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ÖNSÖZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (İBB DEZİM)
ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi
(TÜBİTAK MAM) arasında, 1 Haziran 2009 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren
hizmet alımı protokolü kapsamında yürütülen projenin Mayıs, 2012 sonu itibariyle
tüm sonuçları kapsayan Proje Sonuç Raporu, anılan protokolün 42. ve 43. Maddeleri
gereği
hazırlanarak
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi’nin
bilgilerine
ve
değerlendirmesine sunulmuştur.
Bu raporda, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ve elde edilen sonuçların
tamamına ait değerlendirilmeler ve elde edilen tüm sonuçlar verilmiştir.
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Kısaltmalar ve Açıklamalar Listesi
AGC

:(Otomatik genlik kontrolü - Automatic gain control): Sismik izlerde mevcut
tüm frekansları eşit genlik seviyesine getiren bir işlemdir.
ALOS
: Advanced Land Observing Satellite
ArcGIS
: Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda uzman bir firmanın geliştirdiği yazılım
grubunun genel adıdır.
ASCII formatı
: Herhangi bir editorle okunabilecek şekilde sadece alfabe ve sayısal
karakterler içeren dosya türü.
Berne modeli
: GPS veri işlem sürecinde radyasyon-basınç etkilerini modelleme amacı
ile oluşturulmuş model
Buffalo gun
: Birden fazla fişeği aynı anda patlatabilen sismik kaynak.
CBS
: Coğrafi bilgi sistemleri. Büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması,
depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve
sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım.
CDP
: (Ortak derinlik noktası - common depth point): Farklı atış-alıcı çiftlerine
ait, yer altında aynı noktadan yansıyan sismik izlerin gruplandığı sismik
veri topluluğudur.
Çözünürlük
: (Yersel çözünürlük Geometric or spatial resolution); Bir görüntüleme
sisteminde, görüntü üzerinde tek renk ile ifade edilen en küçük karesel
birimin bir kenarının yeryüzünde tekabül ettiği uzunluktur.
Delaunay
: (üçgenleme metodu); Üçgenleme sırasında, üçgendeki en küçük açıyı
maksimize ederek ince üçgenlerin oluşmasını engelleyen daha sağlıklı
üçgenleme metotu
Empedans
: AC devrelerinde direncin eşdeğeri olarak empedans kavramı kullanılır.
ENVISAT
: Kullanılan uydunun ismi (Environmental Satellite)
ERP
: Yer dönme parametreleri (Earth Rotation Parameters)
ERS
: European Remote Sensing satellite
ESA
: Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)
EUREF
: Avrupa için IAG Referans Sistemi Alt Komisyonu (IAG Reference Frame
Sub-Commission for Europe)
GAMIT/GLOBK : MIT tarafından yazılan ve geliştirilen akademik GPS veri işlem yazılımı
GNSS
: Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (Global Navigation Satellite Systems)
GPS
: Küresel Konumlandırma Sistemi (Global Positioning System)
IAG
: Uluslararası Jeodezi Birliği (International Association of Geodesy)
IERS
: International Earth Rotation and Reference Systems Service
(Uluslararası yer dönme ve Referans sistemleri Servisi)
IGS
: Uluslararası GNSS Servisi (International GNSS Service)
InSAR
: Sentetik Açıklık Radar İnterferometrisi (Interferometric synthetic aperture
radar)
ITRF
: Uluslararası yersel koordinat sistemi (International Terrestrial Reference
Frame)
İnklinometre
:Düşeyden sapmayı milimetre hassasiyetinde ölçen eğim ölçer cihaz.
JERS
: Japanese Earth Resources Satellite
KAF
: Kuzey Anadolu Fayı
Kampanya GPS ölçmesi :Tekrarlı GPS ölçmeleri
Koaksiyel Kablo :Ortasında bakır bir iletken olan ve bu iletkenin plastik hammadde ile izole
edilip üzeri de metal örgü ile kaplanarak yine plastik bir dış kılıf içinde
korunan data, görüntü ve ses iletiminde kullanılan bir kablodur.
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Kobra-Pilot
MAGNET
MARSİS
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: Kanatlı, kesici sondaj matkabı.
: Marmara Sürekli GPS Gözlem Ağı
: Marmara Bölgesi ve İstanbul Metropolitan Alanındaki Deprem
Riskine Yönelik Acil Gözlem Çalışmaları: Marmara Bölgesi
Sürekli Sismoloji Gözlem Ağı
MAZZDA
:Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli
Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığı
Zeminine Olası Etkilerinin Araştırılması
Medyan (Median) süzgeç :Verideki doğrusal izleri yok etmeden, uç değerleri koruyarak
yüksek mertebeden (hızlı değişen) salınımları kaldıran, alçak
geçirimli süzgeç türü.
MIT
: Massachusetts Institute of Technology
MUTE
:NMO düzeltmesi sonucunda sismik izlerde oluşan
bozