan oluşan GPS I. Gözlem Ağı, proje sahasını da 
kapsayan geniş bir alanın uzun dönem davranışını izlemek ve proje kapsamında 
gerçekleştirilen PSInSAR iş paketinde kontrolü sağlamak amacı ile oluşturulmuştur (Şekil 
2.34). GPS II. Gözlem Ağı’na ait 70 nokta ise proje sahasında heyelan kökenli 
deformasyonların yakından izlenmesi yönelik olarak (Şekil 2.35) tesis edilmiştir. 

 
Şekil 2.34 11 eski, 8 yeni nokta ve 3 sürekli istasyondan oluşan GPS I. Gözlem Ağı. 

GPS I. Gözlem Ağında 4 ölçme kampanyası gerçekleştirilmiştir. GPS II. Gözlem Ağı 
noktalarında Ekim 2013-Aralık 2015 döneminde üçer aylık periyotlarla 10 kampanya 
gerçekleştirilmiştir (Çizelge 2.3). 
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Şekil 2.35 GPS II. Gözlem Ağı noktaları. 
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GPS II. Gözlem Ağı ölçümleri için ilk iki kampanyada her bir noktada 15’er dakika boyunca 
veri toplanmış, AVCT ve KCEK sürekli GPS istasyonlarına bağlanmışlardır. Yapılan veri 
işlem adımları sonrasında, GPS II. Gözlem Ağı noktalarında elde edilen nokta konum 
doğruluğunun bölgedeki deformasyonları belirlemede yeterli olmadığı görülmüş ve 3. 
kampanyadan (Nisan-2014) itibaren veri toplama stratejisi değiştirilerek noktaların ölçüm 
süresi en az 2 saate çıkarılmıştır. Bu ölçme stratejisi ile ölçme doğruluğunu arttırmak için 
sahanın kuzeyinde (FS19 ve FS26 noktaları) ve güneyinde (FS39 ve TD07 noktaları) 4 ayrı baz 
noktası belirlenmiş, kampanyalar sırasında baz noktalarında sürekli veri toplanarak diğer ölçme 
noktaları ile birlikte değerlendirilmiştir. 

Çizelge 2.3 GPS II. Gözlem Ağı Takvimi (* 6 KarasalSAR noktası, ** Mart 2015’te 
oluşturulan 7 yeni nokta ölçümü). 

 Tarih Baz Noktaları Diğer Noktalar 
  Ölçüm 

Süresi 
Nokta 
Sayısı 

Ölçüm 
Süresi 

Nokta 
Sayısı  

I. Kampanya 30-31 Ekim 2013 - - 15 dakika 70 

II. Kampanya 14 Ocak 2014  - - 15 dakika 67 

III. Kampanya 8-10 Nisan 2014  10 saat  4 2 saat 60 

IV. Kampanya 1-2 Temmuz 2014 10 saat 4 2 saat 54 

V. Kampanya 27-29 Eylül 2014 10 saat 4 2 saat 60* 

VI. Kampanya 8-10 Aralık 2014  10 saat 4 2 saat 54* 

VII. Kampanya 1-5 Nisan 2015 10 saat 4 5 saat 52* 

VIII. Kampanya 30 Haziran-4 Temmuz 2015 10 saat 4 5 saat 56*, ** 

IX. Kampanya 14-18 Ekim 2015 10 saat 4 5 saat 55*, ** 

X. Kampanya 15-19 Aralık 2015 10 saat 4 5 saat 55*, ** 

 

Nisan 2014 ve sonrasında toplanan GPS verileri değerlendirilmiş ve referans olarak TUSAGA-
Aktif istasyonlarından biri olan ISTN istasyonu kullanılmıştır. Projenin GPS çalışmaları 
kapsamında ISTN istasyonun zaman serisi Şekil 2.36’da verilmiştir. ISTN istasyonunda 
görülen kuzey-güney ve doğu-batı bileşenlerinde ±3 mm, yükseklik bileşeninde ise ±10 
mm’lik bir salınım, ISTN’nin referans istasyon olarak seçilmesinin uygun olduğunu 
göstermektedir. 

GPS I. Gözlem Ağı verilerinin değerlendirilmesinde, MIT (Massachusetts Institute of 
Technology-ABD) tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu GAMIT/GLOBK GPS yazılımı 
kullanılmıştır (Herring ve diğ., 2009a ve 2009b). Değerlendirme sonucunda her bir nokta için 
üretilen zaman serileri ve bölgenin uzun dönem davranışını gösteren güncel hız alanı elde 
edilmiştir (Eklenti-4). 

Genel olarak bölgede noktaların yatay hızlarının homojen olmadığı ve hızların istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görülmektedir (Şekil 2.37). Bölgede en büyük hız bileşeni 9.94 ±2.94 
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mm/yıl ile güney-doğu bileşenli N109 noktasında görülürken en küçük hız bileşeni 1.20 ±0.57 
mm/yıl ile H021 noktasında belirlenmiştir. 

 
Şekil 2.36 ISTN istasyonu zaman serisi. 
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Şekil 2.37 Bölgenin Avrasya plakasına göre 2009-2015 yılları arası yatay hız alanı ve % 95 olasılıklı güven 
elipsleri. 

GPS II. Gözlem Ağına ait verilerin değerlendirmesi için alıcı ve anten tipleri, anten yüksekliği 
ve yükseklik ölçüm şekli gibi gerekli bilgiler düzenlenmiştir. GPS verilerinin 
değerlendirilmesinde Trimble Business Center (TBC) ticari yazılımı kullanılmıştır. 
Değerlendirmede Uluslararası GPS Servisi (IGS)’nin ürettiği hassas yörünge bilgisi SP3 
(Standard Product 3) kullanılmış ve ISTN (TUSAGA-Aktif) sürekli GPS gözlem istasyonu 
referans istasyon olarak çözümlere dahil edilmiştir. Veri işlem aşamasında ≥2 saatlik veri 
toplanan noktalar, uzun süre veri toplanan 4 baz noktasına, bu bazlar ise ISTN referans 
istasyonuna bağlanarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda istatistikel olarak 
uyuşumsuz bulunan bazlar çıkartılmış, başlangıç faz belirsizliğinin (ambiguity) tam çözüldüğü 
(fix) bazlar kullanılarak dengeleme gerçekleştirilmiştir. Kampanyalardan elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi sonucunda noktalara ilişkin koordinatlar ITRF2005 referans sisteminde elde 
edilmiştir. Ayrıca GPS II. Gözlem Ağı alanında bulunan GPS I. Gözlem Ağı noktaları da aynı 
veri işlem stratejisi ile ISTN referans istasyonuna bağlanarak değerlendirilmiştir. 

Proje sahasında 3. kampanyaya (Nisan 2014) göre (Nisan-Temmuz 2014, Nisan-Eylül 2014, 
Nisan-Aralık 2014, Nisan 2014-Nisan 2015, Nisan 2014-Temmuz 2015, Nisan 2014-Ekim 
2015) elde edilen yatay yer değiştirme vektörleri Şekil 2.38- Şekil 2.43ile gösterilmektedir. 
Nisan 2014 ve son kampanya Aralık 2015 arasındaki ISTN’ye göre toplam yatay yer 
değiştirmeler Şekil 2.44’de ve düşey yöndeki yer değiştirmeler ise Şekil 2.45’de verilmektedir. 
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Şekil 2.38 ISTN’ye göre Nisan - Temmuz 2014 dönemine ait yatay yer değiştirmeler. Siyah vektörler, 
yerdeğiştirme yönünü ve miktarını, elipsler ise %95 güven aralığını ifade etmektedir. 
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Şekil 2.39 ISTN’ye göre Nisan – Eylül 2014 dönemine ait yatay yer değiştirmeler. Siyah vektörler, yerdeğiştirme 
yönünü ve miktarını, elipsler ise %95 güven aralığını ifade etmektedir. 
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Şekil 2.40 ISTN’ye göre Nisan – Aralık 2014 dönemine ait yatay yer değiştirmeler. Siyah vektörler, yerdeğiştirme 
yönünü ve miktarını, elipsler ise %95 güven aralığını ifade etmektedir. 
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Şekil 2.41 ISTN’ye göre Nisan 2014 – Nisan 2015 dönemine ait yatay yer değiştirmeler. Siyah vektörler, 
yerdeğiştirme yönünü ve miktarını, elipsler ise %95 güven aralığını ifade etmektedir. Mavi vektör 50 cm, kırmızı 
vektörler ise 10 cm ile ölçeklendirilmiştir. 
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Şekil 2.42 ISTN’ye göre Nisan 2014 – Temmuz 2015 dönemine ait yatay yer değiştirmeler. Siyah vektörler, 
yerdeğiştirme yönünü ve miktarını, elipsler ise %95 güven aralığını ifade etmektedir. Mavi vektör 50 cm, kırmızı 
vektörler ise 10 cm ile ölçeklendirilmiştir. 
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Şekil 2.43 ISTN’ye göre Nisan 2014 – Ekim 2015 dönemine ait yatay yer değiştirmeler. Siyah vektörler, 
yerdeğiştirme yönünü ve miktarını, elipsler ise %95 güven aralığını ifade etmektedir. Mavi vektör 50 cm, kırmızı 
vektörler ise 10 cm ile ölçeklendirilmiştir. 
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Şekil 2.44 ISTN’ye göre Nisan 2014 – Aralık 2015 dönemine ait yatay yer değiştirmeler. Siyah vektörler, 
yerdeğiştirme yönünü ve miktarını, elipsler ise %95 güven aralığını ifade etmektedir. Mavi vektör 50 cm, kırmızı 
vektörler ise 10 cm ile ölçeklendirilmiştir. 
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Şekil 2.45 ISTN’ye göre Nisan 2014-Aralık 2015 dönemine ait düşey yer değiştirmeler. Siyah ve mavi çizgiler 
sırasıyla (-) ve (+) yer değiştirme yönünü ve miktarını, kırmızı çizgiler ise standart sapmayı ifade etmektedir. 
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Tüm dönem aralıkları için elde edilen yatay yer değiştirmelerin homojen olmadığı ancak 
kestirilen yer değiştirme büyüklüklerinin noktaların çoğunda istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Yer değiştirme haritaları zamansal olarak incelendiğinde, Nisan-Temmuz 2014 
döneminde yer değiştirme büyüklüklerinin bir kaç nokta dışında 1-2 cm civarında olduğu 
görülmektedir (Şekil 2.38). Nisan 2015 kampanyasına kadar 2-3 cm civarında olan yer 
değiştirmelerin yönlerinde de Kavaklı Deresinin güneyinde bulunan FS58 noktası hariç bir 
uyum izlenmektedir. Nisan-Temmuz 2014 ve Nisan-Eylül 2014 dönemlerinde kuzeydoğu 
yönlü FS58 noktası Aralık 2014 kampanyası ile yer değiştirme büyüklüğü ~1.5 cm kadar 
artarak güneydoğu yönlü bir hareket göstermeye başlamış, Nisan 2015 kampanyası sonrasında 
ise ~11.8 cm’lik bir yer değiştirmeye uğramış ve güneydoğu yönlü hareketini son kampanyaya 
kadar korumuştur. Proje süresince en büyük yer değiştirme, Nisan 2015’te yapılan 7. 
kampanya ölçümleri sonrasında meydana gelmiştir. Özellikle proje sahasının kuzeyinde 
Kemerdere ve Çukurlar heyelanlarında bulunan FS15, FS16, FS17, FS18, FS20, FS21, FS22, 
FS25 ve FS26; güneyde Gölyaka Heyelanı’nda bulunan FS39 ve sırasıyla kuzey ve güney 
Kavaklı Deresi’nde bulunan FS64 ve FS58 noktalarında bu durum belirgin şekilde 
izlenmektedir. Kemerdere ve Çukurlar heyelanlarında elde edilen yer değiştirme yönleri 
topoğrafya ile uyumlu şekildedir. Proje süresince maksimum yer değiştirmeye maruz kalan 
FS18 noktası (3312.8 ± 1.4 mm) yakınında bulunan D69 inklinometre kuyusunda da sıkıntı 
yaşanmış ve Mart 2015’ten itibaren kuyuda ölçüm yapılamamıştır. Proje sahasının batısındaki 
Pınarlar ve Pekmez heyelanlarında elde edilen toplam yerdeğiştirme büyüklükleri ve yönleri de 
topoğrafya ile uyum göstermektedir (Şekil 2.44). 

Proje sahasının güneyinde bulunan Gölyaka ve Fener heyelanlarında ise güneybatı yönlü bir 
hareket hakimdir. Bu bölgede en büyük toplam yer değiştirme FS40 noktasında (65.1 ± 1.4 
mm) görülmektedir. Doğuda Kavaklı Deresi boyunca 10 cm’ler mertebesinde yer değiştirme 
elde edilmiştir. Güney kısımdaki en yüksek toplam hareket FS58 (184.2 ± 2.5 mm) noktasında 
güneydoğu yönlüdür. Bu noktanın yaklaşık 200 m uzağında ve kuzeybatı hareket gösteren 
FS14 noktasının sadece 2 kampanya ölçümü bulunmaktadır. FS14 noktası tahrip olduğundan 
Temmuz 2014 kampanyasından sonra ölçülememiştir. Kuzey kısımda bulunan noktalara ait yer 
değiştirme yönleri uyum göstermektedir. En yüksek yer değiştirme FS64 (287.9 ± 2.5 mm) 
noktasında kuzeydoğu yönlü olarak meydana gelmiştir (Şekil 2.44). 

Ayrıca, bölgede yatay yönde toplam deformasyon büyüklüğü gözönüne alındığında (Şekil 
2.44) bölgenin kuzeyinde en büyük yer değiştirme FS18 noktasında (3312.8 ± 1.4 mm), en 
düşük yer değiştirme FS77’de (3.0 ± 1.4 mm) görülürken; bölgenin güneyinde en büyük yer 
değiştirme FS64’te (287.9 ± 2.8 mm) ve en düşük yer değiştirme FS38’de (1.8 ± 3.5 mm) elde 
edilmiştir. 

Proje sahasında düşey yönde deformasyonlar değerlendirildiğinde (Şekil 2.45), en büyük düşey 
yöndeki yer değiştirmeler, yatay yönde de en büyük yer değiştirmelerin görüldüğü FS18 ve 
FS64 noktalarında sırasıyla -137.7 ± 6.5 mm ve -141.2 ± 11.5 mm olarak elde edilmiştir. Yatay 
yönde elde edilen yer değiştirme değerlerinin aksine düşey yönde yer değiştirmelerin, heyelan 
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bölgelerine göre sınıflandırılması mümkün olmamaktadır. Sadece Kavaklı Deresi’nde bulunan 
noktalarda (-) yer değiştirme değerleri görülmektedir (Şekil 2.45). 

Özet olarak, proje kapsamında üretilen yer değiştirme haritaları zamansal olarak 
incelendiğinde, Nisan-Temmuz 2014 döneminde yer değiştirme büyüklüklerinin bir kaç nokta 
dışında 1-2 cm civarında olduğu görülmektedir. Nisan 2015 kampanyasına kadar 2-3 cm 
civarında olan yer değiştirmelerin yönlerinde de Kavaklı Deresinin güneyinde bulunan FS58 
noktası hariç bir uyum izlenmektedir. Nisan-Temmuz 2014 ve Nisan-Eylül 2014 dönemlerinde 
kuzeydoğu yönlü FS58 noktası Aralık 2014 kampanyası ile yer değiştirme büyüklüğü ~1.5 cm 
kadar artarak güneydoğu yönlü bir hareket göstermeye başlamış, yoğun yağışlar sonrası 
gerçekleştirilen Nisan 2015 kampanyası sonrasında ise ~11.8 cm’lik bir yer değiştirmeye 
uğramış ve güneydoğu yönlü hareketini son kampanyaya kadar korumuştur. Özellikle proje 
sahasının kuzeyinde Kemerdere ve Çukurlar heyelanlarında bulunan FS15, FS16, FS17, FS18, 
FS20, FS21, FS22, FS25 ve FS26; güneyde Gölyaka Heyelanı’nda bulunan FS39 ve sırasıyla 
kuzey ve güney Kavaklı Deresinde bulunan FS64 ve FS58 noktalarında yoğuş yağışlar sonrası 
bu durum belirgin şekilde izlenmektedir. 

Proje sahasında gerçekleştirilen GPS II. Gözlem Ağı çalışmalarında elde edilen yerdeğiştirme 
haritaları ve Ek-4’te verilen zaman serileri incelenerek doğrusal sayılabilecek davranış 
gösteren noktalar için elde edilen yatay hız alanı haritası Şekil 2.46’da gösterilmektedir. FS16, 
FS17, FS18, FS22, FS26, FS40, FS58 ve FS64 noktalarında görülen ani ve yüksek 
yerdeğiştirmeler nedeni ile bu noktalar için hız kestirilmemiştir. 

GPS II. Gözlem Ağı noktalarında elde edilen en büyük yatay hız değeri Kavaklı Deresi’nde 
bulunan FS69 noktasında (44.0 ± 2.8 mm/yıl) elde edilmiştir (Şekil 2.46). Proje sahasının 
güneyinde bulunan Gölyaka ve Fener heyelanlarında ise, güneybatı yönlü hıza sahip bir 
hareket hakimdir. Bu bölgede en büyük yatay hız FS40 noktasında (30.9 ± 3.5 mm/yıl) 
görülmektedir (Şekil 2.46). 
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Şekil 2.46 ISTN’ye göre Nisan 2014 – Aralık 2015 dönemi yatay hız alanı ve % 95 olasılıklı güven elipsleri. 
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2.7 Delgi çalışmaları ve kuyuların donatılması 

 Proje kapsamında heyelan sahalarındaki jeolojik istiflerin sedimanter ve yapısal özellikleri 
ile yeraltı suyu durumunu ve su taşır birimlerin olası özelliklerini belirlemek amacı ile çok 
sayıda delgi yapılmıştır. Delinen kuyular aynı zamanda, heyelan hareketlerinin aletsel olarak 
izlenmesi amacına yönelik olarak farklı şekillerde (inklinometre, piyezometre, TDR, YAS) 
donatılmıştır. Çalışma sırasında proje sahasındaki yoğun yapılaşma nedeniyle pek çok ideal 
noktada delgi yapılamayarak planlanmış olan noktadan uzaklaşılmak zorunda kalınmıştır. Öte 
yandan başlangıçta belirlenen delgi derinlikleri, daha sonra delgi sırasında karşılaşılan 
koşullara göre azaltılmış veya arttırılmıştır. 

2.7.1 Delgi çalışmaları 

 Proje sahasında derinlikleri 33 m ile 100 m arasında değişen 81 tane (toplam 4444.3 m) 
araştırma delgisi yapılmıştır. Delgilere ait yerleşim planı Şekil 2.47 ve Şekil 2.48’de, ayrıntılı 
(teknik) bilgiler ise Eklenti-7’de verilmiştir. Delgiler için yer seçimine öncellikli olarak saha 
için geçerli olabilecek bir heyelan modeli temel alınarak başlanılmıştır. Bu model, eldeki 
verilere ve sahadaki yer şekillerine en uygun olduğu düşünülen bir heyelan mekanizması ve 
ona bağlı olarak gelişecek heyelanları üç boyutlu olarak yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. 
Model, sahadaki ana heyelanların geriye doğru gelişen (retrogressive) özellikte oldukları, derin 
heyelan sınıfına girdikleri (yani, genelde 20 m den derin kayma yüzeyine sahip olan) ve 
günümüzdekinden daha alçak olan bir deniz düzeyi döneminde gelişmeye başlamış oldukları 
yaklaşımlarına dayanmaktadır. İlke olarak her delgiden elde edilen veriler kullanılarak daha 
sonraki delgilerin yerlerinin kesinleştirilmesine çalışılmış, ancak özellikle yoğun yapılaşmanın 
bulunduğu yerlerde bu yaklaşımdan, zaman zaman, sapmalar kaçınılmaz olmuştur. Delgiler 
sırasında, saha için geçerli olabilecek başka heyelan modelerine açık olunmuş, yeni veriler elde 
edildikçe modelin geliştirilmesine çalışılmıştır. Delgilerin derinlik ve yerleri ağırlıklı olarak 
yukarıda sözü edilen yaklaşımla model araştırılması ve ayrıntılanmasına yönelik olmakla 
birlikte, bazı delgiler sahada yapılmış olan sismik yansıma ve elektiriksel özdirenç çalışmaların 
sonuçlarının yorumunda kullanılacak verilerin elde edilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. 
Az sayıdaki diğer bazı delgiler ise düşük-orta ölçekli yamulmaların (deformation) bekleneceği 
yerlerde konuşlandırılmış olan GPS ölçüm noktaları ile çakıştırılarak, GPS ölçümleri ile 
yüzeyde belirlenebilecek yamulmaların kökenlerinin olası derin veya yüzeysel niteliklerini 
ayırt etmede kullanılabilecek verileri sağlamaya yönelik olarak yerleştirilmiştir. 

Büyükçekmece körfez oluşumunun, bölgede etkin olan heyelanlarla ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Dolayısı ile körfezdeki genç çökeller altında gömülü olan eski vadinin şekil 
ve boyutlarının güvenilir şekilde bilinmesi zorunlu olmuştur. Bu amaçla Büyükçekmece gölü 
ile deniz arasında yer alan kara kısımda, bir hat boyunca genç çökel kalınlığını tümü ile 
kesecek şekilde 4 adet delgi yapılmıştır. 
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Şekil 2.47 Proje sahasında, donatılan 77 adet delgi ve donanım tiplerini gösteren harita. 
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Şekil 2.48 Proje kapsamında Büyükçekmece Gölü ile deniz arasında genç çökel kalınlığını 
belirlemeye yönelik gerçekleştirilen 4 adet delgi noktasını gösteren harita. 

 

Heyelan sahalarındaki delgiler, Zemin Etüt ve Tasarım A.Ş. (ZETAŞ) firması, Büyükçekmece 
alüvyal düzlüğünde yapılan delgiler ise Aksu Mühendislik tarafından yapılmıştır. Kuyu içi 
donanım yerleştirme işlemleri ise yalnızca ZETAŞ tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm delgi ve 
donanım yerleştirme çalışmaları, İBB DEZİM, TÜBİTAK MAM YDBE ve GEOMAR Ltd. 
Şti. tarafından görevlendirilen jeoloji mühendislerinin denetiminde yürütülmüştür. 

Bütün delgiler yüksek oranda örnek (karot) alma özelliğine sahip yöntem ve ekipmanlarla 
karotlu olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yöntem ve ekipmanlar hakkında ayrıntılı bilgi 
Eklenti-7’de verilmiştir. Delgiler sırasında kumlu ve çakıllı düzeylerin dışında, genellikle 
yüksek oranda örnek alınmıştır. Ancak, zemin özellikleri (kum ve çakıl gibi tutturulmamış 
seviyeler ile heyelanla örselenmiş seviyelerde) dolayısı ile bazen çok az örnek alınabilmiş, bazı 
ender durumlarda ise hiç alınamamıştır. 

Yalnızca jeolojik inceleme amaçlı yapılan delgiler (D74 ve Büyükçekmece Gölü ile deniz 
arasında yapılan delgiler) hariç, diğer tüm kuyularda, delgi sırasında 30 m derinliğe kadar, 1,5 
m ara ile düzenli şekilde standart penetrasyon deneyleri (SPT) yapılmıştır. Deneyler ASTM ve 
TSE standartlarına uygun olarak yapılmış olup deneyler sırasında karnıyarık örnekleyici ile 
aynı zamanda örselenmiş (SPT) örnekler alınmıştır. Kıvam yönünden uygun killi seviyelerde 
ince cidarlı tüp (Shelby Tüpü) ile ayrıca örselenmemiş örnekler alınmıştır. Bu örselenmemiş 
örnekler ASTM ve TSE standartlarına uygun olarak 50 cm boyunda, ince cidarlı, dikişsiz, dış 
çapı 76 ve 86 mm olan özel tüplerle alınmıştır. 
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Kuyuların hemen hemen tümüne yakını, delgi işleminin tamamlanması sonrasında 
inklinometre, piyezometre, TDR, YSS ölçme uygulamalarından birisi veya birkaçı bakımından 
donatılmıştır. Gerek kuyuların delinmesi, gerekse donatılması sırasında izlenmiş olan 
yöntemler Eklenti-7’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Delgi sırasında alınan karot örnekler, karot sandıklarına yerleştirilmiş ve fotoğraflanmıştır. 
Örnek olmak üzere D06 kuyusuna ait bir tane karot sandığı fotoğrafı aşağıda Şekil 2.49’da 
verilmiştir. Örnekler, litolojik özellikleri yanı sıra, heyelan kayma yüzeylerinin tespiti 
açısından da incelenmiş olup elde edilen veriler, tüm delgiler için kuyu kütükleri şeklinde 
hazırlanmıştır. Kütükler, toplu halde Eklenti-7 de ve örnek olmak üzere bir tanesi aşağıda Şekil 
2.50’ de verilmiştir. Söz konusu kütüklere derinlik-litoloji değişim bilgisi yanı sıra, SPT 
deneylerine ait derinlik ve değerleri, örselenmemiş örnek derinlikleri, örnek verimleri, 
ölçülebilmiş ise YSS derinliği ve kayma yüzeyi derinlikleri işlenmiştir. 

 

 

Şekil 2.49 Karot örneklerinin sandıklanması ve fotoğraflanmasına örnek. 

Heyelan sahalarında yapılan delgilerde ağırlıklı olarak Gürpınar Üyesi’ne ait kiltaşı ve 
silttaşları (ya da sert kil ve siltler) kesilmesi yanı sıra, proje sahası ve çevresinde yayılım 
gösteren Güngören, Çukurçeşme, Kıraç ve Çantaköy üyelerine ait kil, kum, çakıllı kum ve tüf 
seviyeleri de kesilmiştir. Büyükçekmece Gölü ile deniz arasında yapılan 4 tane delgide ise 
gömülü vadiyi dolduran genç çökel (alüvyon ve haliç çökelleri) prizmasının altında, birbirine 
yakın derinliklerde Oligosen dönemine ait laminalı kiltaşlarına (diğer bilinen adlarıyla Balıklı 
seri; Karton şeyl) girilmiştir. 
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Şekil 2.50 Delgi çalışmaları kapsamında hazırlanan delgi kütüğünden örnek bir kısım. 
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Gürpınar Üyesi’nde esas olarak pekişmiş kiltaşı, silttaşı seviyeleri kesilmiş olmakla birlikte, 
bazı delgilerde sıkça kum, ince çakıllı kum, tüf ve tüffit seviyeleri kesilmiştir. Söz konusu bu 
seviyelerin, heyelanlı yapı göz önünde bulundurulduğu durumda dahi, delgiler arasında 
birbirleri ile deneştirilebilir olmaması, bunların ana kütleyi oluşturan kiltaşı-silttaşı içinde 
merceksi şekilde olduklarını göstermektedir. 

Delgiler sırasında, delgi hızındaki veya dolaşım sıvısındaki ani değişimler ve artezyen yapma 
gibi ölçütlerin yanı sıra, örselenmiş kısımlar ile sürtünme izli ve cilalanmış yüzeylerin kesildiği 
seviyeler de kayma yüzeyi bakımından değerlendirilmiştir. Delgiler sırasında kayma 
yüzeylerine dair belirgin ve yeterli kanıtların elde edildiği seviyeler “muhtemel”, ancak 
kuşkulu ve sınırlı verinin elde edildiği seviyeler ise “şüpheli” kayma zonları olarak 
isimlendirilmiştir. Örneğin delgi yapılan noktadaki topoğrafik şekilden yararlanılarak önceden 
öngörülmüş kayma yüzeyi derinliği ile uyumlu olan, sondaj sırasında örselenmediği bilindiği 
halde ilksel dokusu bozulmuş, heyelan kayma yüzeyine özgü tipik sürtünme izli ve cilalı 
yüzeylerin kesildiği, aynı zamanda da delgi takımının kolay ilerlediği seviyeler “muhtemel 
kayma zonu” olarak nitelendirilmiştir. Buna karşın, önceden öngörülmüş kayma yüzeyleri ile 
pek uyumlu olmayan derinliklerde karşılaşılmış, örselenmiş, ancak örselenmenin delgiden 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı kestirilemeyen veya sürtünme izli, cilalı yüzeyler olmakla 
beraber, bu yüzeylerin beklenenden yüksek eğimli olduğu, delgi takımının ilerlemesi sırasında 
hiçbir süreksizlik belirtisi vermeyen veya delgi sırasında zor örnek alınabilen yerlere rastlayıp, 
zorlama nedeniyle örneğin çok örselenmiş olabileceğinden kuşkulanılan kesimler “şüpheli 
kayma zonu” olarak isimlendirilmiştir. Söz konusu bu zonlar delgi kütükleri (Şekil 2.50; 
Eklenti-7) üzerinde gösterilmiştir. Örneğin D44 kuyusunda 45-46 m aralığında kesilen 
sürtünme izli ve cilalı yüzeyler (Şekil 2.51), delginin bulunduğu alandaki morfoloji ile birlikte 
değerlendirilerek “muhtemel kayma yüzeyi veya zonu” olarak değerlendirilmiştir. Delgiler 
sırasında belirlenen kayma yüzeyleri heyelan sahası için ayrı ayrı ve tüm sahalar için toplu 
olmak üzere grafikler halinde Eklenti 7’ ye ait Ek 7’ de verilmiştir. 

 
Şekil 2.51 D44 kuyusunda 45-46 m aralığında gözlenen “muhtemel” kayma zonu. 
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Standart penetrasyon deneyleri 

Yalnızca jeolojik bilgi amaçlı delinen D74 kuyusu ile Büyükçekmece alüvyal kütlesinde 
yapılan 4 tane kuyu dışındaki diğer tüm kuyularda yüzey ile 30 m derinlik aralığında 1,5 m ara 
ile SPT yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan 1456 tane SPT sonuçları derinlik ve jeolojik-
litololojik ayrıtlara bağlı olarak gruplandırılmış, çizelge ve grafikler halinde aşağıda 
sunulmuştur. 

Penetrasyon deney sonuçlarının derinlikle değişimi, aşağıda Çizelge 2.4 ve Şekil 2.52’de 
verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için Eklenti-7’ye bakılabilir. Çizelge ve grafiklerden görüleceği 
üzere, penetrasyon direnci derinlikle kabaca doğrusal artan bir ilişkiye sahiptir. 

Çizelge 2.4 Penetrasyon deney sonuçlarının N30 derinliğe göre değişimi. 

Ortalama Deney 
Derinliği (m) 

Ortalama  
N30 

Ortalama Deney Derinliği 
(m) 

Ortalama  
N30 

1,73 12 16,73 39 

3,23 17 18,23 39 

4,73 19 19,73 40 

6,23 24 21,23 40 

7,73 29 22,73 42 

9,23 31 24,23 43 

10,73 34 25,73 45 

12,23 34 27,23 45 

13,73 36 28,73 44 

15,23 39 30,23 46 

SPT N30: 30 cm penetrasyon için yapılmış darbe sayısı. Değerlendirme sırasında 50 den büyük N30 değerleri 50 
kabul edilmiş, refü değerler ise değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
 

 
Şekil 2.52 Penetrasyon deney sonuçlarının (N30) derinlikle değişim ilişkisi (Grafiklerin üzerinde 
yer alan bağıntılardaki N, SPT N30 değerini, D ise derinliği gösterir). 
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Elde edilen penetrasyon deney sonuçlarının derinliğin yanı sıra litoloji veya zemin türlerine 
bağlı olarak da farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu bakımdan Güngören ve Çukurçeşme 
üyeleri ile Kıraç Üyesi’nin kil boyu kısımlarında nispeten düşük değerler elde edilirken, 
Çantaköy Tüf Üyesi’nin kum boyu kısımları ile Kıraç ve Gürpınar üyelerinde ise nispeten 
yüksek değerler elde edilmiştir. Öte yandan, formasyon veya üyeden bağımsız olarak, kumlu 
seviyelerde, killi seviyelere oranla nispeten daha yüksek SPT N30 değerleri elde edilmiştir. 
Penetrasyon deney sonuçlarına ait ortalama değerler, jeolojik üye ve zemin türüne göre aşağıda 
Şekil 2.53’de grafik halinde verilmiştir. 

Kayma yüzeyi üzerinde ve altında benzer penetrasyon direnç değerlerinin elde edilmesi 
dolayısı ile kayma yüzeyi ya da zonlarının belirlenmesinde penetrasyon test verileri birkaç 
örnek dışında pek ayrıt edici olamamıştır. 

 
Şekil 2.53 Penetrasyon deney sonuçlarının ortalama yaklaşımı ile formasyon/üye veya zemin türlerine 
göre değişimi 

2.7.2 Kuyuların donatılması 

 Delgisi tamamlanan kuyular, YSS, inklinometre, piyezometre veya TDR kuyusu olarak 
donatılmıştır. Bu kapsamda, sahada açılan kuyulardan 3 tanesi YSS ölçüm kuyusu, 39 tanesi 
inklinometre kuyusu, 22 tanesi hem inklinometre hem piyezometre kuyusu, 8 tanesi TDR 
kuyusu, 2 tanesi hem TDR, hem inklinometre kuyusu olarak düzenlenmiştir. Bir adet kuyuya 
(D61) ise Marsite Projesi (Bkz Eklenti-7) kapsamında 2 sismometre yanı sıra, 2 piyezometre 
ve 1 TDR yerleştirilmiştir. Büyükçekmece alüvyal düzlüğünde açılan kuyular ise yalnızca 
jeolojik araştırma amaçlı yapıldıkları için, herhangi bir ölçüm donanımı ile düzenlemeye tabii 
tutulmamışlardır. 

Sonuç olarak, 11 tane kuyuya TDR, 22 tane kuyuya piyezometre, 63 tane kuyuya inklinometre, 
1 tane kuyuya sismometre indirilmiş ve 3 tane kuyu YSS gözlem kuyusu olarak 
düzenlenmiştir. 
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Kuyuların inklinometre ile donatılması 

İlkesel olarak, muhtemel veya şüpheli kayma yüzeyi belirlenmiş olan 67 tane kuyu 
inklinometre ile donatılmaya çalışılmıştır. Ancak, kayma yüzeyi belirlenmiş olmasına karşın 
herhangi bir teknik nedenle 4 tane kuyu (D52, D59, D62 ve D65) inklinometre ile 
donatılamamıştır. İnklinometre yerleştirilen kuyulardan 5 tanesi sürekli, diğerleri ise düzenli 
zaman aralı ölçüm alınabilecek şekilde donatılmıştır. Sonuç olarak inklinometre borusu ile 
donatılabilen 63 tane kuyu yukarıda Şekil 2.47’de gösterilmiştir. Kuyuların inklinometre 
boruları ile donatılma şekli Eklenti-7’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Kuyuların piyezometre ile donatılması 

22 tane kuyuya toplam 45 adet piyezometre yerleştirilmiştir. Piyezometreler genellikle 
inklinometre ile donatılan kuyulara yerleştirilmiş ve inklinometre boruları üzerine monte 
edilmiştir. Bazı istisnalar dışında kuyulara genellikle 2 adet piyezometre yerleştirilmiştir. Bu 
piyezometrelerin bir tanesi şüpheli veya muhtemel olarak tanımlanan kayma yüzeyi seviyesine, 
bir tanesi ise bu seviyenin üzerinde kesilmiş geçirimli sayılabilecek seviyeye yerleştirilmiştir. 
Bu şekilde olası kaymanın ortamdaki gözenek basıncı ile ilişkisinin belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Çalışmada tümüyle enjeksiyon harcı içinde bırakılabilen titreşimli tel 
(Vibrating Wire) düzeneğine sahip piyezometreler kullanılmıştır. Piyezometre yerleştirilen 
kuyular Şekil 2.47’de gösterilmiştir. Piyezometrelerin yerleştirilme şekli ve diğer ilgili 
ayrıntılar ise Eklenti -7’de verilmiştir. 

Kuyuların TDR ile donatılması 

Kuyuların donatılması kapsamında 11 adet kuyuya, kuyu boyunca uzanan TDR olarak 
isimlendirilen yöntem uygulaması için ortak eksenli (coaxial) kablo indirilmiştir. TDR 
kablolarının, özellikle, henüz belirgin bir heyelana katılmamış, ancak heyelan taç bölgesine 
çok yakın konumda olup krip hareketinin beklenebileceği sınır bölgelerinde açılan kuyulara 
(D-18, D-24, D-33, D-39 gibi) yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Ancak teknik nedenlerle 
inklinometre borusu indirilemeyen 4 tane kuyunun da (D52, D59, D62 ve D65) TDR kablosu 
ile donatılması yoluna gidilmiştir (Şekil 2.47). 2 kuyuya ise bu kuyularda meydana gelmesi 
olası hızlı hareketin inklinometre donanımını devre dışı bırakması olasılığına karşı güvence 
olarak inklinometre ile birlikte TDR da indirilmiştir. 

Kuyuların YSS ölçüm amaçlı donatılması  

Üç tane kuyu, delgi sonrasında YSS gözlemi yapılmasına yönelik olarak düzenlenmiştir. Söz 
konusu bu kuyulara, 50 mm çaplı, filtreli ve filtresiz PVC borular yerleştirilmiş ve boru ile 
kuyu duvarı arası, ince çakıl ile doldurulmuştur. 

2.8 Laboratuvar deneyleri 

 Proje kapsamında yapılan delgilerde yüzeyden itibaren 30 m derinliğe kadar, 1,5 m ara ile 
standart penetrasyon testleri yapılmış ve bu testler sırasında, örselenmiş zemin örnekleri (1437 
tane) alınmıştır. Ayrıca, kıvamın uygun olduğu killi seviyelerden örselenmemiş (UD) örnekler 
(38 tane) alınmıştır. Bunlara ek olarak, birçok sondajda, muhtemel kayma zonu olarak 
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düşünülen seviyelere karşılık gelen karotlardan örselenmiş (parça) örnekler (12 tane) de 
alınmıştır. Alınan örselenmiş ve örselenmemiş örneklerin tamamına yakını üzerinde zemin 
mekaniği laboratuvarlarında fiziksel ve mekanik özellikleri belirlemeye yönelik deneyler 
yaptırılmıştır. 

Örneklerin önemli bir kısmına ait deneyler, yüklenici firma Zetaş A.Ş. tarafından, kendi 
bünyesinde kurulu bulunan zemin mekaniği laboratuvarında yapılmış, diğer bölümü (daha 
ziyade mekanik deneyler) ise Zetaş A.Ş. tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’ne ait zemin mekaniği laboratuvarlarına yaptırılmıştır. Ayrıca, Geomar Ltd. Şti. 
tarafından, örselenmemiş örneklerin bir kısmı ile karot parça örnekler üzerinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi Hamdi Peynircioğlu Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nda fiziksel ve 
mekanik özellikleri belirlemeye yönelik deneyler yaptırılmıştır (Çizelge 2.5).  

Örselenmiş örnekler üzerinde yalnız fiziksel, örselenmemiş örnekler üzerinde ise fiziksel 
deneylerin yanı sıra, örneklerin önemli bir kısmında, mekanik (üç eksenli basınç, doğrudan 
kesme kutusu ve konsolidasyon) deneyler yaptırılmıştır. 

2.8.1 Fiziksel – endeks özellikleri belirlemeye yönelik deneyler 

Miktar olarak yeterli ve nitelik olarak uygun olan tüm örselenmiş ve örselenmemiş 
zemin örnekleri üzerinde fiziksel deneyler yapılması planlanmış, ancak, bazı örneklerin anılan 
kıstaslara tam uymamaları nedeni ile fiziksel deneylere tabi tutulmaları mümkün olmamıştır. 
Çok sayıda deney sonucu söz konusu olduğundan, aşağıdaki bölümlerde ancak en küçük, en 
büyük ve ortalama değerleri gösteren özet deney sonuçları (Çizelge 2.5) verilmiştir. Tüm 
deney sonuçları için Eklenti 8’e bakılabilir. 

Proje sahasında yer alan farklı kayaç istiflerinin (Güngören, Çukurçeşme, Kıraç, Çantaköy, 
Gürpınar) kaba taneli (kum + çakıl boyu toplam tane oranı %50 ve üzeri) ve ince taneli 
(kil+silt boyu toplam tane oranı %50 ve üzeri) kısımlarına ait fiziksel veriler aşağıda 
karşılaştırmalı olarak Çizelge 2.5 ve Çizelge 2.6 de verilmiştir. 
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Çizelge 2.5 Delgilerde kesilen kum baskın (kaba taneli zemin) seviyelere ait fiziksel özellikler. 

Üye 

tane durumu 
Değer 

Atterberg 
Limitleri 

Elek analizi Hidrometre  

Zemin sınıfı (USCS) LL PL PI 
Çakıl 

(>No.10)
Kum 

Kil +Silt 

(<No.200) 
Kil Silt 

% % % % % % % % 

Güngören- 
kaba taneli 

en küçük 25 13 10 0 11 21 6 15 

SM en büyük 67 25 42 50 79 48 22 33 

ortalama 39   22 16 47 37 15 23 

Çukurçeşme 
kaba taneli 

en küçük 25 13 6 0 30 11 5 14 

Ağırlıklı olarak SM, SC, 
kısmen GP, GC, SP, SW 

en büyük 43 20 25 48 89 49 26 36 

ortalama 34 17 16 5 67 28 12 23 

Kıraç 

kaba taneli 

en küçük 31 14 16 8 0 0 2 10 
GM, GC, GW, SC, SW, 
GP ve bunların ara 
sınıfları 

en büyük 52 21 33 100 76 49 32 22 

ortalama 41 17 23 47 33 20 15 15 

Çantaköy 
tüf-tüffit 

kaba taneli 

en küçük 31 15 14 0 6 7 0   
Ağırlıklı olarak SM, SC, 
kısmen SP/SM, SM/SC, 
nadiren GP, GC 

en büyük 74 40 47 52 90 86 24   

ortalama 45 17 23 10 65 25 8 17 

Gürpınar 
kaba taneli 

en küçük 21 12 9 0 15 5 4 8 Ağırlıklı olarak SM, SC 
daha az oranda, GM, 
GC, GP, SW ve bunların 
ara sınıfları 

en büyük 56 33 35 76 94 49 34 42 

ortalama 39 23 20 12 63 25 13 29 

Gürpınar tüf 
tüffit kaba 

taneli 

en küçük 33 18 14 0 40 14 3 21 

SM – SC en büyük 60 26 38 22 86 50 21 45 

ortalama 45 20 25 4 62 34 7 35 

Not: Elek deneyleri ile hidrometre deneyleri aynı sayıda olmadığı için No 200 elek-altı 
malzeme ile kil+silt toplamının birbirlerini karşılaması beklenmemelidir. 

 

Çizelge 2.5 de görüleceği üzere kum baskın seviyelere ait ortalama ince tane oranları %20 ile 
%37 arasında, ortalama likit limit değerleri %34 – %45 arasında ve ortalama plastiklik endeksi 
değerleri 16 – 25 arasında değişim göstermektedir. Çizelgede sunulan verilere göre Kıraç 
Üyesi “killi kumlu çakıl” olarak tanımlanabilirken, diğer seviyeler daha ziyade “siltli kuma 
karşılık gelmektedir. 
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Çizelge 2.6 Proje alanında, delgilerde kesilen kil+silt baskın (ince taneli zemin) 
seviyelere ait fiziksel özellikler. 

Üye 
 tane 

durumu 
Değer 

Atterberg 
limitleri 

Elek analizi 

H
id
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m
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Zemin sınıfı 
(USCS) 

LL PL PI Çakıl 
(>No.10) 

Kum
Kil+Silt 

(<No 
.200) 

Kil Silt Wn gn  

% % % % % % % % % gr/cm3 

Güngören 
ince 

taneli 

en küçük 25 11 13 0 0 52 18 11 31 1.8 

CH en büyük 107 35 72 28 37 100 87 70 38 1.9 

ortalama 61 23 39 5 12 83 42 41 34 1.9 

Çukur- 
çeşme 
ince 

taneli 

en küçük 32 17 6 0 4 56 20 20 - - 
Genelde CH, 
kısmen ML 

ve CI 
en büyük 90 32 58 6 40 95 63 60 - - 

ortalama 61 24 36 1 23 76 37 39 - - 

Kıraç 
ince 

taneli 

en küçük 33 12 21 0 8 51 24 16 - - 

CL-CH en büyük 63 22 41 29 42 92 56 36 - - 

ortalama 50 19 31 14 24 62 37 25 - - 

Çantaköy 
tüf-tüffit 

ince 
taneli 

en küçük 36 16 17 0 1 51 1 15 

35 1.76 

Ağırlıklı 
olarak CH, 

kısmen MH, 
ve CI 

en büyük 87 43 57 36 48 99 81 84 

ortalama 60 27 34 4 23 73 31 42 

Gürpınar 
ince 

taneli 

en küçük 31 11 10 0 0 28 0 8 10 1.6 
Ağırlıklı 

olarak (%82) 
CH, kısmen 
(%12) CL-
CI, çok az 
oranda da 
(%6) MH, 
MH/CH 

en büyük 149 50 115 50 49 100 88 83 47 2.1 

ortalama 65 24 41 3 12 85 42 43 29 1.9 

Gürpınar 
tüf-tüffit 

ince 
taneli 

en küçük 26 13 7 0 1 50 0 26 

32 1.6 

Ağırlıklı 
olarak CH, 
kısmen CI-
CL, daha az 
oranda ise 
MH,ML ve 

C/M 

en büyük 135 38 106 26 49 99 64 78 

ortalama 58 23 34 4 20 77 24 53 

Not: Elek deneyleri ile hidrometre deneyleri aynı sayıda olmadığı için 200 no elek-altı malzeme ile 
kil+silt toplamının birbirlerini karşılaması beklenmemelidir. 

Çizelge 2.6 da görüleceği üzere, Kıraç dışında kalan diğer tüm jeolojik istiflerin ince taneli 
kısımları, gerek tane boyu dağılımı, gerekse kıvam limitleri bakımından bir birlerine benzer 
özellikler göstermektedir. Bunlara ait LL değerleri % 58 - %65 arasında, PI değerleri ise 34 ile 
41 arasında değişmekte olup hepsi yüksek plastisiteli (CH) killere karşılık gelmektedir (Çizelge 
2.5). 



TÜB‹TAK MAM YDBE 

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF HEYELAN SAHALARININ ARAŞTIRILMASI,  

İNCELENMESİ VE İZLENMESİ 

Sayfa/Toplam Sayfa: 93/175                                                                                                                                       Güncelleştirme Sayısı: 03 
 

 

Şekil 2.54 İnceleme alanında karşılaşılan jeolojik birimlerin ince taneli seviyelerine ait plastiklik abağı. 
Abak, her jeolojik üye için ortalama (LL ve PI) değerleri girilerek hazırlanmıştır. U çizgisi üzerinde yer 
alan değer Kıraç Üyesi’nin killi kısımlarına aittir. 

Öte yandan PI değerleri dikkate alındığında, killerin ağırlıklı olarak illit kökenli oldukları 
söylenebilir. Ancak hemen hemen tüm istiflerde, buradaki ortalama değerlerden faklı olarak, 
çok sayıda yüksek (50 ile 70 arasında) PI değerleri de elde edilmiştir. Hatta birkaç örneğe ait PI 
değerleri 70 ile 115 arasında yer almaktadır. Söz konusu bu yüksek PI değerlerinin 
montmorillonit mineralinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Özellikle Gürpınar Üyesi’nin 
killerinin yaygın şekildeki volkanik kökenli karakterleri göz önünde bulundurulursa, bu 
yargıya varmak yanlış olmayacaktır. Kıvam endeksi değerlerine göre, proje sahasındaki 
killerin yüksek – çok yüksek şişme potansiyeline sahip oldukları anlaşılmaktadır (Eklenti-8). 

Sahadaki heyelanların oluşumunda, özellikle Gürpınar üyesi içindeki seviyeler olmak üzere, 
kumlu seviyelerin su depolayabilme (geçirimlilik) özelliklerinin de rol oynamış olma 
olasılıkları yüksektir. Bu nedenle, Gürpınar Üyesi içinde yer alan kum ve tüf-tüfit seviyelerinin 
geçirimlilik ilişkili tane özellikleri (Çizelge 2.7), bu özelliklerden yararlanılarak çeşitli 
araştırmacılar tarafından önerilen bağıntılar yardımıyla hesaplanan geçirimlilik değerleri ise 
Çizelge 2.8’de verilmiştir. 
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Çizelge 2.7 Gürpınar Üyesi içinde yer alan tüf-tüfit ve kumlu seviyelerin, geçirimlilik ile 
ilişkisi kurulabilecek, tane özellikleri. 

Zemin Türü Koşul İnce tane Oranı D10 D50 D60 Cu 

Gürpınar Üyesi 
içindeki tüf-tüfit 

seviyeleri 

En En Düşük 14 0,002 0,075 0,09 19 

En Yüksek 50 0,008 0,86 1,17 282 

Ortalama 34 0,005 0,19 0,26 56 

Gürpınar Üyesi 
içindeki kum 

seviyeleri 

En En Düşük 5 0,001 0,08 0,11 4 

En Yüksek 49 0,167 12 20 201 

Ortalama 25 0,046 0,64 1,03 45 

D10, deneye tabii tutulan örneğin ağırlık olarak %10’una karşılık gelen, mm olarak tane çapıdır, efektif tane çapı 
olarak da adlandırılır. D50 ve D60 ise, sırasıyla, benzer şekilde hesaplanan %50 lik ve % 60 lık kesimlerin tane 
çapıdır. Cu üniformluk katsayısı olup, D60/D10 şeklinde hesaplanmaktadır. 
 
Çizelge 2.8 Gürpınar Üyesi içinde yer alan tüf-tüfit ve kumlu seviyeler için çeşitli 
yöntemlerle hesaplanan geçirimlilik değerleri. 

Zemin Türü 

Araştırmacı Alen Hazen  
Kozeny - Carmen 
 (1927 & 1956) 

Terzaghi & 
Peck 1964 

Courtesy of 
Moretrench 
(Sıkı kum) 

Gözeneklilik - n = %20 n* = %30 n = %30 - 

Geçirimlilik m/sn  (m/sn)  (m/sn) (m/sn) (m/sn) 

Gürpınar 
Üyesi 

içindeki tüf-
tüfit 

seviyeleri 

En düşük 5x10-8 5,13x10-9 2,26x10-8 1,5x10-8 - 

En yüksek 5,6x10-7 5,7x10-8 2,5x10-7 1,7x10-7 - 

Ortalama 2,3x10-7 2,3x10-8 1,05x10-7 7x10-8 - 

Gürpınar 
Üyesi 

içindeki kum 
seviyeleri 

En düşük 1,48x10-8 1,5x10-9 6,65x10-9 4,46x10-9 5,5x10-5 

En yüksek 2,7x10-4 2,8x10-5 1,4x10-4 8,4x10-5 2,8x10-4 

Ortalama 4,53x10-5 4,8x10-6 2,12x10-5 1,42x10-5 1,3x10-4 

Kozeny – Carmen gözenekliliğin (porozite) sıkı kumlar için %20 - %30 dolayında alınmasını önerir. 

Çizelgede verilen ortalama değerler dikkate alındığında, Gürpınar üyesi içindeki tüf-tüfit 
seviyelerinin 10-8 - 10-7 aralığında, kumlu seviyelerin ise 10-4 – 10-6 aralığında geçirimlilik 
değerleri aldığı görülmektedir. Bu değerler, Çizelge 2.9 ile karşılaştırıldığında tüf – tüfit 
seviyelerinin geçirimsiz, kumlu seviyelerin ise zayıf (bazı kaynaklara göre orta) geçirimli 
özellikte oldukları görülmektedir. 

Çizelge 2.9 Zeminlerin geçirimlilik düzeyleri (Ulusay, 2002). 
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2.8.2 Mekanik Deneyler 

 Bu kapsamda, delgiler sırasında Güngören Üyesi’nden alınan 1 tane örnek üzerinde 
konsolidasyonlu-drenajsız (CU), Gürpınar Üyesi’nden alınan 12 tane örselenmemiş örnek 
üzerinde ise konsolidasyonsuz-drenajsız (UU), konsolidasyonlu-drenajsız (CU), bir tane örnek 
üzerinde ise konsolidasyonlu-drenajlı (CD) olmak üzere toplam 14 tane örnek üzerinde üç 
eksenli basınç deneyleri yaptırılmıştır. Ayrıca Güngören Üyesi’nden alınan 1 tane ve Gürpınar 
üyesinden alınan 11 tane örnek üzerinde konsolidasyonsuz-drenajsız (UU), konsolidasyonlu-
drenajlı (CD) ve tekrarlı olmak üzere doğrudan kesme kutusu deneyleri yaptırılmıştır. Bu 
deneylere ait özet çizelgeler aşağıda Çizelge 2.10,  

 

Çizelge 2.11, Çizelge 2.12 ve Çizelge 2.13 olarak, deneyler ile ilgili ayrıntılar ve 
laboratuvar deney tutanakları ise Eklenti-8 de verilmektedir. 

 

Çizelge 2.10 Güngören Üyesi’nde yapılan bir tane üç eksenli basınç deneyi ve sonucu. 

Delgi no Örnek no Derinlik (m) 
Konsolidasyonlu - drenajsız (CU) Zemin sınıfı 

(USCS) C (kPa) ϕ (o) 
D37 UD-2 19,00-19,40 10 16 CH 

 
 
Çizelge 2.11 Gürpınar Üyesi’nden alınan örnekler üzerinde yapılan üç eksenli basınç 
deneyleri ve sonuçları. 

Delgi 
no 

Örnek 
no 

Derinlik 
(m) 

Konsolidasyonsuz - 
drenajsız (UU) 

Konsolidasyonlu - 
drenajsız (CU) 

Konsolidasyonlu - 
drenajlı (CD) 

Zemin 
Sınıfı 

(USCS) C (kPa) ϕ (o) C (kPa) ϕ (o) C' (kPa) ϕ' (o) 

D01 UD-1 5.50-6.00 135 0 SC 

D01 UD-2 8.50-9.00 54 6 45* 11* CH 

D01 UD-4 14.50-15.00 236 0 CH 

D01 UD-5 17.50-18.00 46 10 28* 17* CH 

D02 UD-1 8.50-9.00 23 16 41* 31* CH 

D12 UD-1 15.00-15.45 101 0 CH 

D12 UD-2 33.00-33.38 14 18 5* 31* CH 

D15 UD-2 27.00-27.40 38 15 6* 27* CH 

D18 UD-1 25.00-25.30 33 9 16* 24* CH 

D33 UD-1 8.60-9.00 44 0 CH 

D34 UD-2 37,00-37,50 7 10 CH 
D45 UD-1 23.50-23.70 8 15 17* 18* CH 
D70 UD-1 6.00-6.40 0 29 0* 33* CH 

En küçük değer 44 0 0 6 0* 10*  

En büyük değer 236 0 54 29 45* 33*  

Ortalama 129 0 25 16 18* 22*  

* Bu değerler CU deneylerinden türetilmiştir. 
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Çizelge 2.12 Proje kapsamında Güngören Üyesi’nde 1 tane örnek üzerinde yapılan 
doğrudan kesme kutusu deneyi ve sonucu. 

Delgi no Örnek no Derinlik (m) 
Konsolidasyonlu - drenajsız (CU) Zemin sınıfı 

(USCS) C (kPa) ϕ (o) 

D37 UD-1 8.50-9.00 71 13 CI 

 

Çizelge 2.13 Proje kapsamında Gürpınar Üyesi’nde yapılan doğrudan kesme kutusu 
deneyleri ve sonuçları. 

Delgi no Örnek no Derinlik (m) 

Konsolidasyonlu - 
drenajsız (CU) 

Konsolidasyonlu - 
drenajlı (CD) 

Tekrarlı Zemin 
sınıfı 
(USCS) C  

(kPa) 
ϕ (o) 

C'  
(kPa) 

ϕ' (o) 
Cr  

(kPa) 
ϕr (o) 

D06 UD1 23,60-24,00         0 10 CH 

D03 UD-1 10.00-10.50 60 14         CI 

D04 UD-1 13.00-13.40 39 17         CH 

D13 UD-1 15.00-15.40 36 18         Cl 

D15 UD-1 5.50-5.90 0 38         CH 

D16 UD-1 28,60-28,8 60 18 CH 

D17 UD-1 11,60-12,00         0 11 CH 

D32 UD-1  8.00-8.30 32 20         CH 

D34 UD-1 29,60-29,85     75 27     MH-CH 

D40 UD-1 23,60-24,00         0 9 CH 

D42 UD-1 11,70-12,00         15 10 CH 

D43 UD-1 19.00-19.20 13 29         CH 

D62 UD-1 25.00-25.45 48 18         CH 

D63 UD-1 8,74-9,00     20 23     CH 

D66 UD-3 24,65-25,00         0 10 CH 

D68 UD-1 19.10-19.50 39 22         CH 

 

Yukarıdaki bölümlerde görüleceği üzere, proje sahasında yer alan hemen hemen tüm kayaç 
istiflerinin ince taneli (kil baskın) seviyeleri plastikliği yüksek killerden oluşmaktadır. Delgiler 
sırasında özellikle Gürpınar Üyesi’nde olmak üzere, yaygınca, volkanik gereçlerden türemiş 
olduğu düşünülen killer kesilmiş ve bunlar delgi kütüklerine montmorillonit kil olarak 
kaydedilmiştir. Türlerinin ayrıntılı laboratuvar deneyleri ile belirlenmemiş olmasına karşın, 
proje sahasını karakterize eden killerin montmorillonit olarak nitelenmelerinde bu killerin 
makroskopik ve mezoskopik özelliklerinin yanı sıra Gürpınar istifinin içinde ve üstünde 
volkanik kökenli gereç oranının yüksek olması da dikkate alınmıştır. Tekrarlı kesme kutusu 
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deney sonuçları, Gürpınar killerinin rezidüel kayma direnci açılarının 10 derece dolayında, 
kohezyonun ise sıfıra yakın olduğunu göstermiştir. 

Gürpınar ve Güngören killerinin yüksek plastiklikte ve bununla ilişkili yüksek şişme 
potansiyeline sahip olmaları, su ile temasta veya örselenme halinde ciddi dayanım kaybına 
uğrayabileceklerine de işaret etmektedir. Tüm bu veriler, sahanın heyelana yatkınlığı hakkında 
önemli ipuçları vermektedir. Proje sahasındaki heyelanların meydana gelmesinde, sahanın 
yakın zamandaki aşınma mekanizmasının ve deprem etkisinin yanı sıra, killerin bu 
özelliklerinin de önemli bir etken olduğu anlaşılmaktadır. 

Gerek saha gözlemlerinden, gerekse delgi çalışmalarından elde edilmiş olan verilerle Gürpınar 
Üyesi’nde kalın killi kesimlerin içinde, yanal devamlılıkları kısıtlı, kum seviye ve merceklerin 
var olduğu bilinmektedir. Bu kumlardan alınmış olan örneklerin laboratuvar verilerine 
dayanılarak yaptığımız hesaplamalar, söz konusu kum seviye ve merceklerinin düşük-orta 
düzeyde geçirimliliğe sahip olduklarını, dolayısıyla uygun koşullarda yüksek gözenek basıncı 
oluşturabilecek özellikler taşıdıklarını ortaya koymaktadır. 

2.9 Sahanın sismik hızları 

 Proje sahasında yüksek eğimli alanlarda gözlenen yüzeysel zayıf zemin kütleleri, hem 
sismik yer hareketini büyütme hem de duraysız özelliklerinden dolayı heyelan hareketlerini 
barındırma potansiyeline sahip olduklarından, sismik ve heyelan tehlikeleri açısından ayrıntılı 
araştırılması gereken jeolojik birimlerdir. Bu nedenle sahada bu tür jeolojik birimlerin 
kalınlıklarının ve S-dalgası (kesme) hızlarının (Vs) belirlenmesi proje sahasında arazi 
kullanımının planlanması, ilgili tehlikenin haritalanması ve jeoteknik mühendisliği çalışmaları 
açısından önemlidir. Bu amaca yönelik olarak proje sahasında S-dalgası hızlarının Sismik 
Dizilim (Eklenti-11) ve PS Log (Eklenti-13) ölçüm yöntemleri ile belirlenerek zemin 
sınıflamasının yapılması hedeflenmiştir. Sismik dizilim ölçümleri proje sahasında seçilen 42 
farklı noktada gerçekleştirilmiştir. Dizilim ölçüm noktalarında aynı zamanda Tek İstasyon 
Mikrotremör (H/V) kayıtları da toplanmıştır. Dizilim ölçümlerinden elde edilen veriler; F-K, 
SPAC ve MASW yöntemleri ile işlenerek Rayleigh dalgası faz hızı dispersiyon eğrileri 
üretilmiştir. Elde edilen Rayleigh dalgası faz hızı dispersiyon eğrileri H/V yöntemi ile elde 
edilen genlik oranı eğrileri ile birlikte modellenerek Vs profilleri elde edilmiştir (Eklenti-11). 
Aynı amaca yönelik olarak, 40 farklı noktada PS Log ölçümleri gerçekleştirilerek, noktalara ait 
Vs profilleri belirlenmiştir (Eklenti-13). 

Proje sahasında zeminin heyelan potansiyeli ve sismik büyütme etkisi açısından 
değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla zemin sınıflamasının yapılmasına 
odaklanılmıştır. Jeofizik ve jeoteknik çalışmalarda mühendislik ve yapısal tasarım açısından 
zemin sınıflamasının, zeminin yüzeyden 30 metre derinliğe kadar olan bölümünün ortalama S-
dalgası hızına (Vs30) göre yapılması yaygın kabul görmektedir. Proje sahasında zemin 
sınıfının değerlendirilmesi için Sismik dizilim ve PS Log iş paketleri kapsamında ölçüm 
yapılan noktalara ait Vs profilleri üzerinden Vs30 haritası üretilmiştir (Şekil 2.55). Ayrıca, 
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2014 ve 2015 yıllarında yapılan PS Log ölçümlerden hesaplanan Vs30 değerlerinde önemli bir 
mevsimsel değişimin olmadığı gözlenmektedir (Eklenti-13, Şekil 3.1). 

Şekil 2.55’deki Vs30 haritası incelendiğinde, sahanın kuzeybatı ucunda yer alan S33, S34 ve 
S35 noktaları için en düşük Vs30 değerlerinin (< 180 m/s) elde edildiği görülmektedir. 
Büyükçekmece yerleşim alanlarının yoğunlaştığı bu bölgedeki zemin sıvılaşma potansiyeli 
taşıyan zemin türüne karşılık gelmektedir. Bu bölgede Vs30 değerlerinin Büyükçekmece göl 
kenarından iç kesimlere doğru (batıdan doğuya) tedrici olarak arttığı da gözlenmektedir. 

 

Şekil 2.55 Sismik Dizilim (Sxx kodlu noktalar) ve PS Log (Dxx kodlu noktalar) çalışmaları ile 
elde edilen Vs profillerinden üretilen Vs30 haritası. 

Sismik dizilim çalışmaları sonucunda en yüksek Vs30 değeri (506 m/s) ise S006 noktasında 
elde edilmiştir. Bu noktadaki yüksek Vs30 değeri çok sıkı, sert zemin birimlerin varlığını işaret 
etmektedir. Proje sahası için hazırlanan jeoloji haritasında (Eklenti-3) bu nokta tüf olarak 
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işaretlenmiştir. Proje sahasında çoğunlukla orta sıkı-sıkı zeminler gözlenmekte olup, Vs30 
değerleri 280-360 m/s aralığında değişmektedir. Çok sıkı ve sert zeminler ise Kemerdere ve 
Çukurlar Heyelan alanlarında yoğunlaşmakta olup, Vs30 değerleri 364 m/s ile 485 m/s 
arasında yer almaktadır. Ayrıca, S19 ve S29 noktaları arasında KD doğrultulu uzanan yüksek 
hızlı (ortalama 450 m/s hızlı, haritada mavi renkli) bir alan göze çarpmaktadır (Şekil 2.55). 
Noktasal PS Log ölçümlerinin katkısı ile karakterize olan bu yüksek hızlı alandaki kuyu 
kütüklerinde sık olarak kiltaşı, silttaşı, tüf ve tüffit ardalanmaları gözlenmiştir (Eklenti -13). 

Proje sahasının en güney kesiminde bulunan Gölyaka, Fener ve Kavaklı Deresi heyelan 
alanlarında Vs30 değerlerinin düşük seyrettiği gözlenmektedir. Bu heyelan alanlarında Vs30 
değerleri yaklaşık olarak 200-280 m/s aralığında değişmekte ve zemin kesitinin ilk 30 m’sinde 
düşük sismik hızlı, gevşek birimlere işaret etmektedir (Şekil 2.55). Bu bölgeden kuzeye doğru 
dil gibi uzanan, yaklaşık K-G doğrultulu ve düşük Vs30 hızlı, ancak mevcut bilgiler ışığında 
heyelanlı olmadığı düşünülen (Eklenti-2) bir alan dikkat çekmektedir. Kuzeye doğru proje 
sahasının neredeyse ortasına kadar uzanan yaklaşık 2 km uzunluğunda ve 1 km genişliğindeki 
bu alanda, Vs30 değerleri çevresine göre oldukça düşük kalmaktadır. Bu düşük hızlı alanı 
kuzeyde sınırlayan S16 noktasında Vs30 değeri 235 m/s güneyde sınırlayan I19 noktasında ise 
248 m/s’dir. Heyelanla ilişkişlendirilemeyen bu düşük hızlı zeminin bu bölgede bir çukurluğu 
doldurmuş göreceli genç çökellerden oluşma olasılığı söz konusudur. Bu çökellere en uygun 
aday, Jeoloji çalışmaları eklentisinde (Eklenti 3) Kahveci formasyonu olarak haritalanmış 
birimdir. 

2.10  Mikrotremör (H/V) çalışmaları 

 Yerel zemin koşulları, özellikle gevşek zeminlerde heyelan ve deprem gibi olaylardan 
kaynaklanan zararların dağılımında en önemli etkenlerden biridir. Yüksek bir topografik rölyef 
ve konsolide olmamış zeminler heyelan oluşumuna duyarlı bölgeler oluşturur. Bunun yanında, 
özellikle gevşek zeminlerde deprem sırasında oluşan yer hareketinin sert zeminlere göre 
büyütüldüğü bir çok çalışmayla ortaya konmuştur. Bu nedenle heyelan ve deprem tehlikesini 
barındıran proje sahasında zemin titreşim frekanslarının belirlenmesi çalışmaları, bölgedeki 
heyelan yapılarının araştırılmasına yönelik bütünleşik değerlendirmelere katkı sağlaması 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu iş paketinde, proje sahasında zemin titreşim frekansının elde 
edilmesi amacıyla 407 noktada H/V yöntemi uygulanmıştır. Proje sahasında toplanan 
mikrotremör kayıtları değerlendirilerek zemine ait yatay/düşey spektral oran (H/V) eğrileri 
hesaplanmış ve bu eğriler üzerinden zeminin temel titreşim frekansı belirlenmiştir (Eklenti-12). 
Zeminin temel titreşim frekansının bu sahada derin arayüzeylerle ilişkili olduğu bilinmektedir 
(Ergintav ve diğ., 2008). Heyelan kayma yüzeyleri ile ilişkilendirilebilecek, nispeten sığ 
kesimdeki tabaka geçişleri ile ilgili değerlendirme yapılabilmesi için, H/V eğrileri üzerinden 
seçilen belirli frekanslar için (0.3, 0.6, 2.0, 5.0 ve 10 Hz) H/V genlik oranı dağılım haritaları da 
oluşturulmuştur. Şekil 2.56’da proje sahası için 407 adet H/V ölçümünden üretilmiş temel 
titreşim frekansı haritası verilmiştir. 
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Şekil 2.56 Proje sahası için üretilen zemin temel titreşim frekansı dağılım haritası  
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Temel titreşim frekansı dağılım haritası incelendiğinde, proje sahasının KB ucunda temel 
titreşim frekans değerlerinin 0.5-1.0 Hz arasında kaldığı, bu bölgeden güneye ve doğuya doğru 
ise daha düşük bir frekans bandına (0.3 < fo < 0.5 Hz) geçiş yaptığı görülmektedir. Temel 
frekans değerleri genel olarak, proje sahasının kuzeyinde 0.3 < fo < 0.5 Hz bandında, 
güneyinde ise 0.2 < fo < 0.3 Hz bandında gözlenmektedir. Proje sahasının güney kesiminde 
bulunan Fener ve Kavaklı deresi heyelanlarının civarında ve kuzeyinde temel frekansın 0.2 
Hz’nin altına kadar düştüğü bazı noktalar görülmektedir. 

Proje sahasının kuzey kesiminde bulunan Kemerdere heyelanı ve çevresinde, 0.3 < fo < 0.5 Hz 
aralığında seyreden temel frekans değerleri, Turgut Özal bulvarından itibaren güneye doğru 
(Çukurlar heyelanı ve çevresi) genel olarak 0.2 < fo < 0.3 Hz frekans bandına doğru 
kaymaktadır. Temel frekans, temel kaya üzerindeki çökel kalınlığı H ve ortalama çökel Vs 
hızına bağlı olarak fo=Vs/4H bağıntısı ile hesaplanabilmektedir. Çukurlar heyelanının 
güneyinde kalan tüm alanda da yine 0.2 < fo < 0.3 Hz frekans değerleri hakimdir (Şekil 2.56). 

Proje sahasının kuzey kesiminde bulunan Kemerdere ve Çukurlar heyelanları ile sınırlanan 
alan ve bu alanın batısı ile kuzeybatısı için elde edilen spektral oran eğrilerinde temel frekansa 
karşılık gelen H/V genlik oranları oldukça yüksek iken (Ao > 3-4), güney kesime doğru 
inildikçe bu oranın daha düşük değerler aldığı, hatta bazı ölçüm noktalarında 2 kat eşiğini zor 
aştığı görülmektedir (Eklenti-12). Spektral oran eğrilerinden elde edilen Ao değerleri 
yeraltındaki ilgili tabaka geçişlerine ait hız kontrastının ne kadar yüksek olduğuyla ilintilidir. 
Bu nedenle, gözlenen H/V eğrileri yeraltındaki hız kontrastının proje sahasındaki dağılımı 
hakkında önemli bilgi sağlayabilmektedir. Proje sahasında temel frekansın yanısıra, daha 
yüksek modlara karşılık gelen frekanslarda gözlenen H/V piklerinin de değerlendirilmesi 
amacıyla farklı frekans değerleri için H/V genlik oranları haritalanmıştır. Seçilen frekans 
değerleri (0.3 Hz, 0.6 Hz, 2 Hz, 5 Hz ve 10 Hz) için hazırlanan genlik oranı haritaları Şekil 
2.57- Şekil 2.61aralığında verilmektedir. 

0.3 Hz frekans değeri için oluşturulan haritada Kemerdere ve Çukurlar heyelan alanlarını içine 
alan KB kesiminde 3 ve üzerinde H/V genlik oranları yaygın olarak görülmektedir. Bu alanın 
hemen güneyinde ve doğusunda H/V genlik oranları 2-3 aralığına düşmektedir. Proje sahasının 
GB ucunda ise bu frekans için genel olarak 2 altında H/V genlik oranları elde edilmiştir (Şekil 
2.57). 
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Şekil 2.57 0.3 Hz frekansı için H/V genlik oranı haritası. 

 

Ek olarak yapılan H/V ölçümleri ile daha yoğun örneklenen ve 0.6 Hz frekans değeri için 
hazırlanan haritada, sahanın KB ucunda Büyükçekmece yerleşiminin önemli bir bölümünü 
içeren alanın bu frekansta 4 ve üzerinde H/V genlik oranları verdiği görülmektedir. Bu alandan 
kuzeye ve doğuya doğru H/V genlik oranları azalış göstermektedir. Proje sahasının diğer 
bölgelerinde ise bu frekansta H/V genlik oranları 3’ün üzerine çıkmamaktadır (Şekil 2.58). 
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Şekil 2.58 0.6 Hz frekansı için H/V genlik oranı haritası. 

 

2 Hz frekans değeri için oluşturulan harita incelendiğinde, bu frekans değeri için Gölyaka ve 
Kavaklıderesi heyelan alanları ile kısmen örtüşen ve 2-3 arasında değişen H/V genlik oranları 
gözlenmektedir. Bu alanlar dışında 2 Hz frekansında H/V genlik oranları 2’ nin üzerine 
çıkmamaktadır (Şekil 2.59). 
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Şekil 2.59 2 Hz frekansı için H/V genlik oranı haritası. 

 

5 Hz frekansı için hazırlanan haritada, H/V genlik oranları 3’ün üzerinde olan, dana gözü 
şekilli anomaliler görülmektedir. Bu frekans için en dikkat çekici alan Çukurlar heyelanıdır. Bu 
alandaki bazı ölçüm noktalarında H/V genlik oranları 3-4 aralığında gözlenmektedir. Bu 
durum, bu noktalara ait spektral oran eğrilerinde temel titreşim frekansının oluşturduğu pik 
dışında ikincil yüksek frekans piklerinin varlığıyla ilişkilidir. Yüksek frekanslarda gözlenen bu 
türden pikler, yeraltında ilk birkaç on metrede yer alan gevşek yüzey örtüsü ve altındaki 
konsolide olmuş sert zemin nedeniyle sığ hız kontrastı oluşturan tabaka geçişleri ile ilgilidir 
(Şekil 2.60). 
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Şekil 2.60 5 Hz frekansı için H/V genlik oranı haritası. 

10 Hz frekansı için oluşturulan haritada, Kemerdere heyelanındaki sınırlı bir alan dışında 2’nin 
üzerindeki H/V genlik oranları nadir olarak gözlenmektedir. Kemerdere heyelan alanında 
gözlenen 2’ nin üzerindeki bu genlik oranları yeraltında ilk 5-10 metrede yer alan gevşek 
yüzey dolgusu ve altındaki daha sert ve sismik hızı daha yüksek olan zemin nedeniyle oluşan 
çok sığ hız kontrastları ile ilişkilidir. (Şekil 2.61). 
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Şekil 2.61 10 Hz frekansı için H/V genlik oranı haritası. 

 

 

Proje sahasının KB ucunda, Büyükçekmece yerleşim bölgesinin önemli bir bölümünü içeren 
alanda en büyük H/V genlik (4-8) oranları yaygın olarak 0.6 Hz frekansında elde edilmektedir. 
Sismik hızlar bölümünde çok düşük Vs30 değerlerinin elde edildiği bu bölge sıvılaşma 
potansiyeli taşıyan bir bölge olarak değerlendirilmiştir. Bu alandaki spektral oran eğrilerinden 
elde edilen yüksek H/V genlik oranları da göz önünde bulundurulduğunda, Marmara 
Denizi’nde meydana gelecek büyük bir deprem esnasında sıvılaşma gerçekleşmemesi 
durumunda ise zeminin yüksek sismik büyütmelere maruz kalacağı düşünülmektedir. 
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0.3 Hz frekansında, Kemerdere ve Çukurlar heyelan alanlarının tamamında gözlenen yüksek 
H/V genlik oranları, derin bir arayüzeyi işaret etmektedir. Temel kaya üzerindeki örtü kalınlığı, 
Vs hızına ve temel frekansa bağlı olarak hesaplanabilmektedir (Eklenti-12). Sismik dizilim 
ölçümlerinden elde edilen S-dalgası hız profilleri (Eklenti-11) de göz önünde bulundurularak 
ortalama 800-1000 m/s’lik Vs hızları için, temel frekans ile ilişkili olan arayüzeyin saha 
genelinde ~700-1200 m derinlik aralığında olduğunu söylemek mümkündür. Bu derin 
arayüzeyin sahada temel kaya geçişini temsil ettiği değerlendirilmektedir. 

Proje sahasında yaygın olarak gözlenen ve derin temel kaya geçişi ile ilişkilendirilen temel 
titreşim frekansları değerlendirildiğinde, Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fayının Ana 
Marmara Kolu üzerinde büyük bir deprem meydana gelebileceği saygın makalelerde 
yayınlanmış sonuçlara dayalı olarak tahmin edilmektedir (Le Pichon vd. 2001; Parsons vd. 
2000; Parsons, 2004). Böyle bir deprem sırasında zeminin temel titreşim frekansında ve ilgili 
yüksek modlara karşılık gelen diğer frekanslarda yüksek sismik büyütmelere maruz kalması 
söz konudur. Örneğin deprem sırasında fo=0.2Hz temel frekansının uyarılması durumunda, 
temel frekanstaki büyütmenin yanı sıra, 1. Mod için f1= 0.6Hz, 2. Mod için f2= 1.0Hz, 3. Mod 
için f3=1.4Hz, 4. Mod için f4=1.8Hz, vb. frekanslarda büyütmeler oluşabilir. Oluşabilecek 
sismik büyütmeler sonucu proje sahasında 20m-60m derinliklerde belirlenen heyelan kayma 
zonlarının (Eklenti-7) tetiklenmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yüksek frekans bandındaki (2, 5 ve 10 Hz) H/V genlik dağılımını veren haritalar ise, sığ 
derinliklerde hız kontrastlarının varlığı hakkında bilgi vermektedir. Özellikle, 5 ve 10 Hz 
frekanslarında gözlenen yüksek H/V genlik oranları Çukurlar ve Kemerdere heyelan 
alanlarında kısmen süreklilik göstermektedir. Yüksek frekanslarda gözlenen bu yüksek genlik 
oranlarının yeraltında ilk birkaç on metredeki tabaka geçişlerini gösterdiği 
değerlendirilmektedir. Farklı frekanslar için hazırlanan H/V genlik oranı haritaları 
incelendiğinde, proje sahasının tümünde süreklilik gösteren yüksek hız kontrastına sahip ve 
çeşitli derinliklerde delgilerde görülen heyelan kayma zonları (Eklenti 7) ile 
ilişkilendirilebilecek basit bir yapı görülmemiştir. Bu sonuç, proje sahasındaki kuyu 
kütüklerinde gözlenen heyelan kayma zonlarının yüksek hız kontrastı oluşturmayan killi 
birimler içerisinde gelişmiş olması (Eklenti-7) ile de örtüşmektedir. 

2.11  Sahada yeraltı görüntüleme çalışmaları 

 Heyelanlar, bir kayma zonu üzerinde karmaşık bir deformasyon alanının sonucu olarak 
gelişen ve dünyada yaygın olarak gözlenen hareketlerdir. Heyelanlı sahalarda geleneksel 
jeolojik ve jeoteknik araştırmalar, delgi, kuyu içi izleme ve çukur açma çalışmalarını 
içermektedir. Bu araştırmalar, incelenen alanın jeolojik ve mekanik karakterini, kaymanın 
düşey sınırlarını ve eğim stabilite analizlerinde ihtiyaç duyulan parametreleri elde etmeyi 
amaçlamaktadır. Ancak, jeoteknik çalışmalar maliyetli olmalarının yanısıra noktasal bilgi 
sağlamakta ve delginin gerçekleştirilebildiği durumlarda yapılabilmektedir (Jongmans ve 
Garambois, 2007). Diğer taraftan jeofizik görüntüleme yöntemleri, daha az delgi ile maliyet 
etkin şekilde yeraltındaki yapıların alansal yayılımını ortaya çıkarmakta başarılı olan, çok daha 
hızlı uygulanabilen ve zor arazi koşullarında dahi uygulanabilirliği yüksek olan yöntemlerdir. 
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Jeoteknik çalışmaların aksine jeofizik çalışmalar, araştırılan alandaki yapının jeoteknik ve 
jeolojik özellikleri yerine fiziksel parametreleri üzerinden görüntüleme yapmaktadır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde, bir yöntemin avantajlı olduğu konuda diğer yöntem zayıf kalabilmektedir. 
Bu nedenle, jeoteknik ve jeofizik yöntemler bir arada uygulandıklarında birbirlerini 
tamamlayıcı olmaktadırlar (Jongmans ve Garambois, 2007). Jeofizik uygulamalar arasında sığ 
görüntüleme çalışmalarında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri sismik yansıma diğeri ise 
elektrik özdirenç tomografi (ERT) yöntemidir. 

Sismik Yansıma yöntemi açısından incelendiğinde heyelanların geometrilerinin ve kayma 
zonlarının tespitinde, heyelan kütlesinin üzerinde kaydığı yapı ile arasında oluşan empedans 
kayma zonunu belirlemeyi mümkün kılmaktadır. Heyelan kayma zonlarının genel olarak 
heterojen dağıldığı ve kil birimleri içerisinde geliştiği durumlarda, gerileyen kayma hareketi 
bakımından uygun konumda bulunması sonucu kaymanın sismik hızı yüksek bir birimin 
üzerinde gelişebileceği durumlar oluşabilmekte ve potansiyel olarak sismik yansıma yöntemi 
ile kayma zonunun belirlenebilmesi mümkün olmaktadır. 

ERT yöntemi açısından bakıldığında ise, zeminin türü, gözenekliliği ve su içeriği gibi faktörler 
elektrik özdirenci etkilediklerinden ve heyelanlı sahalar bu tür özellikler taşıdıklarından ERT 
heyelan araştırmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Heyelanların geometrilerinin ve kayma 
zonlarının bu yöntemle çalışılması mümkündür. Dik yamaçlarda gelişen heyelanlarda üstte 
iletken özellik taşıyan gevşek birimler ve altında ona göre oldukça dirençli kayaçların olduğu 
ve süreklilik sunan bir geometriye sahip yapılarda ERT oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. 
ERT ile karmaşık jeolojik özelliklere sahip kil birimleri içinde gelişen heyelan kayma 
zonlarının belirlenmesinde başarısı daha düşük olabilmektedir. Ancak, uzun bir süreçte tekrarlı 
kaymalar sonucu gelişen heyelanlar kil birimlerinin örselenmesine ve su içeriğinin kayan 
zonda artmasına neden olduğundan kayma zonunun elektrik yöntemlerle tespit edilebileceği bir 
özdirenç kontrastı oluşturabilir. Ayrıca, heyelanlarda gerileyen kayma hareketi sonucu 
kaymanın dirençli bir birimin üzerinde gelişebileceği durumlar oluşabilmekte ve potansiyel 
olarak ERT yöntemi ile belirlenebilmesi mümkün olmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında, delgi ve kuyu içi izleme çalışmalarından elde edilen noktasal bilgilerin 
alansal yayılımını ortaya koyabilmek çabası ile sahada Sismik Yansıma (Bkz. Eklenti 9) ve 
ERT ölçüm çalışmaları (Bkz. Eklenti 10) gerçekleştirilmiştir. 

Proje sahasında sismik yansıma çalışmaları, Büyükçekmece’de 9 ve Beylikdüzü’nde ise 13 
olmak üzere toplam 22 hat üzerinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.62). Sismik yansıma çalışması 
tamamlanan toplam hat uzunluğu Büyükçekmece sahasında 6288 metre, Beylikdüzü sahasında 
ise 4866 metredir. ERT ölçüm çalışmaları ise, 4 profilde (Şekil 2.63, Hat-2, Hat-4, Hat-11 ve 
Hat-13) derin görüntüleme amaçlı 20 m elektrot aralığı kullanılarak, 6 profilde ise (Şekil 2.64, 
Hat-2, Hat-4, Hat-7, Ekhat-1, Ekhat-2, Ekhat-3 ve Ekhat-4) daha sığ ama yüksek çözünürlüklü 
görüntüleme amaçlı 6.25 m elektrot aralığı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplam 11 hatta 
yapılan elektrik özdirenç ölçümlerinin uzunluğu ~9300 m’ye ulaşmıştır. 
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Şekil 2.62 Büyükçekmece ve Beylikdüzü sahasında yer alan sismik hatlar. Siyah çizgiler 
proje kapsamında odaklanılan heyelan bölgelerinin sınırlarını, kırmızı çizgiler tamamlanan 
sismik hatların yerlerini gösterir. 
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Şekil 2.63 Çalışma alanında 20 m elektrot aralığı kullanılan elektrik özdirenç ölçüm hatlarının 
konumları. 
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Şekil 2.64 Çalışma alanında 6.25 m elektrot aralığı kullanılan elektrik özdirenç ölçüm hatlarının 
konumları. 

 

2.11.1 Elektrik Özdirenç Tomografi 

  20 m elektrot aralığı kullanılarak yapılan ölçümler sonucu elde edilen 2D ERT kesitleri 
(Şekil 2.65) incelendiğinde, mevcut kanal sayısı ile daha uzun açılım yapılabildiği için 250 m 
derinlere kadar görüntü elde edildiği görülebilmektedir. Heyelan kayma yüzeylerinin sığ 
derinliklerde (< 100 m) oluştuğu düşünülüyor olsa da, bu elektrot aralığı kullanılarak mevcut 
kanal sayısı ile daha derine nüfuz edilip heyelanlı yapı ile ilişkilendirilebilecek anomaliler 
görülüp görülemeyeceği sorgulanmıştır. Kesitler incelendiğinde, daha derinlerde heyelanlı yapı 
ile ilişkili olabilecek üstte iletken ve altında ona göre oldukça dirençli olan ve süreklilik sunan 
basit bir görüntü gözlenmemekte olup daha ziyade karmaşık bir görüntü elde edilmektedir. 

Proje sahasında Çukurlar Heyelanı içerisinde, Hat-2 boyunca alınan ölçümün kesitlerinde, en 
yüksek özdirenç ölçümün başlangıç noktasından 250 m uzaklıkta ve 25 m derinde 60 ohm.m 
değerine sahiptir ve sınırlı bir alanda gözlenmektedir. Bununla birlikte, Fener Heyelanı 
üzerinde Hat-11 boyunca alınan ölçümün tomografik kesitlerinde en yüksek özdirenç değeri 
ölçümün başlangıç noktasından 1180 m uzaklıkta 50 m kotunda yine sınırlı bir alanda gözlenen 
80 ohm.m’lik anomalide ortaya çıkmaktadır. 20 m elektrot aralığı kullanılarak yapılan 
ölçümlerde elde edilen en yüksek özdirenç değeri ise, Hat-13’ün başlangıcından 300 m 
uzaklıkta deniz seviyesinde yine sınırlı bir alanda gözlenen 1000 ohm.m’lik oldukça yerel bir 
anomalidir. Bunların dışında yapılan ölçümlerde özdirenç değerleri genelde 20 ohm.m’yi 



TÜB‹TAK MAM YDBE 

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF HEYELAN SAHALARININ ARAŞTIRILMASI,  

İNCELENMESİ VE İZLENMESİ 

Sayfa/Toplam Sayfa: 112/175                                                                                                                                       Güncelleştirme Sayısı: 03 
 

geçmemekte ve oldukça iletken ve karmaşık bir yapı ortaya koymaktadır. Bunlara rağmen, elde 
edilen kesitlerde düşük özdirenç farklılıkları sergileyen anomaliler delgi kütüklerinde 
raporlanan birimlerle karşılaştırılarak aşağıda verilen şekilde yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 2.65 Yukarıdan aşağıya sırasıyla Hat-2, Hat-4, Hat-11 ve Hat-13 üzerinde gerçekleştirilen ve Şekil 
2.63’de konumları verilen ölçüm çalışmalarından hesaplanan ERT görüntüleri. Delgilerde tespit edilen 
muhtemel kayma zonları beyaz çizgi ile gösterilmektedir. 

Çukurlar Heyelan alanında Hat-2 ve Hat-4 profilleri boyunca alınan ölçümlerden elde edilen 
2D ERT görüntülerinin (Şekil 2.65) ait oldukları hatlar üzerinde yapılmış olan D02, D62, D15 
ve D17 delgilerine ait kütükler de incelenmiştir (Eklenti 7). Derinliği 45 m olan D02 delgisi, 
Şekil 2.65’deki elektrik kesitte işaretlenmiştir. Delgi kütüğünde kayma zonu deniz seviyesine 
göre 87 m’de görülmekte ve 83.5 m’den sonra Silttaşı, Kiltaşı gibi yumuşak kaya olarak 
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tanımlanan birimlere girilmektedir. Şekil 2.65’de, Hat-2 özdirenç kesitinde ilk 20 m’de yer 
alan 5-6 ohm.m’lik anomalinin hemen altında gözlenen biraz daha yüksek özdirençli (20 
ohm.m) anomali, delgi kütüğündeki yumuşak kaya birim ile ilişkilendirilebilir. 

Benzer şekilde, derinliği 80 m olan D15 delgisi ise, Şekil 2.65’deki Hat-4 elektrik kesiti 
üzerinde işaretlenmiştir. Bu elektrik kesitinde deniz seviyesine göre 80 m’den sonra 
gözlemlenen nispeten dirençli anomaliye, D15 delgi kütüğünde işaretlenen iyi tutturulmuş 
tüffit, kil, kiltaşı ve silttaşı ardalanmalarının sebep olduğu düşünülmektedir. Delgi kütüklerinde 
gözlenen muhtemel kayma zonları 20 m elektrot aralıklı bu verilerden üretilen ERT 
kesitlerinde gözlenmemekle birlikte, kayma zonlarının bahsi geçen hatlar özelinde nispeten 
dirençli anomalilerin üstünde veya altında geliştiği söylenebilir. Yine Hat-4 elektrik kesiti 
üzerinde delgiler ile kesilmeyen, nispeten daha dirençli (20 ohm.m) bir birime işaret eden derin 
bir anomali de Şekil 2.65’de alttaki kesitin başından itibaren ~450 ile 700 metre uzaklık 
aralığında deniz seviyesine göre yaklaşık 50 metre derinlikte gözlenmektedir. Anomalinin 
yüzeye göre derinliği 180 m civarındadır. Bu hatta dik atılan Hat-2 elektrik tomografi 
kesitinden gözlenebileceği gibi bu anomali alanın doğusuna heyelan aynasına doğru belirgin 
bir uzanım sergilememektedir. 

Hat-11’den elde edilen ERT kesiti incelendiğinde, 380 m ile 800 m arasında kalan bölümde 
yüzeyden 25-50 m derinliğe kadar değişen kalınlıkta 20 ohm.m özdirenç değerine kadar ulaşan 
bir yüzeysel anomali gözlenmektedir. Bu kesite yakın açılan 45 m derinlikli D74 delgi kütüğü 
incelendiğinde nispeten dirençli olan bu anomaliye sebep olan birimlerin tüffit, silttaşı ve kiltaşı 
gibi birimler olabileceği görülmektedir. D74 delgi kütüğünde işaretlenen deniz seviyesine göre 
53 m’de yüzeyden ise 25 m derinde gözlenen muhtemel kayma zonunun ise üstteki kil, çakıllı 
kum gibi birimlerle tüffit, kumtaşı, silttaşı ardalanmalı birimleri ayırdığı görülebilmektedir. Bu 
muhtemel kayma zonunun, Hat-11’deki elektrik kesitin ilk 25 m’sinde gözlenen ~6 ohm.m lik 
anomali ile altındaki 20 ohm.m’lik anomalinin ayrıldığı kesimle ilişkilendirilebileceği 
görülebilmektedir (Şekil 2.65). 

Hat-13’ten elde edilen ERT kesitinde ise, hattın başlangıcından 280 m ile 550-600 m uzaklık 
aralığında yüzeyden 50, 75 ve 100 m derinliklerde nispeten iletken anomali sergileyen zonlar 
seçilebilmektedir. Bu hatta yakın açılan D39 kuyusu bu zonların derinliğine ulaşmadığı için bu 
anomaliler delgi kütüğü ile ilişkilendirilememiştir. 

Yukarıda anlatılan 20 m elektrot aralıklı ölçümlerin yanısıra sahada 6.25 m elektrot aralıklı 
ölçümler de alınmıştır. Konumları Şekil 2.64’de verilen ve bu ölçümler sonucu elde edilen ERT 
kesitleri (Şekil 2.66) incelendiğinde, mevcut kanal sayısı ile profil boyunun 20 m elektrot aralığı 
ile yapılanlardan daha kısa kaldığı ancak kesitlerin daha yüksek çözünürlüğe ulaştığı 
görülmektedir. 

Bahsi geçen kesitlerde 150 m derinliğe kadar görüntü elde edilebilmekte ve özdirenç değerleri 
genelde 20 ohm.m’yi geçmemektedir. Hat-2 nolu ERT kesitinin başlangıcından 80 m uzaklıkta 
açılan D62 nolu delgi kütüğü (Eklenti 7) incelendiğinde, yüzeyden 80 m kotuna kadar tüf ara 
seviyeleri olan genelde killi bir birim devam etmekte, 80 m’den derine doğru ise kiltaşı, kumtaşı, 
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siltaşı olarak tanımlanan birimler görülmektedir. Delgi kütüğünde, muhtemel kayma zonu olarak 
80 m’lerde 1 m kalınlığında, 60 m’lerde ise 6 m kalınlığında bir zonun işaretlendiği 
görülebilmektedir. ERT kesiti üzerinde D62 nolu delgi ve indiği derinlik işaretlenmiş olup, 
muhtemel kayma zonları da beyaz çizgi ile gösterilmektedir (Şekil 2.66). 

 

 

 

 
Şekil 2.66 Yukarıdan aşağıya sırasıyla Hat-2, Hat-4 ve Hat-7 üzerinde gerçekleştirilen ölçümlerden elde 
edilen ERT kesitleri. Delgilerde tespit edilen muhtemel kayma zonları beyaz çizgi ile gösterilmektedir. 

Bu delgi kütüğünde gözlenenlere uyumlu bir ERT kesiti izlenmekte olup, muhtemel kayma 
zonu ile ilişkilendirilebilecek nispeten iletken bir anomali (Şekil 2.66’da ok ile gösterilen) Hat-
2’nin başlangıcından 250 m uzaklıkta yüzeye ulaşmaktadır. Bu anomali, D02 nolu delgiye 
(Eklenti 7) doğru tekrar derine doğru uzanım sergilemekte ve benzer derinliğe ulaşmaktadır. 
Bu delgi kütüğünde, 5 m kil, ardından 10 m kalınlıklı tüffit ve kiltaşı, 5 m siltli kil ve 1-2 m 
killi bir muhtemel kayma zonundan sonra ise siltaşı, kiltaşı birimlere girilmektedir. D02 nolu 
delgide beyaz çizgi ile işaretlenen muhtemel kayma zonu derinliği incelenir ise, ERT kesiti 
üzerinde bu zona karşılık gelen nispeten dirençli anomaliler arasında yer alan iletken bir 
anomaliye denk geldiği görülebilmektedir. 

Hat-4’e ait ERT kesitinde Hat-2’ye benzer şekilde yorumlanabilecek anomaliler elde 
edilmemiştir. Kesitin üst kesimlerinde 20 m’den 40 m’ye değişen kalınlıkta 3-4 ohm.m’lik bir 
iletken anomali görülebilmekte, altında ise tekdüze 9-10 ohm.m özdirenç değerine ulaşan bir 
anomali derine doğru devam etmektedir. Kesit başlangıcından 250 m uzaklıkta açılan D15 
delgisi ile karşılaştırma yapıldığında nispeten dirençli ve derine giden bu anomalinin delgi 
kütüğünde deniz seviyesine göre 75 m’den sonra görülen tüf-tüffit, kiltaşı aradalanmalarına 
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karşılık geldiği söylenebilir. Bu kesitte, muhtemel kayma zonları ile ilişkilendirilebilecek 
derecede güçlü anomalilere rastlanmamıştır. 

Hat-7’ye ait ERT kesiti ile ilişkilendirilebilecek bir delgi yoktur ancak kesitin 50-60 m 
derinliğinde 70-130 m uzaklık aralığında yay şeklinde nispeten iletken bir anomali 
gözlenmektedir. Bir başka anomali ise, 200-250 m uzaklık aralığında 60 m kotundan deniz 
seviyesine ulaşan eğimli iletken bir zon olarak göze çarpmaktadır. 

2015 yılında teslim edilen 2.ara rapor sonrasında heyelan aynalarına dik olacak şekilde 4 adet 
6.25 m elektrot aralıklı ek hat atılması kararlaştırılmıştır. Buna uygun olarak Şekil 2.64’de 
görülen Ekhat-1, Ekhat-2, Ekhat-3 ve Ekhat-4’te alınan elektrik özdirenç ölçümlerinden 
üretilen ERT kesitleri Şekil 2.67’de paylaşılmaktadır. Şekil 2.67’de verilen kesitler üzerinde 
ayrımı yapılabilen dirençli-iletken zonlar ile nispeten dirençli bir yapı içerisinde gözlenebilen 
iletken zonlar aşağıda anlatılmaktadır. 

Bu hatlardan ~550 m uzunluklu Ekhat-1 ERT kesitinde, D17 delgi kütüğünde (Eklenti 7) 
gözlenen muhtemel kayma zonları ile ilişki kurulabilecek net bir anomali görülmemektedir. 
Bununla birlikte bu kesitte, 100-200 m uzaklık aralığında ve 100-125 m kotları arasında 
nispeten iletken bir anomali gözlenmektedir (Şekil 2.67). 

Ekhat-2 ERT kesitinde Turgut Özal bulvarından güneye doğru Çukurlar heyelanına uzanan ve 
kesitin başı olan bulvardan 200 m uzaklığa kadar 100 ohm.m özdirenç değerine sahip bir 
anomali gözlenmektedir (Şekil 2.67). Bu dirençli anomali, Kemerdere ve Çukurlar heyelanını 
ayıran veya heyelana karışmamış olan sırtın özelliğinden kaynaklanıyor olabilir. Ekhat-2 
elektrik özdirenç ölçümünün alındığı hattın biraz batısında açılan D46 nolu delgi kütüğü 
(Eklenti 7) incelendiğinde yüksek özdirence sahip anomalinin silttaşı, kiltaşı ve tüffit gibi 
birimlerle ilişkili olabileceği, üstteki oldukça düşük özdirence sahip anomalinin ise bu 
birimlerin üzerindeki killi birimlerle ilişkili olabileceği söylenebilir. D46 nolu delgi kütüğünde 
80 m kotunda gözlenen muhtemel kayma zonunun bu iki anomali arasına denk geldiği 
görülebilmektedir. 

Yine Çukurlar heyelan aynasına dik olarak atılan her biri 950 m uzunluğa sahip Ekhat-3 ve 
Ekhat-4 ERT kesitleri Şekil 2.67’de verilmektedir. Bu hatlar üzerinde açılan D13, D62 ve D12 
ve D14 delgilerinin (Eklenti 7) konumları, indikleri derinlikler ve muhtemel kayma zonları 
(beyaz çizgi) da kesitler üzerinde verilmiştir. Kesitlerde gözlenen anomalilerden, dirençli-
iletken anomali süreksizlikleriyle delgi kütüklerinde işaretlenen muhtemel kayma zonları 
arasında bir uyum olsa da, sahadaki heyelan mekanizması için tek başına elektrik tomografi 
kesitlerinden kayma zonu tanımlamanın güç olduğu söylenebilir. 

Ekhat-3 üzerine denk gelen D13 delgisinde 125 m kotuna kadar kil, kum, çakıllı bir yapı 
gözlenirken, daha derinlere doğru tüffit, kiltaşı, siltaşı gibi birimlere geçilmektedir. D62 
delgisinde ise, 85 m kotuna kadar tüf, tüffit ara katkılı killi birim devam ederken, daha derine 
doğru kiltaşı, silttaşı birimlere girilmektedir. Bu delgi kütükleri ile Ekhat-3 ERT kesitindeki 
iletken ve dirençli anomalilerin uyumu oldukça iyi olarak değerlendirilmektedir. D62 nolu 
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delgi kütüğünde 60 m kotunda gözlenen muhtemel kayma zonunun iletken-dirençli anomali 
geçişine denk geldiği görülebilmektedir. 

Ekhat-4’e yakın açılmış olan D12 delgisinde 100 m kotuna kadar dolgu, kil, kum, çakıl zaman 
zaman tüf, tüffit gibi geçişler görülürken, bu derinlikten sonra yine silttaşı, kiltaşı gibi 
dayanımlı birimlere girilmektedir. D14 delgi kütüğünde de 80 m kotundan sonra daha 
dayanımlı birimlere girilirken öncesinde çakıl, kum, kil, tüf, tüffit ardalanmaları 
bulunmaktadır. Ekhat-3 kesitine benzer şekilde, Ekhat-4 ERT kesitindeki anomalilerin de D12 
ve D14 delgi kütüklerinde işaretlenen birimlerle uyumlu olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2.67 Yukarıdan aşağıya sırasıyla Ekhat-1, Ekhat-2, Ekhat-3 ve Ekhat-4 üzerinde gerçekleştirilen 
ölçümlerden elde edilen ERT kesitleri. Delgilerde tespit edilen muhtemel kayma zonları beyaz çizgiler 
ile gösterilmektedir. 
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Özellikle, Çukurlar heyelanındaki ölçümlerden üretilen Hat-2 ve Hat-7 ERT kesitlerinde ve 
Turgut Özal bulvarına uzanan Ekhat-2 ERT kesitinde daire içerisine alınan anomalilerin 
bölgedeki heyelan ile ilişkili görüntüler sundukları da görülmektedir (Şekil 2.66 ve Şekil 2.67). 
Bunların yanında, Şekil 2.67’de heyelan aynasına dik atılan Ekhat-3 ile bu hatta açılı atılan 
Hat-2’deki daire içerisine alınan iletken anomaliler birbirleri ile uyumlu görünmektedir.  

Özet olarak, ERT yönteminde üstte iletken ve altında ona göre oldukça dirençli olan bir 
heyelan geometrisi araştırılmıştır. ERT kesitleri incelendiğinde, derinlerde heyelanlı yapı ile 
ilişkili olabilecek üstte iletken ve altında ona göre oldukça dirençli olan ve süreklilik sunan 
basit bir görüntü gözlenmemekte olup daha ziyade karmaşık bir görüntü elde edilmektedir. 

Elde edilen ERT kesitlerinin hemen hemen hepsinde özdirençlerin değişim aralığı 2-20 ohm 
arasında değişen iletken bir skalada olduğu görülmektedir. Bu kesitlerde bu özdirenç 
skalasında dahi karmaşık bir elektrik görüntü elde edilmektedir. Bu karmaşık görüntü 
içerisinde gözlenen küçük özdirenç anomalilerinin delgi kütüklerinde raporlanan birimlerle 
uyumlu bir elektrik yapı gösterdiği vurgulanabilir. Delgi kütüklerinde (Eklenti 7), tek bir 
kuyuda dahi birimler zengin bir çeşitlilik göstermekte ve kil, silt, kum, çakıl, tüf, tüffit, kiltaşı, 
silttaşı gibi birimler ardalanmalı olarak bulunmaktadır. Bunun yanısıra, kuyular karşılaştırmalı 
olarak incelendiğinde, yanal yönlerde de bu birimlerin sürekliliklerinin olmadığı ve merceksi 
özellikler sergiledikleri görülmektedir. Delgi sonuçlarından yola çıkılarak, bu yapının elektrik 
görüntüleme açısından yeterince karmaşık olacağı açıktır. Bu karmaşık yapıya, delgi 
kütüklerinde belirlendiği gibi bu birimlerin arasından geçen ince bir kayma zonu varlığını da 
eklediğimizde bu zonun ERT kesitlerinde görülebilirliği azalmaktadır. Sonuç olarak, ERT 
kesitlerindeki dirençli-iletken anomaliler ile bazı delgi kütüklerinde işaretlenen muhtemel 
kayma zonları arasında bir uyum gözlenmektedir. 

2.11.2 Sismik Yansıma 

Uygulanan veri işlem adımları sonucunda elde edilen ham ve yorumlanmış sismik 
kesitlerin tamamı Eklenti 9’da verilmektedir. Üretilen sismik kesitlerin tamamında, topoğrafya 
çizgisinin hemen altında, hatlar boyunca değişiklik göstermekle beraber ortalama 20-30 
milisaniyelik bir bölümde belirgin bir yansıtıcı ara yüzey gözlenmemektedir. Sismik kesitlerde 
gözlenen ilk yansıtıcı ara yüzeyin topoğrafya çizgisinden olan derinliği yaklaşık olarak 30 
m’dir. Bu derinlikten daha sığ seviyelerde sismik yansıma yönteminin belirleyebildiği, 
heyelanlar ile ilişki kurulabilecek güçlü yansıma oluşturan bir ara yüzey görülmemektedir. 
Bununla birlikte, ERT görüntüleri ile karşılaştırma yapılabilecek Eklenti 9’da ayrıntılı şekilde 
anlatılan derinlik dönüşümü yapılmış bir sismik kesit seçilmiştir (Şekil 2.68). Şekilde verilen 
Hat-2 üzerinde her iki yöntemin uygulanmış olması nedeni ile karşılaştırma yapmak olanağı 
vardır. Bu sismik kesitte yorumlanan süreksizlikler kırmızı çizgilerle ve takip edilebilen ara 
yüzeyler de mavi çizgilerle işaretlenmiştir. 

Yorumlanan kesitlerin tümünde ve örnek olarak Şekil 2.68’de gözlenebildiği gibi hemen 
hemen tüm hatlarda küçük ölçekli ve çok sayıda süreksizlik bulunmaktadır. Bu süreksizlikler, 
sahada yapılan delgiler (Eklenti-7) ile belirlenen muhtemel heyelan kayma yüzeylerinden 
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genellikle daha derinde gözlenen kalın birimler içerisinde yer almakta ve yüzeye 
ulaşmamaktadır. Bu nedenle, sismik kesitlerde derinlere uzanan bu süreksizliklerin 
heyelanların gelişimi öncesi Oligonsen’de gözlenen tektonik deformasyonlara bağlı oluştuğu 
söylenebilir (Ergintav ve diğ, 2008). Bölgede daha önce TÜBİTAK MAM YDBE tarafından 
gerçekleştirilen “Marmara bölgesinin deprem aktivitesinin çok disiplinli yöntemlerle izlenmesi 
ve kıyı şeridi/kıta sahanlığı zeminine olası etkilerinin araştırılması” projesi kapsamında kıyı 
ötesinde toplanan çok kanallı sismik yansıma verileri yorumlanarak elde edilen sonuçlara göre 
Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasındaki kıta sahanlığının derinliklerinde tabakaların 
şiddetli bir deformasyon geçirdiği bilinmektedir. Söz konusu projede çok disiplinli yöntemler 
kullanılarak haritalanan, KB-GD uzanımlı ve sağ yanal atımlı dört adet aktifliği tartışmalı fay 
kolunun Büyükçekmece-Küçükcekmece arasında kalan alanda bulunmasına karşın, mevcut 
proje kapsamında incelenen ve üzerinde sismik yansıma verileri toplanan yerel bölgelerin 
doğusunda (Haramidere civarını içine alan bölge) kaldığı görülmektedir (Eklenti-9). Bu 
çalışmada yorumlanan sismik kesitlerde -240 metrelere kadar gözlemlenen süreksizlik 
seviyeleri (Şekil 2.68) ile Eklenti-9 Şekil 4.5’de benzer derinliklerde gözlemlenen 
süreksizliklerin aynı karakterde olduğu sonucuna varılabilir. Sonuç olarak, her iki çalışmada 
yorumlanan sismik kesitlerde belirlenen bu yapıların aktifliği tartışmalı olsa da, sahanın hemen 
güneyinden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın aktifliği tartışmasızdır (Le Pichon vd., 2001). 

Şekil 2.68’de verilen HAT-2 sismik kesiti ile aynı hat üzerinde alınmış Şekil 2.66’da verilen 
HAT-2 ERT görüntüsü arasında ilişki kurulabilecek bir durum olduğu göze çarpmaktadır. Bu 
sismik kesitten görülebileceği gibi, daire içerisinde gösterilen alanda sığ kesimlerdeki anahtar 
seviye olarak işaretlenen arayüzeyler sürekliliğini kaybetmektedir. Ayrıca, 60 m kotundan 
sonra -40 m’lere kadar çift taraflı siyah ok ile gösterilen kesimde seviyeler kaybolmakta ve 
herhangi bir belirgin yansıtıcı arayüzey işaretlenememektedir. 

 

Şekil 2.68 HAT-2 sismik derinlik kesiti. Kesit üzerindeki kırmızı oklar bu hattı kesen diğer hatların kesişim 
noktalarını göstermektedir. Siyah çizgi topografik değişimleri temsil etmektedir. Düşey eksen deniz seviyesinden 
olan yükseklik değerlerini göstermektedir. Kesit üzerindeki kırmızı çizgiler süreksizlikleri, mavi çizgiler ise 
devamlılığı takip edilebilen anahtar seviyeleri göstermektedir. Daire yansıtıcı yüzeyin süreksizlik gösterdiği 
kesimi göstermektedir. Çift taraflı ok yansıma yüzeyi gözlenmeyen kesimi göstermektedir. 

Sismik kesitte bahsi geçen kesim Şekil 2.66’daki HAT-2 ERT görüntüsünde gözlenen daire 
içerisine alınmış dirençli anomalinin olduğu kesime denk gelmektedir. ERT görüntüsünde 
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dirençli anomalinin olduğu kesimden iki yöne doğru siyah oklarla işaret edilen iletken bir zon 
uzanmaktadır. Bu iletken zonun bulunduğu kesim, sismik kesitte 60 m kotu ile -40 m kotu 
arasında yansıtıcı arayüzey işaretlenemeyen kesim ile örtüşmektedir. 

Sonuç olarak, heyelan kütlesinin kalın ve iyi tutturulmamış gevşek bir birim içerisinde ve 
kayma zonunun altındaki yapı ile yeterli empedans oluşturmadığı bir ortamda gelişmiş olduğu 
düşünülmektedir. Bu durumun yarattığı soğurulmanın da etkisi ile yüksek frekans içeriği 
azalan sismik verilerden kayma zonlarının sismik yansıma yöntemi ile ayırt edilmesini oldukça 
zorlaşmaktadır. Delgi çalışmaları ile belirlenen heyelan kayma zonlarının genel olarak 
heterojen dağıldığı ve kil birimleri içerisinde ince bir zon şeklinde geliştiği görülmektedir. Bu 
tür ince birimlerin uygulamada elde edilen çözünürlük sınırları içerisinde belirlenebilecek bir 
sismik yansıma sinyali oluşturmayacağı (kalınlık ve empedans olarak) ve bu sahada gözlenen 
heyelan yapılarının sismik yansıma yöntemi ile aydınlatılmasının mümkün olmadığı 
değerlendirilmiştir. 

2.12  Kuyu içi ölçüm çalışmaları 

 Proje sahasında delinen tüm kuyular, olası kitle hareketlerini izlemek amacıyla bir veya 
birkaç ölçüm cihazı (inklinometre, TDR, piyezometre) ile donatılmış veya YSS ölçülecek 
şekilde düzenlenmiştir (Şekil 2.69). Yapılan ölçümlerde kullanılmış olan cihazlar, uygulanan 
ölçme şekli, veri toplama ve işleme düzeni hakkındaki ayrıntılı bilgiler Eklenti-14’te 
verilmiştir. Bu alt bölümde ise, bu konularda öz bilgiler aktarılmaktadır. 

2.12.1 Kuyu içi ölçüm çalışmalarının amacı ve kapsamı 

Heyelanlı sahalarda, varlığı bilinen heyelanların kayma düzlemlerinin konumlarını 
belirlemek, ve zaman içindeki hareket yönlerini ve hızlarını izlemek amacıyla kuyu-içi 
inklinometreleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ise TDR sisteminden, 
inklinometre ile birlikte veya onun yerine, benzer amaçla yararlanılmaktadır. Heyelanların 
oluşumunda çok etkin olduğu bilinen yeraltı suyu da, delgi kuyularına yerleştirilen, YSS’nin 
ve/veya gözenek basıncını ölçen cihazlarla izlenmektedir. 

Delgi kuyularına tek başlarına veya bir bölümü birlikte yerleştirilen bu ölçüm cihazlarından 
düzenli/düzensiz zaman aralıkları ile veya sürekli olarak veri toplamak ve bu verileri işleyerek, 
izlenmekte olan heyelanların oluşum mekanizmaları ve yarattıkları tehlikeler hakkında 
değerlendirmelerde bulunmak sıradan bir uygulama niteliği kazanmıştır. 

Proje sahasında delinen kuyuların tümü, yukarıda değinilen ölçüm cihazlarının bir veya bir 
kaçı ile donatılmış ve bu cihazlar aracılığıyla izlenmiştir. İzleme genelde düzenli zaman-aralı 
ölçümler ile, kuyuların 5 tanesinde ise, sürekli gerçek-zamanlı olarak yapılmıştır. Yapılan bu 
ölçümlerde kullanılmış olan cihazlar ve uygulanmış olan ölçme ve veri toplama işleri 
hakkındaki öz bilgiler aşağıdaki alt bölümlerde verilmektedir. 

İnklinometre ölçümleri; kullanılan ölçü aletleri ve ölçü alma şekli  

Proje sahasında heyelanlı alanlarda yapılan delgilerden 63 tanesi, inklinometre ölçüm kuyusu 
olarak tasarlanmıştır (Şekil 2.69). Bu kuyuların 58 tanesi düzenli zaman-aralı ölçüm alınacak 
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şekilde düzenlenmiş ve bunlar düzenli zaman aralı ölçüm kuyuları olarak adlandırılmıştır. Beş 
tanesine ise sürekli ölçüm alınabilecek şekilde sabit inklinometreler yerleştirilmiştir. Bu 
kuyular da sürekli ölçüm kuyuları olarak adlandırılmıştır. Düzenli zaman-aralı ölçüm 
kuyularında, proje süresi içinde, 18 kampanyada toplam 592 adet ölçüm gerçekleştirilmiştir. 
Sabit inklinometre yerleştirilmiş olan kuyulardan ise proje süresince kesintisiz kayıt alınmıştır. 

İnklinometre ölçüm amaçlı olarak düzenlenen kuyularda, boru yerleştirme sırasında meydana 
gelmiş olabilecek burulmaların varlığı ve eğer var iseler onların geometrileri spiralmetre ile 
belirlenmiş, bu ölçümlerden elde edilmiş olan veriler inklinometre ölçümlerinde uygulanan 
düzeltmeler sırasında göz önüne alınmıştır. 

Düzenli zaman-aralı ölçüm kuyularında, zemin hareketlerini izlemek amacı ile çift eksenli 
(biaxial) MEMS algılayıcı içeren inklinometreler kullanılmıştır. Proje süresinde 
gerçekleştirilen inklinometre ve spiralmetre ölçüm tarihleri Eklenti 14, Çizelge 2.1’de 
verilmiştir. 

 TDR ölçümleri; kullanılan ölçü aletleri ve ölçü alma şekli  

Bu yöntemde, kuyulara yerleştirilen yüksek frekans taşıyıcı kablolar kullanılmaktadır. Yöntem, 
heyelan sonucu kablolarda oluşabilecek yamulmaların özel bir ölçüm aleti ile algılanarak, 
meydana gelmiş olan yerdeğiştirmelerin derinliklerinin belirlenmesine dayanır (William 2001, 
Zhanq 2001, Machan ve Bennet, 2008, Miau-Bin 2009). TDR çok ufak yamulmaların yüksek 
duyarlılıkta algılanmasında ve aynı zamanda, heyelanın hareket yönünün saptanmasında 
başarılı bir yöntem olmamasına karşın, inklinometrelere göre bazı üstünlüklere sahiptir. TDR 
sistemi kullanılarak, inklinometre cihazının giremeyeceği kadar yamulmaya uğramış olan 
inklinometre kuyularında, kablo kopuncaya kadar ölçümlere devam etme ve izleme olanağı 
elde edilebilmektedir (O’Connor ve Dowding, 1999, Kane ve Beck, 2001, Dowding ve diğ, 
2003, Turner, 2006, Machan ve Bennet, 2008). TDR’nin herhangi bir PVC borunun inebileceği 
her kuyuda uygulanabilir olması da önemli bir üstünlüktür. Ayrıca kuyu başında, ek bir 
donanım gerektirmeden, kuyudan çıkan kabloya bağlanan ufak bir alet ile ölçüm yapılabilmesi, 
ölçüm noktasına ulaşımda ve sistemi korumada büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
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Şekil 2.69 Ölçüm cihazları ile donanan kuyuların yerlerini gösterir harita. 
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Proje kapsamında, 11 adet kuyu TDR kuyusu olarak donatılmıştır. Kuyuların bir kısmına 
yalnız TDR kablosu indirilmiş, bir kısmı ise TDR’nin yanı sıra inklinometre ile de 
donatılmıştır. Hangi kuyuların ve ne amaçla TDR kuyusu olarak donatıldığı Eklenti-7 ve 14’ 
te, TDR kuyularının yerlerini gösteren harita ise, yukarıda Şekil 2.69’da verilmiştir. TDR 
kabloları, genellikle inklinometre borularına bağlanarak, inklinometre ile donatılmayan 
kuyularda ise, serbest halde kuyu içine indirilmiştir. Projede TDR sisteminde RG11 75 Ohm 
empedansa sahip koaksiyal kablolar kullanılmıştır. 

TDR verilerinin toplanmasına, kuyuların oluşturulmasından hemen sonra başlanmış, veriler 
Mart 2014 tarihine kadar 2-3 aylık ve bu tarihden sonra ise, daha sık veri almak amacı ile, aylık 
ölçümler şeklinde toplanmıştır. Proje süresi boyunca, TDR kuyularında 16 kampanyada 151 
adet ölçüm alınmıştır. Alınan ölçümler Eklenti 14, Çizelge 2.4 olarak verilmiştir. 

Piyezometre ölçümleri; kullanılan ölçü aletleri ve ölçü alma şekli  

Heyelanların gözenek basıncı ile ilişkilerini izlemek için, kuyuların 22 tanesine toplam 45 
piyezometre yerleştirilmiştir. Piyezometre yerleştirilecek kuyular kütle hareketinin meydana 
gelme olasılığının yüksek olduğu bölgelerden seçilmeye çalışılmıştır. Piyezometre yerleştirilen 
kuyular Şekil 2.69 üzerinde işaretlenmiştir. Bu çalışmada, özellikle birden fazla piyezometre 
indirilecek kuyularda karşılaşılan, kuyu içinde geçirimli ve geçirimsiz zonlar oluşturulması 
güçlüğünü aşmak için, tümüyle harç içine gömülen türden titreşimli-telli piyezometreler 
kullanılmıştır. Piyezometrelerin yerleştirme derinlikleri ve delgi sırasında o kuyularda 
belirlenmiş olan kayma zonları Çizelge 2.14’de verilmiştir. Tek piyezometre yerleştirilen 
kuyularda, piyezometreler genellikle muhtemel/şüpheli kayma zonlarına yerleştirilmiştir. Çift 
piyezometre yerleştirilen kuyularda ise, alttaki piyezometrenin muhtemel/şüpheli kayma 
zonlarına, üstteki piyezometrenin ise kayma zonu üstünde saptanan göreceli daha geçirimli 
seviyeye (kum, tüffit gibi bir seviye veya gözenekliliğini korumakta olduğu düşünülen başka 
bir kayma zonu) yerleştirilmesine çalışılmıştır. 
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Çizelge 2.14 Piyezometre yerleştirilen kuyular ve derinlikler. 

Kuyu 
no 

 Kuyu 
derinliği 

(m) 

Kuyudaki 
diğer 

donanım 

Piyezometr
e sayısı 

Piyezometre 
derinlikleri (m) 

Kayma zonu bilgileri 

1 2 3 Başlangıç (m) Bitiş (m) Tipi 

D17 60 İnklinometre 2 43,25 53 - 
25,7 31 Muhtemel 
37 37,5 Muhtemel 
54 55,5 Muhtemel 

D21 60 İnklinometre 2 32,75 
50,
8 

- 
35,3 36,3 Muhtemel 
47 48 Muhtemel 

49,6 51 Muhtemel 
D23 45 İnklinometre 2 29,5 39 - 38,6 39,2 Muhtemel 

D25 50 İnklinometre 1 35 - - 
32 32,5 Muhtemel 

34,5 35,75 Muhtemel 
36 36,75 Muhtemel 

D26 40 İnklinometre 2 23,25 
33,
8 

- 
18 24,5 Muhtemel 

32,75 35 Muhtemel 

D28 46,5 İnklinometre 2 25,75 40 - 
19,5 20,5 Şüpheli 
39,6 40,5 Şüpheli 

D30 50 İnklinometre 2 34,5 
41,
5 

- 
11,25 13 - 
41,2 42 - 

D41 55 İnklinometre 2 35 47 - 
37,25 38,25 Muhtemel 

39 39,5 Muhtemel 
45 50 Muhtemel 

D42 51 İnklinometre 2 29,5 
44,
4 

- 
14 15 Muhtemel 

28,5 30,8 Şüpheli 
44,2 44,6 Muhtemel 

D48 40 İnklinometre 2 12 23 - 
11 12,4 Muhtemel 

22,75 23,25 Şüpheli 

D54 63 Donanım yok 3 30,5 
44,
5 

56 
18 18,75 Şüpheli 

42,6 50 Muhtemel 
54,5 57,5 Şüpheli 

D54A 63 İnklinometre 2 42 56 - 
18 18,75 Şüpheli 

42,6 50 Muhtemel 
54,5 50,75 Şüpheli 

D58 55 İnklinometre 2 29,5 
44,
5 

- 
36 39 Şüpheli 

43,5 45 Şüpheli 

D61 50 İnklinometre 2 18,5 
41,
5 - 40,4 42,75 Şüpheli 

D62 70 Sismometre 2 36,25 51 - 
33,5 33,75 Muhtemel 
50,5 56 Muhtemel 

D63 55 İnklinometre 1 48,5 - - 48 49,25 Şüpheli 

D66 40,5 İnklinometre 2 26,25 32 - 
26 26,25 Muhtemel 

31,5 34,5 Muhtemel 

D69 61,65 İnklinometre 3 26 
37,
8 

57 
37 38,25 Muhtemel 

46,5 47 Şüpheli 

D70 66 İnklinometre 2 45,5 57 - 
56 58,25 Muhtemel 

59,5 60,75 Muhtemel 

D71 80 İnklinometre 2 46,5 57 - 

11 11,5 Muhtemel 
56,75 57,5 Muhtemel 

60 61,75 Muhtemel 
67,35 68,3 Şüpheli 
72,75 73 Şüpheli 

D72 100 İnklinometre 2 33,75 
28,
5 - 33 34,25 

Şüpheli 

D73 80 İnklinometre 3 12,75 23 46 22,55 23,25 Şüpheli 
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Kuyuların oluşturulması sonrasında, proje süresi boyunca 16 kampanyada 1417 adet 
piyezometre okuması gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sayı ve tarihleri Eklenti 14, Çizelge 2.3’de, 
verilmektedir. 

Yeraltı suyu ölçümleri 

YSS’nin izlenmesi, projenin temel amaçları arasında yer alan heyelanların sebep ve 
mekanizmalarının belirlenmesi çalışmalarında yararlanılacak bir yöntem olarak planlanmıştır. 
Ancak, bölgenin karmaşık jeolojik yapısı dikkate alınarak, YSS ile ilgili çalışmalar ağırlıklı 
olarak gözenek basıncının ölçülmesi şeklinde planlanmıştır. Bu nedenle YSS ölçüm çalışmaları 
farklı özelliklere sahip alanlarda oluşturulan 3 kuyu ile sınırlandırılmıştır. Bu kuyuların yerleri 
Şekil 2.69‘de gösterilmiştir. 

YSS’deki değişimleri izlemek amacıyla Eylül 2013 tarihinde ölçümler başlatılmıştır. Eylül 
2013 deki başlangıç ölçüm süreci hariç, Mart 2014 tarihine kadar ölçümler 2-4 ay aralıkla, 
anılan tarihten itibaren ise ölçüm sıklığı artırılarak aylık olarak yapılmıştır. Proje süresi 
boyunca 99 adet YSS ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ölçüm tarihleri ve sayıları Eklenti 14, 
Çizelge 2.5’de verilmiştir. 

Proje sahasında oluşturulan 3 adet kuyunun yanı sıra, proje sahasına yakın konumda olan 
yeraltı suyu üretim veya gözlem kuyuları da belirlenmiş ve bu kuyulara ait veriler de elde 
edilmek istenmiştir. Bu kapsamda, 2013 yılı itibariyle, İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi’nden (İSKİ) bölgede mevcut olan yeraltı su kuyularına ait bilgi talep edilmiştir. Fakat 
İSKİ’den alınan bilgiler, sadece kayıt altına alınabilmiş olan kuyuların listesi ve bulundukları 
yerler ile sınırlı kalmıştır. Söz konusu kuyuların yerlerini gösteren harita, aşağıda, Şekil 2.70 
olarak yer almaktadır. 

 
Şekil 2.70 Proje sahasında ve yakın çevresinde bugüne kadar açılmış ve kayıt altına 
alınmış bulunan aktif su kuyularının yerlerini gösterir harita 
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Sürekli gözlem kuyuları  

Proje sahasında delinmiş olan kuyulardan 5 tanesi (D26, D41, D54A ve D70) sürekli yarı 
gerçek-zamanlı veri toplanabilecek şekilde donatılmıştır (Şekil 2.69). Bu kuyulardan D21, D26 
ve D41 kuyularına üçer tane inklinometre ve ikişer tane piyezometre, D54A kuyusuna 4 
inklinometre ve 2 piyezometre, D70 kuyusuna ise 2 inklinometre ile 2 piyezometre 
yerleştirilmiştir (Şekil 2.71). Oluşturulan bu inklinometre ve piyezometre dizinleri sayesinde, 
belirlenmiş derinliklerdeki yerdeğiştirme miktarları ve gözenek basınç değerleri 5 dakikalık 
zaman-aralı olarak sürekli kaydedilmiştir. Örneklenen veriler, proje süresince TÜBİTAK 
MAM YDBE bünyesindeki bir sunucuya gerçek zamanlı olarak gönderilmiş ve gönderilen bu 
ham veriler otomatik olarak standart veri işlem aşamalarından geçirilerek etkileşimli grafikler 
halinde http://www.ydbae.mam.gov.tr/heyzep web adresi üzerinden erişime sunulmuştur. 
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Şekil 2.71 Sürekli gözlem kuyularına yerleştirilen inklinometre ve 
piyezometre dizinlerinin seviyeleri. 
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2.12.2 Kuyu içi ölçümlerin işlenmesi 

 İnklinometre kuyuları donatıldıktan sonra yapılan ilk ölçüm (sıfır okuması) referans 
ölçüm olarak kabul edilmiş ve daha sonra gerçekleştirilen tüm ölçümler, bu referans ölçüme 
göre değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, referans ölçüm ile birlikte, eklenen yerdeğiştirme 
(incremental displacement) ve yığışımlı yerdeğiştirme (cumulative displacement) grafikleri 
şeklinde düzenlenmiş, yerdeğiştirmeler, ayrıca polar projeksiyon düzeninde de gösterilmiştir. 

Kuyu boyunca belirli noktalarda meydana gelen yerdeğiştirme miktarları “eklenen 
yerdeğiştirme”, kuyu tabanı sabit kabul edilerek, kuyu tabanından kuyunun herhangi bir 
noktasına kadar olan yerdeğiştirmelerin toplamı ise, o nokta için “yığışımlı yerdeğiştirme” 
miktarı olarak adlandırılmaktadır. Proje sahasında elde edilmiş tüm inklinometre grafikleri 
Eklenti-14, Ek-6 da verilmektedir. Bu grafiklerin eklenen, yığışımlı ve polar türlerine birer 
örnek olmak üzere D14 kuyusunun inklinometre grafikleri, sırasıyla, Şekil 2.72, Şekil 2.73 ve 
Şekil 2.74’de yer almaktadır. 

 

Şekil 2.72 D14 nolu inklinometre kuyusunun eklenen yerdeğiştirme grafiği. İki grafik arasındaki sütun 
delgi sırasında kesilen birimleri gösterir. 
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Şekil 2.73 D14 nolu kuyunun sıfır okuması ve yığışımlı yerdeğiştirme grafikleri. İki grafik 
arasındaki sütun delgi sırasında kesilen birimleri gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.74 D14 nolu kuyuya ait 
polar grafik. 
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TDR sistemi ile donatılmış olan kuyulardaki ölçümlerin sonucunda oluşturulan grafikler 
Eklenti-14, Ek-8 de verilmektedir. TDR kuyularında, ölçüm süresi boyunca, bu sistemle 
algılanabilecek boyutta bir yerdeğiştirmenin meydana gelmemiş olduğu görülmektedir. Bu 
kayıtlara ait bir grafik, örnek olarak, Şekil 2.75’ de verilmektedir. Bu grafikte, kuyu boyunca 
kayma hareketinin gözlenebileceği bölgede, 16 ayrı zamanda gerçekleştirilen TDR 
ölçümlerinin hiç birisinde, TDR kablosundaki bir hasara işaret eden herhangi bir dalga şekli 
görülmemektedir. 

 

Şekil 2.75 D33 kuyusunun TDR grafiği. 16 farklı zamanda alınmış olan kayıtların, bu süre içinde meydana 
gelmiş olabilecek herhangi bir kablo hasarının bulunmadığını gösterecek şekilde, uyum içinde oldukları 
görülmektedir. 

Piyezometre ölçümlerinin sonuçları grafikler şeklinde düzenlenmiş olup bu grafikler Eklenti-
14, EK-7 de topluca verilmektedir. Bunlara bir örnek olarak, D54 kuyusunda izlenen gözenek 
basıncı değişimlerini yansıtan grafik Şekil 2.76’de yer almaktadır. 

Piyezometre izlemeleri sonucunda oluşturulan grafiklerde dikkati çeken bazı özellikler şöyle 
özetlenebilir: D17, D28, D42, D54, D66 ve D71 nolu kuyularda, farklı derinliklere ait gözenek 
basıncı değerlerinin, bir zaman aralığında kesişmiş oldukları ve sonrasında ters bir ilişki ile 
devam ettikleri görülmektedir; D23, D25, D30, D61, D63, D72 ve D73 nolu kuyulardaki 
gözenek basınçlarında ani artış ve azalışların olduğu gözlemlenmektedir; D48, D58, D62, D69 
nolu kuyularda gözenek basıncı değerlerinin piyezometre derinlikleriyle uyumunu koruyarak 
bir azalış eğilimi gösterdiği görülmektedir. 
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Şekil 2.76 3 piyezometre yerleştirilmiş olan D54 kuyusunda yaklaşık 19 ay boyunca izlenmiş olan 
gözenek basıncı değişimleri. 

YSS ölçüm kuyusu olarak donatılan 3 kuyuda da YSS, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlara 
bağlı olarak, bekleneceği üzere yükselme eğilimi göstermiş, yağışsız dönemlerde ise 
düşmüştür. Ancak bu yükselim ve düşümün D01 kuyusunda 30,00 m ile 11,00 m gibi geniş bir 
aralıkta ve hızlı şekilde olduğu dikkati çekmektedir. 

2.12.3 Kuyu içi ölçümlerin değerlendirilmesi ve tartışmalar 

  İnklinometre ölçümlerinin grafikleri incelendiğinde, yüzey ile yaklaşık 5 m derinlik 
aralığında (genel olarak 0 ile 5 m arasında olmakla birlikte her kuyuda farklı olup, iki kuyuda 5 
metreyi aşmaktadır) görülen yamulmaların, yüzeysel etkenler sonucu oluştuğu ve sahadaki 
heyelan hareketleri ile ilişkilendirilemeyecekleri düşünülmektedir. Ancak, D02, D45, D46 ve 
D64 kuyularında 5m ile 10m arasında değişen derinliklerde meydana gelen 10-30 mm 
boyutlarındaki yerdeğiştirmeler, yukarıdaki kapsam dışında ele alınmalıdır. Zira, bu 
kuyulardaki yer değiştirmeler tipik bir zayıflık zonuna (heyelan kayma yüzeyi vb.) özgü 
hareketlere benzemektedir. D13, D17, D22, D25, D35, D38, D45, D46, D56, D64 ve D69 nolu 
kuyularda 10m ile 20 m arasında değişen derinliklerde heyelana özgü tipik yer değiştirmeler 
mevcuttur. Bu kuyularda anılan derinlik aralığındaki yerdeğiştirme miktarları 3 mm ile 103 
mm arasında değişim göstermektedir. D13 ve D69 kuyularına ait grafiklerde herhangi bir 
yerdeğiştirme gözlenmemektedir (EK-6). Ancak, planlanan son ölçüm kampanyasında, bu 
kuyuların 15 m derinlikten itibaren inklinometre indirilemeyecek derecede yamuldukları 
belirlenmiştir. D04, D12, D14, D15, D22, D31, D34, D37, D43, D44, D57 ve D66 kuyularında 
ise kabaca 20 m ile 50 m arasında değişen derinliklerde heyelana özgü tipik yerdeğiştirmeler 
saptanmıştır. İnklinometre yerleştirilen kuyulardan, kütle hareketlerine özgü anomalilerin 
gelişmiş olduğu kuyular Çizelge 2.15’de, bu kuyuların eklenen yerdeğiştirme derinlik, miktar 
ve yönleri Şekil 2.77’deki haritada verilmektedir. 
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Çizelge 2.15 Kütle hareketlerine özgü yerdeğiştirme gözlenen kuyular. 

Kuyu no 

Yer 
değiştirmenin 

geliştiği 
derinlik (m) 

Yer 
değiştirme 

miktarı (mm) 

Yer 
değiştirme 
azimut () 

Açıklama 

D02 4.5 38 297  

D04 40 8 107 Muhtemel kayma zonu 

D07** 25 14 234 Kuyu kullanım dışı kalmış 

D12* 28.5 4 60 

D12* 53 28 260 

D13** 15.7 - - Kuyu kullanım dışı kalmış 

D14 37 70 221 

D15 28.5 39 276 Muhtemel kayma zonu 

D17** 13 78 267 Kuyu kullanım dışı kalmış 

D22* 20 13 282 Muhtemel kayma zonu 

D22* 37 3 300 Şüpheli kayma zonu 

D25* 9 15 249 

D25* 14 7 230 

D31 20.50 18 228 

D34 35-40 25 165 Zon için yığışımlı yerdeğiştirme 

D35* 16 3 179 Muhtemel kayma zonu 

D35* 36.5 4 130  

D37 25 8 200 

D38 14.5 3 158 

D43* 21 5 180 Muhtemel kayma zonu 

D43* 42 38 223 Muhtemel kayma zonu 

D44 26 19 214 Şüpheli kayma zonu 

D45* 9 11 207 

D45* 17-30 - - Düzensiz yamulma, 
Muhtemel kayma zonu 

D46** 8 30 219 Kuyu kullanım dışı kalmış 

D56 13 103 278 Muhtemel kayma zonu 

D64 8.5 21 198 

D66 23.5 35 49 

D67** 15.50 88 290 Kuyu kullanım dışı kalmış 

D69** 15 - - Kuyu kullanım dışı kalmış 

*Bu kuyularda iki ayrı seviyede yer değiştirme gözlenmiştir. 

**Bu kuyularda, heyelan kökenli hareketlerin boyutlarının artması sonucunda ölçüm yapılamaz 
duruma gelinmiştir. 
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Şekil 2.77 Eklenen yerdeğiştirmelerin derinlikleri, miktarları ve yönleri. 
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D32, D47, D49, D50, D51, D55, D57 ve D63 kuyularında yüzey ile yaklaşık 60 m derinlik 
aralığında, aynı eksen üzerinde bazen bir yönde, bazen karşılıklı iki yönde 1mm ile 10mm 
(hatta D47 kuyusunda 40 mm ye ulaşmakta) arasında değişen düzensiz yer değiştirmelerin 
gürültü olarak değerlendirilmeleri düşüncesi ağır basmaktadır. 

İnklinometre ölçümlerinde gözlemlenen yerdeğiştirme derinliklerinin bazıları, delgiler 
sırasında tespit edilen muhtemel/şüpheli kayma zonları ile uyumlu, bazıları ise tamamen 
farklıdır (Çizelge 2.15). Ayrıca, gerek kütle hareketlerine özgü yerdeğiştirmenin saptandığı 
kuyularda, gerek yoğun gürültü izlenen, gerekse herhangi belirgin bir hareket gözlenmemiş 
kuyularda olsun, kuyuların birçoğunda, delgiler sırasında belirlenen muhtemel/şüpheli kayma 
zonları seviyelerinde 2-5 mm’lik yerdeğiştirmeler gözlemlenmektedir. 

Proje süresi içinde inklinometre ve/veya piyezometre ölçüleri alınması amacı ile donatılan 
kuyuların bir kısmı, yağışlı dönemde meydana gelen kütle hareketleri başta olmak üzere, çeşitli 
nedenlerle ve farklı derinliklerde ölçü alınamayacak şekilde hasar görmüşlerdir. Bu kuyular 
aşağıda Çizelge 2.16’de verilmiştir. 

Çizelge 2.16 Kullanım dışı kalan inklinometre ve piyezometre kuyuları 

Kuyu 
no 

Donanım 
Piyezometre 

sayısı  

Piyezometre 
derinlikleri 

(m) 

Saptanan 

hasar 
derinliği 

(m) 

Hasarın 
nedeni 

Sorunun 
belirlenme 

tarihi 

D07 İnkl. - - - - 23,8 
Kütle 
hareketi  

Mart 2015 

D13 İnkl. - - - - 15,7 
Kütle 
hareketi  

Mart 2015 

D17 İnkl.+Pyz 2 43,3 53 - 13 
Kütle 
hareketi  

Ocak 2016 

D29 İnkl. - - - - - 
inşaat 
altında 
kalmış 

Haziran 
2015 

D46 İnkl. - - - - 7,2 
Kütle 
hareketi  

Mart 2015 

D67 İnkl. - - - - 15 
Kütle 
hareketi  

Haziran 
2015 

D69 İnkl.+Pyz 3 26 37,8 56,5 11,5 ve 15,5
Kütle 
hareketi  

Mart 2015 

 

Düzenli-aralı piyezometre ölçümleri yapılan 17 adet kuyudan, proje süresi içinde, 4 tanesinde 
(D17, D25, D66 ve D69) inklinometrelerde hareket gözlenebilmiştir. D17 ve D25 kuyularında 
yerdeğiştirme hareketinin meydana geldiği derinlik ile piyezometrelerin yerleştirildiği derinlik 
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arasında büyük bir seviye farkı olması nedeniyle, bu kuyulardaki yerdeğiştirmelerin 
piyezometrelerdeki basınç değişimleri ile ilişkili olup olmadığı anlaşılmamıştır. D 66 
kuyusunda 24 – 25 m derinlikte meydana gelen yerdeğiştirme, bu kuyudaki piyezometrelerde 
meydana gelen basınç değişimi ile ilişkili görünmektedir. D69 kuyusunun bulunduğu alanda 
meydana gelen kütle hareketi, kuyuyu piyezometrelerde ölçüm yapılamayacak şekilde 
etkilediği (kopardığı) için bu kuyuda gerçekleşen yerdeğiştirmenin gözenek basıncı ile 
ilişkisinin belirlenmesi şansına sahip olunamamıştır. 

Öte yandan, D28, D30 ve D54 kuyularındaki piyezometreler, sahanın, beklenildiği üzere, 
gözenek basıncı anomalilerinin meydana gelebileceği bir zemin yapısına sahip olduğunu açık 
bir şekilde göstermektedir. 

Sürekli ölçüm kuyularına yerleştirilen sabit inklinometrelerde heyelana özgü her hangi bir 
yerdeğiştirme tespit edilmemiştir. Piyezometre basınçlarında ise zaman zaman mevsim ve 
yağışlarla ilişkili olarak yükselmeler göze çarpmakla birlikte, genellikle düşme eğilimi 
izlenmektedir. Piyezometrelerde gözlemlenen bu durum, inklinometrelerde yerdeğiştirmelerin 
gerçekleşmemesini anlamlı kılmaktadır. 

TDR kablosu ile donatılan tüm kuyularda gerçekleştirilen ölçümlerden, TDR kablolarında, bu 
yöntem ile gözlem süresince tespit edilebilecek derecede herhangi bir hasarın oluşmadığı 
görülmüştür. İnklinometreler ile birlikte TDR kablolarının yerleştirilmiş olduğu D04 ve D34 
kuyularında ise inklinometrelerde ölçülmüş hareketlerin çok küçük boyutta olmaları nedeniyle 
TDR sistemi tarafından algılanmamıştır. 

YSS ölçüm kuyusu olarak donatılan 3 kuyuda da YSS, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlara 
bağlı olarak yükselme eğilimi göstermiş, yağışsız dönemlerde ise düşmüştür. Bu yükselim ve 
düşüm, D03 ve D74 kuyularında çok dar bir aralıkta salınım gösterirken, taç bölgesine yakın 
yer alan D01 kuyusunda ise daha büyük genlikte ve keskin olmuştur (Şekil 2.78). 
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Şekil 2.78 D01, D03 ve D74 nolu kuyuların YSS değişim grafikleri ve bu proje için Gürpınar’da geçici 
olarak kurulmuş olan meteoroloji istasyonuna ait yağış verisi. 

Yukarıdaki ifadeden ve şekilden de görüleceği üzere, kuyularda yağışla doğrudan bağlantısı 
kurulamayan yükselmeler ve alçalmalar izlenmemiştir. D01 kuyusu, heyelanın taç bölgesine 
yakın yer alması nedeniyle, buradaki gerinim çatlakları vasıtası ile yağışlı mevsimde hızla 
beslenmiş, kurak mevsimde ise eski seviyesine geri dönmüştür. D01 kuyusundaki bu veri, 
Kemerdere Heyelanı’nın (daha doğrusu tüm heyelanların) taç kısımlarının, su girişlerine, 
dolayısı ile de yeni kaymalara açık olduklarını göstermesi açısından önem taşır. 
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2.13 Meteorolojik çalışmalar 

 Proje sahasının genel meteorolojik özelliklerini araştırmak amacıyla, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün Florya (17636) istasyonunda 2003-2012 yılları arasında kaydedilmiş geçmiş 
on (10) yıllık veriler (günlük bazda) temin edilmiş ve analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, özellikle yağış gibi heyelanlar üzerinde etkili olan meteorolojik parametrelerin proje 
sahasını temsil edebilecek bir lokasyonda ölçülmesi ve kayıt altına alınması planlanmıştır. Bu 
amaçla, araştırma alanını temsil edebilecek merkezi bir konumda otomatik veri iletimi 
yapabilen bir adet meteoroloji gözlem istasyonu kurulmuş ve gerçek zamanlı ölçümlerin 
alınması sağlanmıştır. 

Gerek geçmiş veriler ve gerekse araştırma süresince proje sahasını temsil edebilecek, hava 
sıcaklığı, hava basıncı, yağış miktarı ve nispi nem verileri toplanmıştır. Günlük bazda elde 
edilmiş ham veriler öncelikle analize uygun satır-sütun formatına dönüştürülerek, Microsoft 
Excel yazılımı ile listelenmiş, kontrol edilmiş, hesaplanmış ve grafiklenmiştir. Proje 
kapsamında kullanılmak amacıyla, hava sıcaklığı, nem ve yağış verileri işlenerek bölgenin 
genel meteorolojik özellikleri ortaya konmuştur. 

Florya istasyonunda kaydedilen 10 yıllık verilerin analizleri sonucunda, bölgenin en çok Şubat 
ve Ekim aylarında yağış aldığı; Mayıs, Temmuz ve Ağustos aylarının oldukça kurak geçtiği 
gözlenmektedir. Bir gün içinde en çok yağış düşen günler Ekim ve Eylül ayları içinde 
görülürken, kurak geçen Temmuz ayında da kısa süreli yoğun yağış alan günlerin olması 
dikkat çekmektedir (Eklenti-15). 

Proje sahasında yer alan meteoroloji istasyonunda gerçekleştirilen gözlem süresi boyunca en 
düşük sıcaklık Ocak ayında -6.2 oC, en yüksek sıcaklığın ise Temmuz ayında 34.7 oC olduğu 
saptanmıştır (Şekil 2.79). Sıcaklığın yıllık ortalaması ise, 15.6 oC olarak hesaplanmıştır. 
Gözlem süresi boyunca en düşük hava basıncı Ocak ayında 992 hPa, en yüksek hava basıncı 
yine Ocak ayında 1040 hPa olarak ölçülmüştür. Hava basıncının yıllık ortalama değeri ise 1017 
hPa olarak hesaplanmıştır (Eklenti-15). 

Proje sahasında gözlem süresi boyunca aylık ortalama toplam yağmur hesabı bazında 80.5 mm 
ile en çok Eylül ayında, 0.2 mm ile en az Temmuz ayında yağış düşmüştür. Gün bazında 
toplam yağış verileri açısından ise en fazla yağış Haziran ayında 24.6 mm olarak tespit 
edilmiştir (Şekil 2.80). Bölgeye 2014 ve 2015 yılları boyunca yıllık ortalama olarak toplam 
539.1 mm yağış düşmüştür (Eklenti-15). 
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Şekil 2.79 Aylık bazda ortalama, minimum ve maksimum hava sıcaklık dağılım grafiği. 

 
Şekil 2.80 2014 ve 2015 yılları için Aylık ortalama toplam yağmur ve günlük maksimum yağmur miktarı 
dağılım grafiği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜB‹TAK MAM YDBE 

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF HEYELAN SAHALARININ ARAŞTIRILMASI,  

İNCELENMESİ VE İZLENMESİ 

Sayfa/Toplam Sayfa: 138/175                                                                                                                                       Güncelleştirme Sayısı: 03 
 

 Sahadaki bulguların bütünleşik değerlendirilmesi ve heyelan açısından yorumlanması 3.

Proje sahasındaki heyelan alanlarının özelliklerinin ve kayma mekanizmasının belirlenmesine 
yönelik olarak bütünleşik bir değerlendirme yapılabilmesi amacı ile jeolojik, jeomorfolojik, 
jeofizik, jeoteknik, jeodezi ve uzaktan algılama yöntemleri bir arada uygulanarak, farklı 
disiplinlere ait ve birbirlerini tamamlayıcı bulgular elde edilmiştir. 

Proje kapsamında yapılmış olan çeşitli çalışmalar yukarıdaki bölümlerde ayrı ayrı ele alınarak 
özetlenmiştir. Burada önce bir alt bölümde bu çalışmaların sahanın heyelan açısından 
değerlendirilmesinde özel önem taşıyan sonuçları toplu olarak sunulacak, izleyen alt bölümde 
ise projede elde edilmiş olan bulgular sahanın heyelanları açısından yorumlanacaktır. 

3.1 Yapılmış olan çalışmaların sahanın heyelan açısından değerlendirilmesinde özel 
önem taşıyan sonuçları 

Proje sahasının jeomorfolojik özellikleri, gerek Büyükçekmece Körfezi’ne gerekse 
Marmara Denizi’ne bakan kıyı kuşağında yer alan heyelanların oluşum ve gelişimlerinde 
fayların ve yamaçların bakı özelliklerinin etkin bir rol oynamadığını ve litolojik denetimin de 
yer belirleyici olarak ikinci planda kaldığını göstermektedir. Buna karşın körfezin ve 
heyelanların, önceden var olan oldukça yayvan ve heyelansız vadilerde, akarsuların hızlı bir 
şekilde derine kazması sonucu oluşan yüksek yamaç eğimlerine bağlı olarak geliştiği 
anlaşılmaktadır. Sahada pek çok taç bölgesinde belirgin olan heyelan morfolojisi, konuya yakın 
olmayan gözlemcilerin bile açıkça tanıyabilecekleri niteliktedir. Bunların yanı sıra, sahada 
heyelanlı alanları ayıran sırtlar, yüksek bölgelerde yer alan aşınım düzlükleri (Beylikdüzü) ve 
Büyükçekmece kıyı kesimini oluşturan açık düzlükler heyelansız alanlar olarak görülmektedir. 

Sahada yaygın olarak gözlenen Gürpınar Üyesi killer heyelan oluşumuna uygun özellikler 
taşıdığı, bu killi istifin içinde su taşıyabilen çakıllı ve kumlu mercekler bulunduğu, içinde yer 
alan geçirimli siltli birimlerin yüksek gözenek basıncı oluşumuna elverişli merceksel yapılara 
sahip oldukları belirlenmiştir. Heyelanlı alanların taç bölgelerinde yaygın olarak yer alan 
bloklu, çakıllı ve kumlu geçirimli çökeller içeren Kıraç Üyesi ise heyelanlı alanlara su taşıyan 
akifer özelliğine sahiptir. 

PSInSAR sonuçları çalışma sahasındaki heyelan alanlarının hemen hemen tamamında yer 
hareketlerini beklenildiği üzere Büyükçekmece Körfezi’nde batı yönlü, Marmara Denizi 
kıyılarında güney yönlü ve çökmeler şeklinde olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle, 
Çukurlar Heyelanı’nın batıya ve kuzeybatıya bakan taç bölgesinde yer alan yüksek yapılar 
kuşağının bulunduğu bölgede gözlenen deformasyonlar tehlikeli addedilebilecek derecede 
dikkat çekicidir. Hareketsiz görünen bu kuşağın önünde çökme ve batı/güney yönlü hareketlere 
keskin bir geçiş görülmektedir. 

Yer-tabanlı InSAR sonuçları izlenen tüm heyelan alanlarında gözlem süresince heyelan 
geometrileri ile uyumlu yönde 15-20 mm’lik yer değiştirme göstermiş ve bu alanların 
etkinliğini ortaya koymuştur. Gözlem süresince elde edilen, LOS yer değiştirmelerinden 
sahadaki heyelan hareketlerinin yavaş gelişen bir seyir izlediği sonucuna varılmıştır. 
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GPS çalışmalarından elde edilen sonuçlar, heyelanlı alanların geneli için anlamlı olacak şekilde 
hızlı bir yer değiştirmenin varlığını göstermektedir. Heyelan alanları içerisindeki GPS 
noktalarında büyük boyutlu hareketler saptanırken, heyelan bakımından durağan olması 
beklenen düzlük ve sırt bölgelerinde ise kayda değer bir hareket belirlenmemiştir. Heyelanlı 
alanlarda elde edilen yatay GPS yer değiştirme yönleri bu alanlarda beklenen heyelan 
geometrileri ile uyumludur. Sahadaki heyelan hareketleri için belirlenebilen GPS hızlarının 
yaklaşık 20 mm/yıl değerini genelde aşmadığı saptanmıştır. 

Proje sahasının heyelanlı alanlarında gerçekleştirilen delgi çalışmaları, 60 m’yi bulan çeşitli 
derinliklerde kayma düzlemlerinin varlığını göstermiştir. Delgilerden alınan örneklerin 
laboratuvar deneylerinin sonuçları, Güngören ve de özellikle Gürpınar killerinin yüksek 
plastikliğe sahip olduklarını vurgulamaktadır. Gürpınar Üyesi içinde mercekler oluşturan siltli 
birimlerden alınmış olan örneklerin laboratuvar verilerine dayanılarak yapılmış olan 
hesaplamalar, söz konusu merceklerin düşük-orta düzeyde geçirimliliğe sahip olduklarını, 
dolayısıyla uygun koşullarda yüksek gözenek basıncı oluşturabilecek özellikler taşıdıklarını 
ortaya koymaktadır. 

Sahada gerçekleştirilen sismik dizilim ve PLog çalışmaları, proje sahasının en güney 
kesiminde bulunan Gölyaka, Fener ve Kavaklı Deresi heyelan alanlarında Vs30 değerlerinin 
200-280 m/s aralığında değişmekte olduğunu göstermektedir. Zemin kesitinin ilk 30m’sinde 
düşük Vs hızları, genelde jeolojik birimlerin su içeriğine, boşluklu yapısına, pekişmemiş çökel 
yapısına, gevşek/örselenmiş vb. yapıların varlığına işaret etmektedir. Kemerdere ve Çukurlar 
Heyelanını ayıran sırt bölgesinde ise Vs30 değerleri 430 m/s ile 485 m/s arasında olup, sıkı ve 
sert zeminleri göstermektedir. Proje sahasının kuzeybatı ucu olan körfeze komşu kıyı 
bölgesinde, sahanın en düşük Vs30 değerleri 180 m/s civarında elde edilmiş olduğundan 
sıvılaşma potansiyeli taşıyan bir zemin türüne karşılık gelmekte olduğu belirlenmiştir. 

Mikrotremör çalışmaları proje sahasında yaygın olarak gözlenen ve derin temel kaya geçişi ile 
ilişkilendirilen temel titreşim frekanslarının 0.2-0.3 Hz bandında olduğunu göstermiştir. Bu 
düşük temel titreşim frekansı değerlendirildiğinde, Marmara Denizi’nde meydana gelecek 
büyük bir deprem esnasında zeminin bu frekanslarda ve bağlı yüksek modlara karşılık gelen 
frekanslarda yüksek sismik büyütmelere maruz kalmasının söz konusu olduğu belirlenmiştir. 

İnklinometre ölçümlerinde kuyuların bazılarında, en derini 55m dolayında olmak üzere, çeşitli 
derinliklerde kütle hareketlerine özgü yer değiştirmeler gözlenmiştir. Bu yer değiştirmelerin 
bazıları kuyunun yeni ölçümler için kullanılmasına engel oluşturacak boyutlarda tahribat 
yaptığı gözlemlenmiştir. Diğer yandan, 22 kuyuya yerleştirilmiş olan piyezometrelerin bir 
çoğunda yüksek gözenek basıncının oluşabileceğini gösteren kapalı akifer özelliğinde 
düzeylerin varlığı saptanmıştır. Ancak, piyezometre ile inklinometrenin birlikte yerleştirildiği 
kuyularda gözlem süresi içinde bir hareketin meydana gelmemiş olması nedeniyle gözenek 
basıncı ile kayma ilişkisinin doğrudan irdelenebileceği herhangi bir bulgu elde edilememiştir. 
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3.2 Sahadaki bulguların heyelan açısından yorumlanması 

Proje sahasındaki heyelanların esasta Gürpınar Üyesi’nin yüksek plastikliğe sahip aşırı-
konsolide killerinde gelişmiş oldukları görülmektedir. Gürpınar Üyesi’nin çökelme ortamının o 
sırada çevrede etkin olan volkanizmadan çok büyük ölçüde etkilenmiş olduğu bilinmektedir. 
Bu durum söz konusu volkanizmanın tüf, tüfit gibi ürünlerinin ve bunların ayrışma ürünü olan 
monmoriyyonit (montmorillonite) özellikli killerin Gürpınar istifindeki yaygın varlığı ile 
belirgindir. Çökelme ortamının bilinen bu özellikleri, istifteki killerin yüksek plastikliğe sahip 
olmalarını yalın bir şekilde açıklamaktadır. Bu killer üzerinde yapılan mekanik deneyler artık 
(rezidüel) içsel sürtünme değerlerinin 10° dolayında olduğunu, yani bu killerden oluşan 
istiflerin, orta eğimli yamaçlarda bile, duraysız olabileceklerini göstermektedir. 

Proje sahasının çok yakın jeolojik geçmişte dikçe eğimli bir morfolojinin gelişmesine yol açan 
Marmara Denizi’nin seviyesinin Dördüncü Zaman buzul dönemlerinde büyük ölçüde alçalmış 
olmasının etkisinde kalmış olduğu bilinmektedir. Son 450 bin yılda beş kez meydana gelmiş 
olan bu alçalmaların sonuncusu yaklaşık 120 bin yıl önce başlamış, 30 bin yıl önce 
günümüzdekine göre 115m dolayında düşmüştür. Daha sonra, yaklaşık 14 bin yıl önce 
başlayan yükselme ile deniz düzeyi günümüzdeki konumunu kazanmıştır. Marmara Denizi’nin 
yakın çevresinin tektonik olarak yükselmesi hesaba katıldığında bu rakamlar bir ölçüde 
tartışılır olmakta ise de, son buzul döneminde Marmara Denizi düzeyinin günümüzdekinden 
100 m dolayında düşük olduğu kabul edilmektedir. 

Marmara Denizi düşük seviyede iken akarsuların yataklarını, o günün deniz kıyısından 
başlayarak geriye doğru derinleştirmek durumunda kalmış olmaları kaçınılmazdır. Bu durum 
İstanbul Boğazı dahil tüm akarsu vadilerinde görülmektedir. Kağıthane ve Alibeyköy 
derelerinin Haliç bölgesinde, sert kayaçlar içinde günümüzdeki deniz düzeyine göre en az 85m 
derinlikte bir yatak kazmış oldukları, Haliçte yapılan çok sayıdaki deniz delgisi verilerinden 
bilinmektedir. Günümüzdeki deniz düzeyinin altında kazılmış olan vadilerin deniz düzeyi 
yükseldikçe çökeller ile doldurulmaları da kaçınılmaz olmaktadır. Bu tür çökeller, enerjisi 
deniz kütlesi ile kesilen akarsuların, o bölgede oluşan durgun ortamda ancak taşıyabildikleri 
ince daneli malzemelerden ve bolca bitkisel kırıntıdan oluşmaktadır. Haliç çökelleri olarak 
adlandırılan, ince kavkılı denizel kabukluların parçalarını da bulundurabilen bu çökeller tipik 
özellikleri sayesinde delgilerde çok kolay tanınabilmektedirler. Büyükçekmece Gölü’nün 
kuzeyinde otoyol geçişi için yapılan zemin araştırma delgilerinde 41 m’ye varan kalınlıkta 
haliç çökelleri kesilmiştir. Benzer duruma Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyinde Altınşehir 
dolayındaki delgilerde de rastlanmıştır. Yapılmış olan delgiler ve S-dalgası hız profilleri bu 
proje kapsamında Büyükçekmece gölünü denizden ayıran kuşağın doğu kesiminde söz konusu 
haliç çökellerinin 55m dolayında kalınlığa erişmiş olduğunu göstermiştir. 

Yukarıda verilmiş olan yakın jeolojik geçmişe ilişkin bilgiler o günün ortamını oluşturan 
koşullarda Büyükçekmece ve Küçükçekmece bölgelerinde heyelanların ağırlıklı olarak yer 
almalarının kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Zira, hızla derine kazan akarsuların 
dikleşen vadi yamaçlarında Gürpınar killerinin uzun süre duraylı kalabilmesi olanaksızdır. 
Akarsular, bu kapsamda Büyükçekmece bölgesinde Karasu deresi, derine kazmaya çalıştıkça 
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duraysızlaşan yamaçlarda kütle hareketleri meydana gelmiş, kazmaya devam eden dere kaymış 
olan bu kütlelerin topuklarını hızla aşındırıp daha derine kazmaya çalıştıkça, bu kütle 
hareketleri geriye doğru göç etmiş olmalıdır. Bu tür heyelanlar geriye doğru gelişen heyelanlar 
(retrogressive landslides) olarak adlandırılmakta, mevcut heyelanların taç bölgelerinde oluşan 
yeni heyelanlar kendi topuklarını oluşturmadan, önlerinde var olan kayma düzlemi ile bağlantı 
kurmaktadırlar. Sonuçta ortaya çıkan heyelan geometrisi uzun bir kayma düzleminin gerisinde 
yer alan bir içbükey düzlem ile sonlanmaktadır. Bu geometri, sınırlı boyutlardaki kütle 
hareketlerinin tipik dönel (rotational) görünümünü taşımamakta, düşük eğimli bir düzlem 
üzerinde hareketi yansıttığı için “ötelenen” (translational) olarak adlandırılmaktadır. Öte 
yandan, eski vadilere bağlı olmayıp, proje sahasının deniz kıyısı boyunca gelişmiş heyelan 
gurupları, öteleme boyutuna yer yer geçmiş, dönel kayma düzlemine sahip heyelanlar olarak 
gözükmektedirler. Bu heyelan guruplarının denizin altındaki topuklarının bazıları 
tanınabilmekte ise de, önemli bir kısmı kıyı boyunca yapılan geniş dolgu kuşağının ya altında 
kalmış, ya da dolgu yükü nedeniyle belirginliklerini yitirmişlerdir. Ayrıca, dalga ve akıntı gibi 
deniz koşullarının bu yapıları algılanamaz hale getirmiş olabilecekleri de düşünülmelidir. 

Proje sahasında yer alan, çok sayıdaki heyelanlı alandan, birisi Kemerdere, diğeri Çukurlar 
heyelanları olarak adlandırılan iki tanesi çok büyük boyutlarda olup heyelanlarla genişlemiş ve 
uzamış vadiler şeklindedirler. Heyelanlarla şekillenmiş olan bu vadi benzeri çanakların, 
heyelanlar öncesinde de, aslında, günümüzdekinden çok farklı boyutlarda olsalar bile, birer 
vadi oldukları anlaşılmaktadır. Zira, bu iki çanağın arasında kabaca doğu-batı doğrultusunda 
uzanan sırt heyelan öncesindeki vadilerin arasında yer alan bir sırtın özelliklerini taşımaktadır. 
Proje sahasındaki diğer yer şekilleri de incelendiğinde deniz düzeyindeki hızlı alçalma 
öncesinde bölgede düşük röliyefli bir topoğrafyanın varlığı görülmektedir. Beylikdüzü’nü 
oluşturan yüksek düzlük alan da söz konusu o eski topoğrafyanın bir parçasını oluşturmaktadır. 
Büyükçekmece körfezinin yayvanca bir akarsu vadisinin heyelanlarla genişleyerek 
günümüzdeki geniş körfez şeklini aldığı, o akarsunun (günümüzdeki Karasu’nun) yan kollarını 
oluşturan kısa vadilerin içlerine de sokulmaya başlayan heyelanların, geriye doğru gelişerek, 
heyelan öncesi var olan düşük röliyefli topoğrafyayı parçalamış olduğu, yeterli kanıta 
dayanılarak söylenebilmektedir. 

Yukarıda özetlenmiş olan koşullarda gelişmiş olan heyelanlar proje sahasının büyük bir 
bölümünde çok belirgin izler bırakmışlardır. Heyelana bağlı yer şekilleri hakkında özel 
bilgileri olmayan kişiler bile proje sahasında belirli yerlerdeki topoğrafyanın olağandışı 
özelliklerini fark edebilmektedirler. Çok belirgin birer işaret olan duvar yıkılmaları, yollardaki 
yamulmalar bir yana bırakılırsa, heyelanlı alanları çevreleyen dikçe yamaçlar, alışılagelmişin 
dışındaki çukur ve kabarık alanlar bile heyelanları ele vermektedir. Sayılan bu özelliklerin 
dikkatli bir şekilde izlenmesi sahadaki heyelanlı alanların pek çoğunun sınırlarını belirlemekte 
yeterli olmaktadır. Öte yandan, bazı heyelanlı alanları tanımakta ve sınırlamakta karşılaşılan 
temel zorluk o bölgelerde insan kaynaklı girişimler sonucunda heyelan izlerinin kısmen, bazı 
durumlarda ise tümüyle ortadan kaldırılmış veya büyük ölçüde maskelenmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu durumda, sorunun çözümünde, sahanın eski tarihli, stereoskopik görüşe 
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uygun hava fotoğrafları büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Proje sahasının heyelanlı alanlarının 
sınırlarını gösteren 1/5.000 ölçekli harita EK-1, bu heyelanlı alanların düşey yöndeki yapılarını 
gösteren kesitler ve o kesitler ile ilgili açıklamalar ise EK-2 olarak verilmektedir.  

Heyelanlı alanların sınırlarını gösteren harita A4 boyutuna küçültülmüş olarak da Şekil 3.1’de 
yer almaktadır. Bu heyelan haritası, sahada yapılan gözlemlerden, ve bu proje kapsamında 
yapılmış olan delgilerden elde edilmiş olan tüm veriler kullanılarak üretilmiştir. Yine bu proje 
kapsamında gerçekleştirilmiş olan GPS ölçümlerinin sonuçları da heyelan haritasının 
hazırlanmasında dikkate alınmıştır. Sahanın bir bölümünde insan kökenli girişimler sonucunda 
heyelanlara özgü yer şekillerinin bozulmuş olması nedeniyle çekiliş tarihleri 1954 ile 2006 
yılları arasında değişen stereoskopik hava fotoğraflarından yararlanılarak aşılmaya 
çalışılmıştır. 

Sahadaki heyelanların düşük deniz seviyesi döneminde gelişmeye başladıkları göz önüne 
alındığında, yükselmiş olan günümüzdeki deniz seviyesinde bu heyelanların etkinliklerinin 
durmuş olması veya en azından büyük ölçüde yavaşlamış olması beklenebilir. Zira körfezde, 
Büyükçekmece merkez yerleşim bölgesine komşu kesimde hızlı bir şekilde gelişmiş olan 55 m 
kalınlığındaki çökel prizması Kemerdere ve Çukurlar heyelanlarının önünde büyük bir topuk 
oluşturmuştur. Benzer şekilde denize komşu alanda kıyı boyunca gelişmiş olan dönel 
özelliklerdeki heyelanların önünde yükselen su kütlesi de bu heyelanların hareketlerini 
durdurma yönünde etkili olmaktadır. Bu proje kapsamında yürütülmüş olan inklinometre, GPS, 
Yer-tabanlı InSAR ve PSInSAR çalışmaları, öncelikle bölgedeki heyelanların günümüzde de 
etkin olup olmadıklarını belirlemeye yöneliktir; inklinometre ve GPS ölçüm sonuçları bölge 
heyelanlarının etkin olduklarını çok kesin bir şekilde göstermektedir. Örneğin, heyelan 
bölgelerinin görünürde yanıltıcı duraylılığına aldanılarak yapılmış, ancak daha sonra meydana 
gelen yamulmalar nedeniyle kullanılamayacak duruma gelip yıkılmak durumunda kalınmış 
olan yapılar için bazı örnekler Şekil 3.2, Şekil 3.3, Şekil 3.4 ve Şekil 3.5’ de yer almaktadır. 
Şekil 3.6’ da ise heyelana bağlı yamulmalar nedeniyle sık sık onarılmak durumunda kalınan 
yol kesimlerinden birisi görülmektedir. 
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Şekil 3.1 Proje sahasının heyelan haritası (Bu harita 1/5.000 ölçeğinde EK-1 olarak verilmektedir) 
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Şekil 3.2 Kemerdere heyelan bölgesinde yıkılmış olan yapılar. Kemerdere heyelan gurubunda, güney yamaçta 
2004 yılında yer alan 6 yapının (kırmızı çerçeve içerisinde), 2010 yılında heyelan nedeniyle yıkılmış olduğu 
görülmektedir. 

 

Şekil 3.3 Pekmez heyelan bölgesinde heyelan nedeniyle yıkılan yapılar. 2011 yılına ait bu uydu 
görüntüsünde Pekmez heyelanının KB köşesinde çok sayıda yapının heyelandan zarar görmüş olduğu 
görülmektedir. A harfi ile belirtilmiş oklar ile gösterilen yerlerde heyelan nedeniyle yıkılmak durumunda 
kalınmış yapıların kalıntıları görülmektedir. B harfli ok 2011 yılından sonra yıkılmış bir binayı 
işaretlemektedir. C harfi ile işaretlenen, görüntüde ancak 6 tanesi görülebilen, toplam 30 binanın 
temellerinin atıldıktan sonra yapımlarından vazgeçilmek durumunda kalındığı anlaşılmaktadır. 
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Şekil 3.4 Gölyaka heyelan bölgesinde yıkılan yapılar. 2002 yılına ait yukarıdaki görüntüde Gölyaka Heyelanı’nın 
GD kesimi ile Fener Heyelanı’nın B kesiminde heyelandan büyük hasar görerek yıkılmak durumunda kalmış olan 
yapılar işaretlenmiştir. Mavi daireler içine alınmış olan yapılar heyelan nedeniyle yıkılmış ve yeniden yapılmış 
olan yapıları göstermektedir. Bu gurubun KB bitişiğinde, ok ile gösterilen yapılar heyelan nedeniyle yıkılmıştır. 
Görüntünün sağ alt kesiminde ok ile işaretlenmiş binalar daha sonra yıkılmak durumunda kalınmıştır. Bu durum 
2011 yılına ait görüntüde görülmektedir. Yukarıda 2002 yılına ait görüntüde yer alan bölgenin 2011 yılındaki 
durumu. A ile işaretli yapılar yıkılmak durumunda kalınmış olanları, B ile işaretli yapılar ise yıkılarak yeniden 
yapılmak durumunda kalınmış olan yapıları göstermektedir. 
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Şekil 3.5 Fener heyelan bölgesinde heyelan nedeniyle yıkılmış olan yapılar. Fener heyelan bölgesinde 2002 yılına 
ait uydu görüntüsünde yer alan, kırmızı oklar ile işaretlenmiş olan yapıların 2011 yılına ait görüntüde heyelan 
nedeniyle daha sonra yıkılmak durumunda kalınmış olduğunu göstermektedir (A işaretli enkazlar). 
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Şekil 3.6 Kemerdere ve Çukurlar heyelanlarının birleşim bölgeleri. (A) Kemerdere ve Çukurlar heyelanlarının 
doğuda birleşim bölgesinde (Şekil 3.6 B de genel konumu gösterilmekte) sık sık meydana gelen ve buradan 
geçmekte olan yollarda kendisini belli eden yaygın yamulmanın 20 Mart 2010 tarihli uydu görüntüsündeki izleri 
(kırmızı elipsler içine alınmış bölgeler). (B) Şekil 3.6A’ da görülen bölge yeşil çerçeve içine alınmıştır. 
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Heyelanların günümüzdeki etkinliğinin iki temel nedeninin olduğu değerlendirilmektedir. 
Bunlardan birincisi çok hızlı bir şekilde gelişmiş olan ancak oluşumuna yol açan ana neden 
ortadan kalksa bile, henüz iç dengeye ulaşmadıkları için kaymanın devam etmesi ve ikincisi ise 
yöredeki insan eliyle yapılmış olan hesapsız müdahalelerdir. Heyelan kütlelerinin büyük 
ölçüde örselenmeye uğramış olmaları, delgilerden elde edilmiş olan verilerin yanı sıra sahip 
oldukları düşük Vs30 hızları ile de kanıtlanmaktadır. Bu durumda, kütlelerin yeniden denge 
konumuna ulaşana kadar plastik yamulmalar dahil çeşitli boyutlarda kaymaları devam 
edecektir. Kaldı ki Pekmez heyelanının önünde deniz altında varlığı batimetri haritalarında 
görülen heyelan ve Gölyaka heyelanının, Kavaklıdere’nin ağzının doğusundaki heyelanlı 
kütlenin önünde ve İstanbul West Marina bölgesinde deniz altında gelişmiş olan topuklar da bu 
heyelanların diri olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Bu topuklardan Gölyaka önündeki 
topuk buraya yapılmış geniş yol dolgusu, marina içindeki topuk ise orada yapılmış olan tarama 
sonucunda belirginliğini kaybetmişse de Kavaklıdere ağzının doğusundaki topuk denizin 
durumuna bağlı olarak zaman zaman su dışına çıkarak, kendisini belli etmektedir. Bölgedeki 
heyelanların günümüzde de etkinliklerini sürdürmelerinde diğer önemli bir etken ise yöredeki 
insan kaynaklı kazı ve dolgu işlemleridir. Ayrıntılı hesaplamalara dayanmadan, çoğu zaman da 
tümüyle hesapsız yapılan kazılar, dolgular, bina yükleri, zemine doğal yoldan olabileceğin 
üzerinde su sızmasına neden olan girişimler, sahanın topoğrafyasının heyelanlar bakımından 
hassas olan dengesini bozmakta ve çoğu kez zincirleme etki ile, çok sayıda irili ufaklı heyelana 
neden olmaktadır. Heyelanlı veya heyelana çok yatkın yerlerin hesapsız kullanımına tipik bir 
örnek Çukurlar Heyelanı’nın taç bölgesidir. Şekil 3.7 ve Şekil 3.8 söz konusu yanlış kullanımı 
çarpıcı bir şekilde yansıtmaktadır. 

Bu heyelanların oluşum mekanizmaları gereği olarak doğal dengeye ulaşabilmeleri için 
binlerce yılın geçmesi gerekmektedir. Heyelanların günümüzdeki davranışları ile ilgili temel 
veriler bu proje kapsamında açılmış kuyulara yerleştirilmiş inklinometrelerle yapılmış olan 
ölçümlerden elde edilmektedir. Kuyuların delinmesi sırasında elde edilen karotlar incelenirken, 
heyelan kökenli kaymalara karşılık gelebilecek birkaç desimetre ile birkaç metre arasında 
değişen kalınlıklardaki kuşakların varlığı belirlenmiştir. Bu özelliklerdeki kuşaklardan her 
kuyuda bir kaç kayma zonu tanınabilmiştir. Kuyulara daha sonra inklinometre boruları 
yerleştirilip ölçüler alınmaya başlandığında bu inklinometrelerde izlenen hareketlerin söz 
konusu olası kayma kuşakları ile büyük ölçüde uyum içinde oldukları görülmüştür. Bu 
hareketler yaklaşık 50-60 m derinliklerde yer alan seviyelerde meydana gelmiştir. Bu durum, 
heyelanların günümüzde de, çok etkin oldukları dönemlerdekine benzer bir mekanizma ile 
hareket ettiklerini ve  günümüzdeki heyelanların yüzeysel, yerel hareketler olmadıklarını 
göstermesi bakımından son derece önemlidir. 
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Şekil 3.7 Çukurlar Heyelanı’nın taç bölgesindeki yapılaşmanın 2004 yılındaki durumu. 2004 yılına ait uydu 
görüntüsü 2015 yılına ait uydu görüntüsü ile karşılaştırıldığında, söz konusu taç bölgesinde, heyelan tehlikesini 
göz önüne almayarak yoğun bir yapılaşmanın oluştuğu görülmektedir. 2015 yılına ait yukarıdaki uydu 
görüntüsünde, Çukurlar Heyelanı’nın taç kuşağında çok yoğun bir yapılaşma dikkati çekmektedir. “C” ile işaretli, 
her biri on katlı 16 apartman bloğundan oluşan dizi, “A” ile işaretli çok katlı büyük hastane kompleksi 2004 
görüntüsünde yer almamaktadır. “B” ile işaretli 11 bloktan oluşan yapı dizisinin kuzeye devamında ve batısında 
heyelan arka dikliği üzerinde yer alan toplam 22 blok da 2004 den sonra yapılmıştır. 
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Şekil 3.8 Çukurlar Heyelanı’nın taç bölgesinde heyelan tehlikesi göz önüne alınmadan gerçekleştirilen 
yerleşimler. 2010 yılına ait uydu görüntüsünde Çukurlar Heyelanı’nın taç bölgesindeki yapılaşmanın heyelan 
tehlikesini tümüyle göz ardı etmiş olan niteliği çarpıcı bir şekilde görülmektedir. Kırmızı çember içine alınmış 
olan bölge Şekil 3.7. ‘de “C” ile işaretli yapı dizisinin uç bölgesidir. Gerek bu bölge, gerekse mavi ve yeşil 
çemberler içindeki bölgeler, 2012 yılına ait uydu görüntüsünde görüldüğü üzere iki yıl içinde çok katlı yapılar ile 
dolmuştur. Mor renkli oklar heyelanların çok belirgin olan izlerini işaret etmektedir. 2012 yılına ait uydu 
görüntüsüne çizilmiş olan kırmızı, mavi ve yeşil çemberler 2010 yılına ait uydu görüntüsünde aynı renkteki 
çemberler ile belirtilmiş olan yerlerde iki yıl içinde yükselmiş olan çok katlı yapıları göstermektedir. “A”, “B”, 
“C” ve “D” ile işaretli heyelan izleri bölgede heyelanları önleyici hiçbir önlemin alınmamış olduğunu 
belgelemektedir. 
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Kuyularda tanınabilen kayma düzlemleri kullanılarak kuyular arasında yapılan korelasyonlar 
sahadaki ötelenen türden heyelanların kullanmış oldukları düzlemlerin 5° dolayında bir eğime 
sahip olduklarını göstermektedir. Kayma düzlemlerinin Gürpınar killerinin artık (rezidüel) 
içsel sürtünme açısı değerinin yaklaşık yarısı dolayında olan bu çok düşük açılar heyelanların 
oluşumunda yüksek gözenek basıncının da önemli rol oynadığının göstergesidir. Gürpınar 
istifinin içinde ağırlıklı olan killerin yanı sıra merceksi özelliklerde, su-taşır kumlu birimlerin 
yaygın varlığı göz önüne alındığında söz konusu yüksek gözenek basıncı oluşumu doğal 
karşılanmalıdır. Nitekim kuyulara yerleştirilmiş piyezometrelerin basınç-zaman grafikleri 
incelendiğinde kuyuların bazılarında, aynı kuyu içinde, değişik derinliklerde yer alan 
piyezometreler arasındaki ilişkinin basit hidrostatik düzeni değil, derinlik farkları ile 
açıklanamayacak, yer yer de derinlik ile ters ilişkiye sahip gözenek basınçlarının egemen 
olduğu bir düzeni yansıttığı görülmektedir. Bilindiği üzere gözenek basıncı, potansiyel kayma 
düzlemine baskı yapan litostatik yükün tersine çalışmakta olup, efektif basıncı düşürmek 
suretiyle sürtünmeyi azaltarak kaymaya yol açmaktadır. 

3.2.1 Etkin heyelanlara katılmış alanlar 

  Heyelanlara katılmış ve günümüzde de etkin olan heyelan alanları, hazırlanmış olan 
heyelan haritasında (Şekil 3.1) “Etkin heyelanlara katılmış alanlar” olarak gösterilmektedir. Bu 
özellikteki alanlar, heyelan yapmış olduğu her türlü kuşkudan uzak olarak belirlenmiş 
kütlelerin yerlerine karşılık gelmektedir. Bu kütlelerin günümüzde de etkin oldukları, gerek 
kuyu içlerine yerleştirilmiş olan inklinometrelerden elde edilen veriler, gerekse GPS 
ölçümlerinin sonuçları ile de belgelenmektedir. Bu kütleler heyelan hareketleri sırasında büyük 
ölçüde örselenmiş oldukları için genelde düşük S dalgası hızları ile de belirgindirler. 

Haritada, birisi Çukurlar Heyelanı, diğeri Pekmez Heyelanı bölgesinde ki heyelanlı alanlar 
içerisinde yatay taranmış alanlar, heyelanların kafa dikliklerinde, yapay seki oluşturarak yoğun 
şekilde yapılaşmış bölgeleri gösterir. Kaymaya katılmamış, ancak kopma bölgesinde yer aldığı 
için, yer yer çok örselenmiş olan bu dikçe eğimli kesimler büyük ölçekli kazılar yapılarak 
sekilendirilmiş ve bu sekilerin üzerine yapılar yerleştirilmiştir (Şekil 3.9 ve Şekil 3.10). Öte 
yandan, diğer heyelanlı bölgelerde de, özellikle de Gölyaka Heyelanı’nın batı sınırında da 
benzer uygulamaların yapıldığı anlaşılmış olmasına karşın, o bölgelerde yamaç eğimlerinin 
düşük olması, bu uygulamaların yapılmış olduğu alanların sınırlarının güvenilir olarak 
belirlenmesine olanak vermemiştir. O gibi durumlarda kafa diklikleri de “Etkin heyelanlara 
katılmış alanlar” kapsamında gösterilmiştir. Bu alanlarda yoğun yerleşimi gösteren örnek 
resimler Şekil 3.11, Şekil 3.12, Şekil 3.13 ve Şekil 3.14’de sunulmaktadır.  
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Şekil 3.9 Çukurlar Heyelanı’nda kafa dikliğine, sekiler oluşturularak gerçekleştirilmiş yapılar. Bir duvar gibi 
sıralanmış yüksek yapılar (“A” ile işaretli) heyelan taç bölgesi üzerinde, “B” ile işaretli yapı kompleksi ise 
heyelan kütlesi üzerinde yer almaktadır. “C” ile işaretlenmiş iki basamak oluşturan yapılar ise heyelan kafa dikliği 
üzerine sekiler oluşturarak yerleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 3.10 Çukurlar Heyelanı’nda kafa dikliğine, sekiler oluşturularak yerleştirilmiş yapılar. Yukarıda, Şekil 3.9 
da işaretlenmiş olan yapı gurupları bu şekil üzerinde de aynı harfler ile gösterilmektedir. 
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Şekil 3.11 Kemerdere Heyelanı içindeki yoğun yerleşimi gösteren iki farklı görüntü. (A) heyelan bölgesindeki 
yoğun yerleşim ve (B) detay içeren bir yakın çekim görünüm. 
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Şekil 3.12 (A) Çukurlar Heyelanı’nın taç bölgesinde ürkütücü boyuttaki yerleşim. (B) Çukurlar Heyelanı’nın taç 
bölgesindeki yoğun yerleşimin farklı bir açıdan görünümü. 

 

 

 

 

 

 

 



TÜB‹TAK MAM YDBE 

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF HEYELAN SAHALARININ ARAŞTIRILMASI,  

İNCELENMESİ VE İZLENMESİ 

Sayfa/Toplam Sayfa: 155/175                                                                                                                                       Güncelleştirme Sayısı: 03 
 

 

Şekil 3.13 Çukurlar Heyelan kütlesi içinde çok katlı yapılardan oluşan yerleşim. Heyelan sınırı fotoğrafta görülen 
caminin hemen önünden geçmektedir. 

 

 

Şekil 3.14 Pekmez Heyelanı’nın içinde ve taç kuşağında yer alan yoğun yerleşim. 
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Sahadaki heyelanlara duraylılık kazandırmanın vaz geçilmez koşulu olan gözenek basıncını 
düşük tutmanın yolu, heyelan sahasının tümünü kapsayacak şekilde kayma düzlemlerini 
yakından izleyen bir derin drenaj ağının oluşturulmasıdır. Yan duvarları geçirimli olan bir 
galeri/tünel sisteminden oluşacak bu drenaj sisteminin birkaç metrelik yamulmalarda bile 
geçirimliliğini yitirmeyecek esneklikte olması, topladığı suyu yerçekimi ile boşaltması ve taç 
bölgelerindeki geriye doğru potansiyel heyelan gelişme kuşaklarını da kesinlikle kapsaması 
zorunludur. Düşey bacalar kullanılarak derin drenaj şebekesi ile yüzey arasındaki dilimin suyu 
da derin drenaja aktarılmalıdır. Ayrıca, galeri sistemi ile bağlantılı gözlem kuyuları 
oluşturarak, bu kuyulardaki su düzeyini düzenli olarak denetleyecek bir düzen de kurulmalıdır. 
Bu düzen galeri ağında meydana gelebilecek tıkanıkların yerlerini saptayarak gerekli 
girişimlerde bulunacak bir sistemin bir parçası olarak tasarlanmalıdır. Aynı kapsamda, proje 
sahasındaki yerleşimlere ait binalardan yağmur suyunun toplanarak yer altına su girişinin 
azaltılması da düşünülebilir. Ancak, söz konusu derin drenaj ağının gereken teknik hassasiyet 
gösterilerek planlanmamış, uygulanmamış veya ilerleyen yıllarda korunamamış olması 
durumunda yararından çok zararının olacağı da önemle göz önünde tutulmalıdır. Yerleşim 
yerlerinde yıllar boyunca ve kesintisiz sürdürülmesi gereken böyle bir susuzlaştırma 
çalışmasının geçen zaman içinde öneminin tam olarak anlaşılamayabileceği, ihmal 
edilebileceği veya unutulacağı, bu nedenle sürdürülebilirliğinin riskli olabileceği mutlaka göz 
önünde bulundurulmalıdır. Tıkanan veya boşaltma sistemi ile bağlantısı kesilen bir derin drenaj 
kolunun yerel ve tehlikeli boyutlarda yüksek gözenek basıncı oluşturarak heyelanları 
tetiklemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla, gözenek basıncını düşük tutarak heyelan tehlikesinin 
azaltılmasına yönelik bu önlemler yıllar boyunca eksiksiz ve kesintisiz sürdürülmediği takdirde 
sahanın heyelan etkinliğinin ortadan kalkmayacağı bilinmelidir. 

3.2.2 Heyelanlara katılmış, ancak durağanlık kazanmış alanlar 

  Haritada Büyükçekmece yerleşim merkezi bölgesinin bir bölümünü kaplayan bir alan 
“Heyelanlara katılmış, ancak durağanlık kazanmış alanlar” adı altında gösterilmektedir. Proje 
kapsamında yapılmış olan çalışmalarda ortaya konduğu, yapılmış delgiler ile de belgelenmiş 
olduğu üzere Büyükçekmece Körfezi kalın bir Kuvaterner çökel prizması ile büyük ölçüde 
doldurulmuş bulunmaktadır. Bu çökel prizmasının Büyükçekmece yerleşim merkezi 
bölgesinde, üst kısmında ince bir alüvyon örtüsü bulunan 55 m dolayında kalınlığa erişen 
gevşek haliç çökellerinden oluştuğu belgelenmiştir. Bu çökel dolgusu doğuda yer alan heyelan 
kütlelerinin önünde bir karşı yük, topuk oluşturmaktadır. Gevşek olduğu için etkin bir topuk 
niteliğinde olmadığı söylenebilecek olan bu dolgunun, bitişiğinde bulunan çok düşük eğimli 
olup kendisi heyelan oluşturamayacak bir kütle için, yine de, topuk görevi görebileceği 
düşünülmektedir. Büyükçekmece yerleşiminin söz konusu bölgedeki zemini, çok örselenmiş 
durumlarda içsel sürtünme değeri 100 dolayında olan, heyelanlar ile aktarılmış, örselenmiş 
kütleden oluşmaktadır. Topuğun zayıf yapısı ve zeminin çok düşük içsel sürtünme değeri göz 
önüne alınarak, bu bölgede heyelanlar bakımından durağanlık kazanmış olan alan, 50‘lik 
topoğrafik eğim üst sınır kabul edilerek sınırlandırılmıştır. 
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Kavaklı Deresi’nin kuzey kesimlerinde, gerek ana vadide, gerekse yan kollarında eski tarihli 
hava fotoğraflarında belirgin olan heyelanlı yamaçlar, vadilerin bu kesimlerine yakın geçmişte 
yapılmış dev boyutlu dolguların altında kalmıştır. Bu heyelanların bazıları, eski tarihli 
fotoğraflardan elde edilen verilerin kullanılması ile harita üzerinde gösterilebilmiştir. 

3.2.3 Heyelana katılmamış, ancak heyelanlara bitişik olup örselenmiş alanlar 

  Haritada geniş alan kaplayan bir diğer arazi sınıfı “Heyelana katılmamış, ancak 
heyelanlara bitişik olup örselenmiş alanlar” olarak adlandırılmıştır. Bu özelliklerdeki alanlar, 
heyelanlara yol açan yamaç dikleşmesi süreci içinde heyelan oluşmasından kurtulmuş, ancak 
hızla dikleşen yamaçların düzensiz aşınımlarından ve bitişiklerinde meydana gelen 
heyelanların topoğrafyada ve genel akaçlama düzeninde oluşturdukları köklü değişikliklerden 
olumsuz olarak etkilenen alanlardır. Heyelanlı olmamalarına karşın, yamaç dengesini 
bozabilecek etkilere karşı çok duyarlıdırlar. Heyelana doğrudan katılmamış, ancak heyelanlı 
alana bitişik olup eğimi 15o den büyük olan yamaçların kullanımları konusunda bir 
sınıflandırmaya gidilmesinin düşünülmesi durumunda ayrıntılı araştırmalarla bu yamaç 
alanlarını daha gerçekçi temsil eden zemin ve deprem parametreleri kullanılarak, bu 
yamaçların deprem sırasındaki olası duraylılıklarının irdelenmeleri önerilir. Ancak bu alanlarda 
her tür alt ve üst yapılar için gerçekleştirilecek kazı ve dolguların yamaç duraylılığı hesaplarını 
temel alan bölgesel projelendirmelere dayandırılması gerekir. 

Kemerdere ile Çukurlar heyelanlı alanlarını ayıran, D-B doğrultusunda uzanan sırt jeomorfoloji 
bölümünde belirtilmiş olduğu üzere heyelan öncesi bir sırtın kalıntısıdır. Günümüzde bir ana 
yol bu sırtı izlemektedir. Söz konusu sırt, bu yazının yukarıdaki bölümünde değinilmiş olan 
“Heyelana katılmamış, ancak heyelanlara bitişik olup örselenmiş alanlar” niteliği taşımaktadır. 
Sırtın doğu ucuna yakın kesiminde Çukurlar gurubuna ait bir heyelan ile Kemerdere gurubuna 
ait bir heyelan kesişmekte, sırt ile doğudaki düzlüğün arasında heyelanlı bir bölge 
oluşmaktadır. 1954 tarihli hava fotoğraflarında açık bir şekilde, 1975 tarihli olanlarda ise 
kısmen görülen bu heyelanlı koridor daha sonra yapılan yol dolgusunun altında kalmıştır. 
Çukurlar Heyelanı tarafında kalan D43 numaralı delgide inklinometre kayıtlarında görülen 
41m dolayındaki GB yönündeki hareketin, kuyu delinirken bu düzeyde belirlenmiş olan bir 
kayma zonu ile çakışması, bu kesimde, heyelanın, beklenildiği üzere, GB yönünde kaymayı 
sürdürdüğünü kabul etmeyi gerektirmektedir. Oysa yüzeydeki ilişkiler Kemerdere 
Heyelanı’nın GD köşesinin hızla gerileyerek Çukurlar Heyelanı’nın KD köşesini kapmış 
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, söz konusu alanın iki etkin heyelanın girişim bölgesi 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Proje sahasındaki heyelanların, özellikle düşük açılı kayma düzlemine sahip olmak ve yüksek 
gözenek basıncı oluşumuna yatkınlık gibi, yukarıda özetlenmiş olan özellikleri, bu heyelanların 
etkinlikleri açısından, olağan kaymaların ötesinde, depremlere bağlı kütle hareketlerini de göz 
önüne almanın gerekliliğine işaret etmektedir. Aslında bu sahada deprem kaynaklı heyelan 
oluşumu tehlikesinin büyük olduğu bilinmektedir. Zira, bölge Kuzey Anadolu Fayı’nın 
Marmara Denizi’ndeki ana koluna 15 ile 20 km arasında değişen uzaklıkta yer almaktadır. Bazı 
depremsellik modellerine (Le Pichon vd., 2001; Parsons vd. 2000; Parsons, 2004) göre bu kol 
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üzerinde meydana gelmesi beklenen 7,5 dolayında büyüklüğe sahip bir depremin oluşturacağı 
yatay ivmelerin, özellikle gözenek basıncının yüksek olmasının bekleneceği yağışlı 
dönemlerde büyük ve çok sayıda heyelanın etkinleşmesine ve, en kötümser olasılıkla, geriye, 
taç kuşağına doğru gelişmesine yol açması sürpriz olmayacaktır. Çukurlar ve Kemerdere 
heyelanlarının taç bölgelerindeki yoğun yerleşim göz önüne alınırsa bu olasılığın çok büyük bir 
riske işaret etmekte olduğu sonucuna varılır. Deprem ile ilişkili vurgulanması gereken bir diğer 
önemli tehlike ise sahanın kıyı kesimlerinde sıvılaşma ve yanal yayılma (lateral spreading) 
tehlikesinin oluşması ve buna bağlı büyük kütle hareketlerinin tetiklenmesidir. Özellikle, 
Çukurlar ve Kemerdere heyelanlarının topuk bölgesini oluşturan Büyükçekmece Körfezi ve 
kıyı düzlük alanlarının, bu bölgede yer alan Haliç çökellerinin deprem sonucu sıvılaşması ve 
buna bağlı yanal yayılma nedeni ile bu alanın topuk özelliğini kaybetme potansiyeli vardır. 
Bunun oluşması durumunda ise bu heyelanların 5°’den yüksek eğimli kesimlerinin de büyük 
kütle hareketlerine maruz kalabileceği değerlendirilmelidir. 

Heyelanlara doğrudan karışmamış eski vadi yamaçlarının yüksekçe (kabaca 15o den yüksek) 
eğimli olanlarının da büyük bir deprem sırasında tetiklenerek heyelan yapma riskinin 
bulunabileceği hesaba katılmıştır. Bu durum bir ön değerlendirme ile ele alınmıştır. Bu amaçla, 
Kemerdere Heyelanı’nın kuzey yamacındaki heyelana doğrudan karışmamış olan bir bölümü 
kaba bir yaklaşım ile deprem sırasındaki davranışı açısından incelenmiştir.  Söz konusu bölge 
Şekil 3.15’da işaretlenmiştir. Bu şekil üzerinde işaretlenmiş olan Q-Q’ kesiti 18o lik bir yamaç 
eğimine sahiptir. Bu yamacı etkileyecek yatay pik ivmenin zemin, sismik kaynak etkileri, 
odaklanma, topoğrafik etkiler vb. göz önüne alındığında 0,30-0,50g  arasında olabileceği 
kabulü ile 0,15 ve 0,25 büyüklüğündeki yatay sismik katsayılar için çözümleme yapılmıştır. 
Yalınlaştırılmış Bishop ve Janbu yöntemlerinin uygulandığı bu denemelerde yeraltı su düzeyi 
sırt yanında 15 m, yamaç dibinde ise 10 m, kohezyon 200 kPa, içsel sürtünme açısı 0o, birim 
hacim ağırlığı 22 kN/m3 olarak alınmıştır. Kohezyon ve içsel sürtünme açısı değerleri delgi 
kuyularında bu sırtı oluşturan gereci temsil edecek özelliklerdeki kesimlerde yapılmış olan SPT 
deneylerinin sonuçlarından belirlenmiştir. Yeraltı suyu düzeyi için kabul edilmiş olan 
geometrinin de olabilecek en düşük değerleri temsil ettiği söylenebilir. Bu yaklaşım ile yapılan 
hesaplamalar 0,15 lik bir yatay sismik katsayı değeri için yamacın 1,2 dolayında bir güvenlik 
değerine sahip olabileceğini (Şekil 3.16), yani duraylı kabul edilebileceğini göstermektedir. 
Ancak, bu değerlendirmede 0,25 lik bir yatay sismik katsayı kullanmanın daha gerçekçi 
olacağı düşünülebilir. Bu durumda güvenlik katsayısının 0,9 a düştüğü (Şekil 3.17) ve yamacın 
heyelan yapma olasılığının doğduğu sonucuna varılmaktadır. Bu sonuç bu tür yamaçların 
deprem sırasındaki olası davranışlarının ayrıntılı olarak irdelenmesinin gerekliliğine işaret 
etmektedir. Söz konusu niteliklere sahip yamaçların başlıcaları Kemerdere ve Çukurlar 
heyelanlarını çevreleyen yamaçlardan heyelanlara katılmamış olan yamaçlar ve Pınartepe 
Heyelanı’nın doğu sınırını oluşturan yamaçlardır. Bu yamaçlar heyelan haritasından 
belirlenebilmektedir. 
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Şekil 3.15 Kemerdere Heyelanı’na karışmamış eski yamaç bölümlerinden birisi üzerinde işaretli olan Q-Q’ kesiti 
boyunca “deprem sırasında duraylılık” analizi yapılmıştır. 

Depreme bağlı tehlike hesaplanırken, meydana gelebilecek heyelanların yanı sıra, düşük Vs30 
hızlarının ve mikrotremor çalışmalarının sonuçlarının işaret ettiği 0.2-0.3 Hz frekansında ve 
buna bağlı yüksek modlarda oluşabilecek yüksek sismik büyütmeler ve sönüm oranlarının olası 
etkilerinin de göz önüne alınması gerekir. Zira, sismik büyütme sonucu oluşan bu tür etkiler 
1999 İzmit Depremi sırasında, deprem merkezinden 90 km uzaklıkta yer alan İstanbul’un 
Avcılar ilçesinde hasar ve can kaybına neden olmuştur (Özel vd., 2002; Ergin vd., 2001). Proje 
sahasının kapsadığı alanda yapıların depreme dayanıklılığının konu olduğu veya olacağı 
değerlendirme ve planlama çalışmalarında, zeminin 0,2-0,3 Hz olduğu saptanmış olan temel 
titreşim frekansının da hesaplamalara katılması önerilir. 

Ayrıca, bu proje kapsamında yapılmış olan çalışmaların sonuçlarına göre, Büyükçekmece ana 
yerleşim merkezinin, körfez ile gölü ayıran düzlükte ve ona komşu arazide yer alan 
bölümünün, bu kesimde zemini oluşturan düşük hızlı kalın haliç çökellerine bağlı olarak 
deprem sırasında büyütmelere ve/veya sıvılaşma potansiyeline açık olduğu düşünülmektedir. 
Büyükçekmece körfezi kıyı alanlarında belirlenen sıvılaşma potansiyeline sahip alanın 
sınırlarının ve sıvılaşma tehlikesinin ayrıntılı jeofizik ve jeoteknik araştırmalar ile incelenmesi 
önerilir. Bu incelemeler ile bu alanın sınırlarının daha iyi belirlenmesi ve deprem sırasında 
sıvılaşma tehlikesinin değerlendirilmesi hedeflenmelidir. 
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Şekil 3.16 Q-Q’ kesiti boyunca 0,15 yatay sismik katsayısına göre yapılmış olan duraylılık analizi. 

 

Şekil 3.17 Q-Q’ kesiti boyunca 0,25 yatay sismik katsayısına göre yapılmış olan duraylılık analizi. Yeraltı suyu 
düzeyi mavi çizgi ile gösterilmiş olup Şekil 3.16 daki ile aynıdır. Görüldüğü üzere, bu analize göre, çok sayıda 
olası kayma düzlemi boyunca yenilmenin meydana gelmesi söz konusudur. 
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3.2.4 Heyelana katılmamış alanlar 

  Heyelana katılmamış alanlar haritada mavi renkle gösterilmiştir. Ancak, sahadaki 
heyelanların geriye doğru ilerleyen heyelanlar olduğu gerçeğinden yola çıkarak, heyelana 
katılmış ve katılmamış alanları ayıran sınırların zaman içerisinde gelişebilecek heyelanlardan 
etkilenebileceği düşünülürse, söz konusu sınırın hemen gerisindeki taç bölgelerinin de heyelan 
potansiyeli taşıyan tehlikeli alanlar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Taç bölgelerinin yüksek tehlikeli alanlarını belirlemeye yönelik olarak ek çalışmaların 
yapılması gereklidir. Bu amaçla InSAR ve GPS çalışmalarından yararlanılabileceği 
düşünülmektedir. Yer-tabanlı InSAR ölçümlerinin sınırlı genişlikteki ve yakın uzaklıktaki 
alanların 20-30 gün dolayında uzunca bir süre, sürekli olarak gerçekleştirilmesi, göreceli ucuz 
ve etkin bir yöntem olma potansiyelini taşımaktadır. Özellikle taç bölgelerini izleyecek şekilde 
planlanması durumunda, bu yöntemin heyelanların geriye doğru ilerleme risklerini 
boyutlandırmada kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu yöntemle çalışmaya bir pilot bölgeden 
başlanarak, alınacak sonuçlara göre yöntemin yaygınlaştırılması önerilir. PSInSAR 
uygulamasının, heyelanların taç bölgelerinde ve heyelanlı alan içindeki yerleşim öbeklerinde, 
zemin yer değiştirmelerinin dışındaki yer değiştirmelerin beklenmeyeceği dar alanlarda 
uygulanmasının önemli uyarıcı veriler sağlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, heyelan 
alanlarının taç bölgelerinde sürekli GPS istasyonlarının işletilerek alansal PSInSAR ve yer-
tabanlı InSAR izleme teknikleri ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. 

Bölgedeki heyelanlı ve heyelanlı alan dışında olup taç kuşağında yer alan alanların olağan ya 
da deprem anında etkin duruma geçmelerinin önlenebilmesi, veya en azından bu yöndeki 
tehlikenin kısmen azaltılması için söz konusu bölgelerde gözenek basıncını kesinlikle düşük 
tutmak gerekir. Etkin heyelanlara katılmış olan alanlarda ve heyelanların kafa dikliklerinde 
yapay seki oluşturarak, yerleşimin olduğu alanlarda (Şekil 3.11, Şekil 3.12, Şekil 3.13 ve Şekil 
3.14) ve geriye doğru ilerleyen türden heyelanlara ait taç kuşaklarının ise tehlikeli olduğu 
kabul edilerek en az 150 m genişlikteki bölümlerinde gözenek basıncını düşük tutmak üzere bir 
mühendislik uygulamasının dikkatle ve özenle yapılması düşünülebilir. Ayrıca, heyelanlara 
duraylılık kazandırmak için yapılabilecek, heyelanın geri bölgesinden yük kaldırma ve topuk 
bölgesine yük yükleme veya kayma aynasına ankrajlı iksa gibi diğer önlemlerin söz konusu 
proje sahasında uygulanabilirlikleri yoktur.  

Kavaklı Deresi’nin ağız bölgesinde başlayıp Kavaklı köyünün yakınına kadar sokulan sağ 
yamaç, gerek gölgelendirilmiş gri tonlu DEM’de, gerekse 1m aralı eşyükselti eğrili haritada 
topoğrafik eşikler bulunduran, heyelana katılmış izlenimi uyandırmaktadır. Bu yamaçta 
önemsenebilecek boyutta bir heyelan bulunmamaktadır. Söz konusu yanıltıcı görünüm 
topoğrafyada çıkıntılar yapan, göreceli aşınmaya dayanıklı düzeylerin varlığından, yani yapısal 
sekilerden kaynaklanmaktadır. Bu durum Şekil 3.18’de gösterilmektedir. Bu yamaçta Gürpınar 
Üyesi’nin birimleri vadi tabanına yakın konumdadır. Tüfler, Kıraç Üyesi’nin çakıllı düzeyleri 
ve Güngören Üyesi içindeki kireçtaşı düzeyleri bu yamaçta yüzeyleyen göreceli dayanımlı 
birimlerdir. Daha batıda yüksek kesimlerde yer alan bu birimlerin bu yamaçta belirgin olarak 
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daha alçak konumda bulunmalarının, jeoloji çalışmalarında belirtilmiş olan KD-GB doğrultulu 
bir fay ile ilişkili olması olasıdır. 

 

Şekil 3.18 Kavaklı deresinin batı yamacının Kavaklı köyü ile deniz kıyısı arasındaki bölümündeki eşikli yapı 
gösteren topoğrafyayı göstermek için seçilen MM’ kesitinin konumu (üstte). Kavaklı deresinin batı yamacının 
topoğrafyasını gösteren MM’ kesiti (altta). Burada yaklaşık 500 m boyunda, her biri yaklaşık 150 m genişliğinde 
üç basamak görülmektedir Basamaklar arasındaki yükselti farkı yaklaşık 20 m‘dir. 
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HEYELAN HARİTASI 

BDR’ye ait 1/5.000 ölçekli Heyelan Harita paftaları, basılı ve sayısal ortamda verilmiştir.
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PROJE SAHASININ HEYELAN HARİTASI İÇİN AÇIKLAYICI 
NOTLAR 

Bütünleşik Değerlendirme Raporu’nda EK-1 olarak verilen heyelan haritası, sahada yapılan 
gözlemlerden, çekiliş tarihleri 1954 ile 1999 yēlları  arasında değişen stereoskopik hava 
fotoğraflarından ve bu proje kapsamında yapılmış olan delgilerden elde edilmiş olan veriler 
kullanılarak üretilmiştir. Yine bu proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan GPS ölçümlerinin 
sonuçları da heyelan haritasının hazırlanmasında dikkate alınmıştır. 

Haritanın hazırlanmasında karşılaşılan en büyük zorluk heyelanlara özgü yerşekillerinin, 
sahanın çok büyük bir bölümünde insan kökenli girişimler sonucunda, genelde çok büyük 
ölçüde bozulmuş olmasıdır. Bu çok önemli engel sahanın eski tarihli hava fotoğraflarından 
olabildiğince yararlanılarak aşılmaya çalışılmıştır. Ancak, tüm bu çabalara karşın, 
belirsizliklerin tümünün giderilebilmiş olduğu söylenemez. 

Haritada “Etkin heyelanlara katılmış alanlar” kırmız renkli olarak gösterilmekte olan 
alanlar, her türlü kuşkudan uzak olarak belirlenmiş heyelanlı kütlelerin yerlerini 
göstermektedir. Bu kütlelerin günümüzde de etkin oldukları, gerek kuyu içlerine yerleştirilmiş 
olan inklinometrelerden elde edilen veriler, gerekse GPS ölçümlerinin sonuçları ile de 
belgelenmektedir. Bu kütleler heyelan hareketleri sırasında büyük ölçüde örselenmiş oldukları 
için genelde düşük S dalgası hızları ile de belirgindirler. Haritada, birisi Çukurlar Heyelanı, 
diğeri Pekmez Heyelanı bölgesinde ki heyelanlı alanlar içerisinde yatay taranmış alanlar, 
heyelanların kafa dikliklerinde, yapay seki oluşturarak yoğun şekilde yapılaşmış bölgeleri 
gösterir. Bu ayrım heyelanların kafa dikliklerinde yapıların bulunduğu yerleri belirtmek için 
yapılmıştır. Kaymaya katılmamış, ancak kopma bölgesinde yer aldığı için, yer yer çok 
örselenmiş olan bu dikçe eğimli kesimler büyük ölçekli kazılar yapılarak sekilendirilmiş, 
sekilerin üzerine yapılar yerleştirilmiştir. Öte yandan, diğer heyelanlı bölgelerde de, özellikle 
de Gölyaka Heyelanı’nın batı sınırında da benzer uygulamaların yapıldığı anlaşılmış olmasına 
karşın, o bölgelerde yamaç eğimlerinin düşük olması, bu uygulamaların yapılmış olduğu 
alanların sınırlarının güvenilir olarak belirlenmesine olanak vermemiştir.  

Haritada sarı renkli ve Büyükçekmece yerleşim merkezi bölgesinin bir bölümünü kapsayan 
alanlar “Heyelanlara katılmış, ancak durağanlık kazanmış alanlar” adı altında 
gösterilmektedir. Proje kapsamında yapılmış olan çalışmalarda ortaya konduğu, yapılmış 
delgiler ile de belgelenmiş olduğu üzere Büyükçekmece Körfezi kalın bir Kuvaterner çökel 
prizması ile büyük ölçüde doldurulmuş bulunmaktadır. Bu çökel prizmasının Büyükçekmece 
yerleşim merkezi bölgesinde, üst kısmında ince bir alüvyon örtüsü bulunan 55 m dolayında 
kalınlığa erişen gevşek haliç çökellerinden oluştuğu belgelenmiştir. Bu çökel dolgusu doğuda 
yer alan heyelan kütlelerinin önünde bir karşı yük, topuk oluşturmaktadır. Gevşek olduğu için 
etkin bir topuk niteliğinde olmadığı söylenebilecek olan bu dolgunun, bitişiğinde bulunan çok 
düşük eğimli olup kendisi heyelan oluşturamayacak bir kütle için, yine de, topuk görevi 
görebileceği düşünülmektedir. Büyükçekmece yerleşiminin söz konusu bölgedeki zemini, çok 
örselenmiş durumlarda içsel sürtünme değeri 100 dolayında olan, heyelanlar ile aktarılmış, 
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örselenmiş kütleden oluşmaktadır. Topuğun zayıf yapısı ve zeminin çok düşük içsel sürtünme 
değeri göz önüne alınarak, bu bölgede heyelanlar bakımından durağanlık kazanmış olan alan, 
50 lik topoğrafik eğim üst sınır kabul edilerek sınırlandırılmıştır. 

Haritada leylak rengi ile gösterilen alanlar “Heyelana katılmamış, ancak heyelanlara bitişik 
olup örselenmiş alanlar” adını taşımaktadır. Bu özelliklerdeki alanlar, heyelanlara yol açan 
yamaç dikleşmesi süreci içinde heyelan oluşmasından kurtulmuş, ancak hızla dikleşen 
yamaçların düzensiz aşınımlarından ve bitişiklerinde meydana gelen heyelanların topoğrafyada 
ve genel akaçlama düzeninde oluşturdukları köklü değişikliklerden olumsuz olarak etkilenen 
alanlardır. Heyelanlı olmamalarına karşın, yamaç dengesini bozabilecek etkilere karşı çok 
duyarlıdırlar. 

“Heyelana katılmamış alanlar” haritada mavi renkle gösterilmiştir.  
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HEYELAN KESİTLERİNİN KONUMLARI 

 
Şekil 1 Heyelan kesitlerinin alındığı doğrultular ve konumları. 
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HEYELAN KESİTLERİ 

 

                     Heyelan kesitleri, basılı ve sayısal ortamda verilmiştir. 
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KESİTLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

A-A’ kesiti. Bu kesit Kemerdere heyelan kütlesinin doğu kesiminde yer almaktadır. D01, D06 
ve D70 kuyuları bu kesitin üzerinde bulunmaktadır. D01 kuyusu çok belirgin bir heyelan 
dikliğinin eteğine yakın konumdadır. Heyelanın kafa dikliği daha doğuda yer alan dar bir 
basamağın doğu sınırını oluşturmaktadır. Birbirine yakın konumdaki bu iki heyelan dikliği 
daha kuzeyde tek bir diklik oluşturacak şekilde birleşmektedir. D01 ile D06 arasındaki bölgede 
çok yoğun yerleşim vardır ve bu kesimde aldatıcı bir durağanlık gözlenmektedir. Ancak, D06 
kuyusunun 150 m kuzeyinde yeralan FS16 GPS noktasında 7 cm batı yönlü kararlı bir hareket 
gözlenmiştir. Bu alanda D01 kuyusunda da görüldüğü üzere çok sayıda örselenmiş zonu 
içerdiğinden iç yamulmaya uğradığı doğrulanmaktadır. Ayrıca, D06 kuyusunun 10 m kadar 
doğusundan başlayan dikçe eğimli yamaç ve batıya devamındaki engebeli alan ileri derecede 
yamulmaya uğramıştır. Bu bölgede, çok sığ kütle akmaları ile yerleşmiş yığınlar da vardır. 

B-B’ kesiti. Bu kesit Çukurlar Heyelan gurubunun kuzey sınırı boyunca yer alan bir heyelan 
kütlesini KD-GB yönünde kesmektedir. D45 ve D46 kuyuları bu kesit üzerinde yer almaktadır. 
Topoğrafyadaki, bu heyelana ait taç, kabaca güneye, yani Çukurlar Heyelanı’nın eksenine 
doğru bir hareketi göstermektedir. D45 kuyusunda 10 m de görülen hareket de kabaca güneye 
doğrudur. Kuyuda gözlenen bu hareket, 13 mm lik küçük boyutu nedeniyle, yüzeyde taç 
bölgesinde sezilememektedir. D46 kuyusunun GB’sındaki alan düzensiz dolgu yığınından 
oluşmaktadır. Bu bölgede yoğun yüzey yamulmaları gözlenmektedir. 

C-C’ kesiti. Bu kesit Çukurlar Heyelanı’nı uzun eksenini izlemekte, D14, D15, D16, D19, D73 
ve D20 kuyuları ya bu kesit üzerinde, ya da çok yakınında yer almaktadır. Kesitten 150 m 
kadar açıkta kalan D12 kuyusu heyelan kütlesinin özelliklerinin yeterli yanal devamlılık 
göstermesi nedeniyle kesit üzerine taşınmıştır. Kıyıda günümüzdeki deniz düzeyine göre -55 m 
dolayında bir derinlikte yer alma olasılığı güçlü olan heyelan taban düzeyinin konumunu 
denetleyebilecek veriler, kıyıya göreceli yakın olan D20 ve D73 kuyularından elde 
edilememiştir. Kıyıda tahmin edilen konumundan 50 ‘lik bir eğim ile doğuya doğru yükselmiş 
olabileceği düşünülen heyelan tabanı, bu düşünce doğru ise, D20 kuyusunun tabanından 25m 
kadar daha derinden geçmekte, D73 kuyusunda ise kuyu tabanı düzeyinde kalmaktadır. 
Kuyuda hareket görülmemesine karşın, bu kuyunun 33 m doğusunda yer alan FS28 GPS 
noktasının batıya doğru, yani heyelan geometrisinden beklenen yönde 30 mm’lik yer 
değiştirme göstermesi, ana kayma düzleminin bu noktada D20 kuyusunun tabanından daha 
derinde yer aldığı düşüncesini desteklemektedir. Heyelan tabanı, yalnız D12 kuyusundaki 
inklinometre okumalarında 54 m derinde kesilmektedir. D14, D15 ve D16 kuyularının 
bulunduğu açık alanlarda yüzeyde çok yoğun bir şekilde sığ yamulmalar gözlenmektedir. 
Bunların önemli bir bölümü de yol, alt yapı vs amaçlı olup heyelanlı yapıyı gözetmeden 
yapılmış yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu yamulmaların her yerde yüzeysel 
olmayıp, heyelanla zaten zayıflamış olan kütleyi daha derinden de etkilemiş oldukları D14 ve 
D15 kuyularında inklinometreler ile kaydedilmiş olan hareketlerden anlaşılmaktadır. 
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D-D’ kesiti. Bu kesit Çukurlar heyelan gurubunda yer almakta, D13, D62 ve D56 kuyularından 
geçmektedir. Bu heyelanın kafa dikliği çok belirgindir. D62 kuyusunda sismometre gurubu 
bulunduğu için bu kuyuya inklinometre yerleştirilememiştir. Onun yerine kullanılan TDR 
kayıtlarından, bu sistemin duyarlık sınırları içinde bir hareket gözlenmemiştir. Ancak bu 
kuyunun delinmesi sırasında yaklaşık 50 m ile 56 m derinlikleri arasında bulunan, kayma ile 
yoğun bir şekilde örselenmiş bir zon geçilmiştir. D13 kuyusunda inklinometre okumalarında, 
bu kuyunun yer aldığı bölgedeki yoğun yamulmaları yansıtacak bir hareket görülmemektedir. 
Bu durum gözlem süresinin kısalığına bağlı bir durum olabilir. Öte yandan D56 kuyusunda 35 
m derinde gözlenmiş olan ve heyelan kökenli olarak yorumlanabilecek özelliklere sahip 
yamulma zonu, heyelanın kafa dikliğinin konumuna ve morfolojisine ait gözlemlerle birlikte 
yorumlandığında, D13 kuyusunun heyelanın ana kayma düzleminin üzerinde asılı kalmış 
olduğu anlaşılmaktadır. Yüzey incelemelerinde bu heyelan kütlesinin yoğun bir şekilde iç 
yamulmaya uğradığı görülmektedir. Kesitte bu yamulmalardan en belirgin iki tanesinin yeri 
işaretlenmiştir. D56 kuyusunda inklinometre kayıtlarında 13 m’de gözlenmiş olan hareketin de, 
bu derin heyelan kütlesi içindeki yüzeysel sayılabilecek bir yamulmaya karşılık geldiği 
anlaşılmaktadır. 

E-E’ kesiti. Bu kesit Çukurlar heyelan gurubunda en güneyde bulunan ve kabaca GD-KB 
yönünde uzanan bir çanakta yer almaktadır. D17- D02 ve D56 kuyuları bu kesit üzerindedir. 
Kesit D-D kesiti ile 350‘lik bir açı yapmakta, bu iki kesit D56 kuyusunda kesişmektedir. 60 m 
delinmiş olan D17 kuyusunda, en derini 55 m dolayında olmak üzere, üç tane muhtemel kayma 
zonu tanınmış olmasına karşın bu kuyudaki inklinometre kayıtları 13 m derinde olanı haricinde 
bir harekete işaret etmemiştir. Bu kesit üzerindeki kuyulardan inklinometre yerleştirilmiş diğer 
kuyu olan D56’da da 13,50 m’de bir hareket gözlenmiştir. Bu zon kuyunun delinmesi sırasında 
belirlenmiş olan muhtemel kayma zonlarından en üsttekine karşılık gelmektedir. D17 
kuyusunun KD’sinde, kesite dik doğrultuda yaklaşık 150 m uzaklıkta, ancak aynı heyelan 
kütlesi üzerinde yer alan FS25 GPS noktasında, kesitte görülen heyelan geometrisine uygun 
olarak, batı yönünde 80 mm’lik bir hareket görülmektedir. Zaten tüm bu kesit güzergahında 
heyelan kütlesinin iç yamulmalarını yansıtan çok düzensiz bir topoğrafya vardır. Kuyularda 
derin kesimlerde hareket görülmemiş olması izleme süresinin kısalığına bağlanmak 
durumundadır. 

F-F’ kesiti. Pınartepe heyelanının kuzey ucunda belirgin sınırları olan bir kaymadan geçmekte, 
D63 ve D64 kuyuları bu kesit üzerinde yer almaktadır. Kıyı kuşağını yüksek yerleşim 
kesimlerine bağlayan ana yollardan bir tanesi bu heyelan kütlesinin üzerinden geçmektedir. Bu 
heyelanın kafa dikliği halen yol kenarında belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu kütleye, 90’lı 
yıllarda yapılmış bir derin drenaj sistemi ile durağanlık kazandırılmış olduğu bilinmektedir. 
Bununla birlikte, etkin heyelan oluşumu döneminde büyük ölçüde örselenmiş olan bu kütlede 
yüzeysel sayılabilecek yamulmalara, özellikle heyelanın yukarı bölümlerinde rastlanmaktadır. 
D64 kuyusunda inklinometre kayıtlarında 9 m‘de görülen hareket bu kapsamda 
yorumlanmaktadır. Ayrıca, heyelana durağanlık kazandırıldıktan sonra, günümüzde 
belirginliğini yitirmiş olmasına karşın, kütle içi hareketlere bağlı topuklarından bir tanesine ait 
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yamulmaların izleri D63 kuyusu civarında izlenebilmektedir. Bu heyelanın ana topuğunun ise, 
deniz kenarına yapılmış geniş dolgunun altında, veya daha batıda, deniz tabanında yer alıyor 
olması gerekir. 

G-G’ kesiti. Bu kesit Pekmez heyelan kütlesi üzerinde yer almaktadır. Körfezin batimetri 
haritasında Pekmez açıklarında heyelan morfolojisine sahip alanların varlığı dikkati 
çekmektedir. Bu nedenle bu kesitte heyelan kütlesinin kıyının ötesine uzanmakta olduğu 
yorumu yapılmıştır. Bu yorum D25 kuyusunda 30-35 metreler dolayında gözlenmiş olan 
kayma izli zonun varlığı ile de tutarlıdır. D24 kuyusu heyelana karışmış alanın dışında, kalın 
bir tüf istifinin üzerinde yer almaktadır. D22 ve D25 kuyularında inklinometre kayıtlarında 
farklı düzeylerde görülen hareketler, D25 kuyusu yakınındaki FS36 GPS noktasında görülen 
batı yönlü yer değiştirme ile desteklenmekte ve bu hareketlerin heyelan ana kütlesi içindeki 
yamulmalara karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan, D22 ve D23 kuyuları arasındaki 
FS34 GPS noktasında görülen kuzey doğu baskın yer değiştirme ana heyelan kütlesi 
içerisindeki yerel blokların sınırlı ters yöne hareketleri kapsamında yorumlanabilir. Bunların 
bağlandığı düzeylerin derinlikleri bu heyelanların topoğrafyaya yansımış olan taç sınırlarının 
eğrilik yarıçapları göz önüne alınarak yorumlanmıştır. 

H-H’ kesiti. Bu kesit Gölyaka heyelan gurubunda yer almakta olup, D04-D31 kuyularından 
geçmektedir. Bu heyelanın taç bölgesi çok belirgin morfolojisi nedeniyle kesin olarak 
belirlenebilmektedir. D04 kuyusunda inklinometre ölçümlerinde 40 m dolayında gözlenen 
hareketin kuyu delinirken belirlenmiş olan kayma zonu ile ilişkisi kurulabilmektedir. Ayrıca, 
D04 kuyusunun 75 m güney batısında bulunan FS42 GPS noktasında heyelan geometrisine 
uygun güney yönlü bir yer değiştirme gözlenmektedir. Buradaki kayma düzlemi, heyelan kafa 
dikliğinde yüzeylemekte olan düzlem ile, heyelan geometrisinde beklenebilecek bir eğim ile, 
birleştirilebilmektedir. Gölyaka heyelan gurubunun dikkati çeken bir özelliği bu heyelanın 
oldukça düzenli, yay şeklinde geniş bir dış sınıra sahip olmasıdır. Bu heyelanın bu sınıra, 
geriye doğru gelişen heyelanlarla mı, yoksa tek seferde mi ulaşmış olduğu konusunda bir seçim 
yapmakta kullanılabilecek veri elde edilememiştir. Öte yandan, bu büyük kütlenin içinde yer 
alan, kesitte yorumlanarak işaretlenmiş olan daha genç ve küçük ölçekli heyelanların, 
kuzeyden başlayarak kıyıya doğru gelişmiş oldukları görülmektedir. Kıyıya en yakın 
konumdaki heyelanın bir gerisindekinin çanağında, onun da kendi gerisindekinin çanağında 
gelişmiş oldukları açık bir şekilde görülmektedir. Bu gelişmenin uzunca bir zaman dilimine 
yayılıp yayılmadığı konusunda bir şey söylenememektedir. Olağan koşullarda uzunca bir 
zaman dilimi içine yayılabilecek bu gelişmenin büyük bir deprem ile ilişkili olarak tek seferde 
gelişmesi de olasılık dışı değildir. Kesitte gelişmenin zamana yayılmış olarak gelişme modeli, 
bir gerideki heyelanın topuğunun önünde gelişen heyelan tarafından kesilmiş olması ile 
gösterilmeye çalışılmaktadır. Ancak tüm Gölyaka Heyelanı’nın büyük bir depremle, tek 
seferde gelişmiş olması durumunda mevcut morfolojinin daha tutarlı bir şekilde 
açıklanabileceğine de dikkat çekmek gerekir. Bu durumda, bu heyelan kütlesi içindeki güncel 
hareketler heyelan kütlesinin kendi içindeki dengeye ulaşma süreci ile bağlantılı olacaktır. 
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İ-İ’ kesiti. Bu kesit Fener heyelan gurubu içinde yer alan çok belirgin bir heyelan çukurluğunu 
verev olarak kesmektedir. D41 ve D38 kuyuları kesit üzerindedir. D41 kuyusunun güneyinde 
yer alan villaların bir bölümü heyelan nedeniyle yıkılmış, bir bölümü de oturulamayacak 
ölçüde hasar görmüştür. Kıyıda yer almakta olan D38 kuyusunda inklinometre kayıtları 15m 
derinde yaklaşık 1600 azimutuna doğru 4 mm dolayında bir harekete işaret etmektedir. Bu 
kuyuda delgi sırasında 36 metre dolayında görülmüş olan kayma düzleminin heyelanın düşük 
deniz düzeyindeki oluşmuş, denizin yükselmesi sonucunda günümüzde etkinliğini yitirmiş 
olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Günümüzdeki topuğun ise kıyının yakın açığında yer 
alması beklenmektedir. Bu sığ deniz kesimine ait batimetrik veri bulunmadığı için kesitteki 
topuk bölgesi yorum ile belirlenmiştir. Bu kesitte yüksek kesimlere ait olan bölümde kayma 
düzleminin eğimi çok düşük olarak görünmektedir. Yörenin heyelanlarının tipik özelliklerine 
ters gibi gözüken bu yanıltıcı durum, kesitin bu kesiminin heyelan çanağının taç bölgesi ile 
düşük açı yapmasından kaynaklanmaktadır. 

J-J’ kesiti. Bu kesit Fener heyelan gurubunda yer almakta olup D37-D38 kuyularından 
geçmektedir. D37 numaralı kuyuda inklinometre kayıtlarında 2000 azimutuna doğru 8mm 
dolayında bir yer değiştirme görülmektedir. Bu yön heyelanın morfolojik ifadesine göre 
beklenilen yön ile tutarlıdır. Bu kuyuda delgi sırasında 50 m dolayında görülmüş ve kayma 
zonu olarak yorumlanmış olan kesimde inklinometre kayıtlarında bir yer değiştirme belirtisine 
rastlanmamıştır. Ancak heyelanın yüzeydeki belirtileri göz önüne alındığında söz konusu bu 
derin düzlemin heyelanın taban düzeyine ait olma olasılığının çok yüksek olduğunu 
düşündürmektedir. Kıyıda yer almakta olan D38 kuyusunda inklinometre kayıtları 15 m 
derinde yaklaşık 1600 azimutuna doğru 4 mm dolayında bir harekete işaret etmektedir. Bu 
kuyunun yakınında yer alan FS75 GPS noktasında bu hareketle uyumlu 10 mm’lik güney 
yönlü bir yer değiştirme kaydedilmiştir. Bu kuyuda delgi sırasında 36 m dolayında görülmüş 
olan kayma düzleminin heyelanın düşük deniz seviyesinde oluşmuş olduğu, deniz seviyesinin 
yükselmesi sonucunda günümüzde etkinliğini yitirmiş olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 
Günümüzdeki topuğun ise kıyının yakın açığında yer alması beklenmektedir. Bu sığ deniz 
kesimine ait batimetrik veri bulunmadığı için kesitteki topuk bölgesi yorum ile belirlenmiştir. 
Bu kesitte D37 kuyusundan D38 kuyusu yönüne doğru 60 m güneyde gösterilen kayma 
düzleminin heyelan içi yamulmalardan birisine karşılık geldiği şeklinde değerlendirilmektedir. 

K-K’ kesiti. Bu kesit Kavaklı deresinin orta kesimlerinde sağ yakada yamaçta yer almaktadır. 
Bu kesit için yeraltı verileri D65, D66 ve D67 numaralı kuyulardan alınmıştır. D65 delgisi 
heyelana karışmamış kesimde bulunmaktadır. Kesit doğrultusu kafa dikliğinin doğrultusu ile 
450 dolayında açı yapmakta olduğu için heyelan düzleminin eğimi bu kesimde düşük 
gözükmektedir. Gerek D66 gerekse D67 numaralı kuyularda inklinometrelerde görülen 
hareketler bu kuyuların delinmesi sırasında belirlenmiş olan olası kayma düzlemlerinin üstünde 
kalmıştır. D66 kuyusu yakınındaki FS64 GPS noktasında gözlenen yaklaşık 30 cm’lik yer 
değiştirme de bu alanda yüzey hareketlerinin varlığını doğrulamaktadır. Bu göreceli sığ 
hareketlerin bölgelerde yapılmış olan kalın dolgudan kaynaklanmış olduğu söylenebilir. 
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N-N, P-P ve R-R kesitleri. Bu üç kesit Kemerdere heyelan çanağının, yağışlı dönemlerde 
yüzeyde kaymaların ve yer yer akmaların geliştiği kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır. Bu 
etkin heyelan bölgesinde D05, D07 ve D69 numaralı inklinometre kuyuları bulunmaktadır. 

  N-N’ kesiti. Bu kesit D05 numaralı kuyudan geçmekte, kabaca kuzeydoğu-güneybatı 
yönünde uzanmaktadır.  D05 kuyusu etkin bir ikincil heyelanın taç bölgesinde, yüzeyde 
aldatıcı bir duraylılık gösteren düşük eğimli bir yamaçta yer almaktadır. Buranın yakın 
KB’sında bulunan akaryakıt istasyonu bölgesinde ve yakın GD’sunda bulunan Atatürk 
camisinin önünde sık, sık ufak çaplı kütle kaymaları ve akmaları meydana gelmektedir. 
Kemerdere heyelanının KD kesimindeki dış sınırı D05 kuyusunun 200m kadar gerisinde yer 
almaktadır. Bu kuyuda delgi sırasında 45m dolayında derinlikte, heyelan düzlemi olarak 
yorumlanan, kayma izli bir zon geçilmiştir. Bu zonun bölge heyelanları için olağan olan 5-70 
eğime sahip bir düzlem ile heyelan dış sınırı olarak belirlenen geri dikliğe bağlanabilir olması 
bu zonun ana kayma düzlemine karşılık geldiğini doğrulamaktadır.   İnklinometre ölçümlerinin 
yapılabildiği süre içinde bu ana kayma zonunda bir yerdeğiştirme ölçülememiştir. Buna karşın, 
kuyuda 22-28 metreler dolayında heyalan kütlesinin iç yamulmalarını yansıtan ufak hareketler 
görülmüştür. 

P-P’ kesiti. Bu kesit D07 ve D08 kuyularından geçmektedir. D07 kuyusunun yer aldığı kesim 
Kemerdere heyelanının yakın geçmişte en etkin kesimi olma özelliğini taşımaktadır. KD’da 
akaryakıt istasyonunun dibinden başlayan kayma-akma yapıları çok belirgindir. Kemerdere 
Heyelanı’nın ana sınırı ise söz konusu istasyonun ve onun yanında yer alan ana karayolunun 
ötesinde daha KD da yer almaktadır. D07 kuyusundaki inklinometre ölçümleri 25m derinlik 
dolayında büyük yerdeğiştirmelerin meydana gelmekte olduğunu göstermiştir.  Bu kayma 
zonu, bu kuyu delinirken 47m dolayında belirlenmiş olan ve ana kayma düzlemi olarak 
yorumlanmış bulunan düzlemin üzerinde, dolayısıyla kaymış, örselenmiş ana heyelan 
kütlesinin içinde yer almakta ve heyelan kütlesi içindeki yamulmaları yansıtmaktadır. 
Kemerdere heyelan çanağının kuzey yamacını oluşturan kesimdeki heyelanlar, beklenileceği 
üzere önce ana heyelan kütlesinin eksenine doğru yönelmekte, eksene yaklaştıkça eksene koşut 
konuma doğru dönerek karmaşık bir şekilde sonuçlanmaktadır. Bu durum, son birkaç yıl içinde 
meydana gelmiş olup D07 ve D69 kuyularını etkilemiş olan heyelanların yüzey izlerinden de 
açıkça görülebilmektedir.  D07 kuyusundaki inklinometre okumaları bu kuyu bölgesinde 
yerdeğiştirmenin kabaca 2300 azimütünde olduğunu göstermekte, ancak vadinin eksenine 
doğru yüzeyde izlenen hareket yönü 2600 azimütüne dönmektedir. Bu durum da önemli ölçüde 
plastik yamulmanın ve dolayısıyla ileri derecede örselenmenin meydana gelmekte olduğuna 
işaret etmektedir. D07 ile D08 kuyuları arasındaki ana kayma düzleminin eğiminin kesitte, 
beklenenden yüksek gözükmesi de bu karmaşık ve çok yönlü hareketin tek bir yöne sahip bir 
kesit üzerine izdüşürülmüş olmasından kaynaklanmaktadır.   

R-R’ kesiti. Bu kesit D69 kuyusundan geçmektedir.  Delgi sırasında, ana kayma düzlemi 
olarak yorumlanan zona bu kuyuda 37-38m lerde rastlanmıştır.  Bu bölgede 2015 Mart ayında 
meydana gelen göreceli sığ ve ufak boyuttaki bir heyelanda kuyudaki yerdeğiştirme miktarı 
büyük olmuş, bu miktar inklinometre ölçümlerinin yapılabileceği, bazı durumlarda 15cm ye 
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kadar erişebilen, sınırı geçmiş ve kayma sonrası bu kuyuda inklinometre ölçümleri 
gerçekleştirilememiştir.   Kayma öncesi, inklinometre ölçümlerinin gerçekleştirilmiş olduğu 
yaklaşık 7 aylık süre içinde bu kuyuda herhangi bir yerdeğiştirmenin meydana gelmemiş 
olması da uzun bir dönemi kapsamayan inklinometre ölçümlerinin yorumlanması sırasında göz 
önünde tutulması gereken süre etmeninin önemini vurgulamaktadır. D69 kuyusunu etkilemiş 
olan heyelanın yüzey izleri incelendiğinde bu heyelanın kuyuda 13-14 metreler dolayında 
belirlenmiş olan ikincil bir kayma düzlemini izlediği ve D69 kuyusunun 30m kadar kuzeyinde 
yer alan bir diklikte sonuçlandığı anlaşılmaktadır. Bu kayma da taç bölgesine yakın kesimlerde 
yaklaşık 2000 azimütünde hareket etmiş, ancak bu yöndeki hareket vadi eksenine ulaşmadan, 
yaklaşık 2450 azimütünde harekete işaret eden bir düzlemde sonlanmış, batıya doğru da kısa 
uzaklıkta sönümlenmiştir. 

S-S’ kesiti. Bu kesit D45-D51-D70 kuyularından geçmekte, Çukurlar Heyelanı’nın kuzey 
yamacını, Kemerdere Heyelanı’nın güney yamacını içermektedir. Heyelan öncesi dönemin 
topoğrafyasına ait olup, heyelanlara doğrudan karışmamış kesimine ait bir sırt bu iki yamacın 
arasında yer almaktadır. Gerek Kemerdere, gerek ise Çukurlar heyelanları, heyelanların 
gelişmeye başlamasından önceki dönemde oralarda var olan yayvan vadiler içinde geriye doğru 
ilerleyerek gelişmişlerdir. Bu gelişme sırasında heyelanlar vadi yamaçlarında da gelişmiş, 
böylece başlangıçta iki yayvan vadi arasında yer alan sırt iki yanından heyelanlar ile 
oyulmuştur. Bu heyelanların günümüzde de devam etmekte olduğu, D45 kuyusunda 
inklinometre ölçümlerinin, en derini 30m dolayında olmak üzere, çeşitli derinliklerde kabaca 
güney-güneybatı yönlerinde yerdeğiştirmelerin meydana gelmekte olduğunu göstermesiyle 
anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, D51 kuyusunun 30m kadar doğusunda güneye doğru 
sokulmuş olan bir heyelanın oradaki yapıların yıkılmasına yol açmış olduğu bilinmektedir. Bu 
hareketin yol açmış olduğu iç yamulmanın yakın çevresini de etkilemekte olduğu, heyelan 
sınırındaki D51 kuyusunda inklinometre okumalarında görülen karmaşık hareketlerden de 
anlaşılmaktadır. 




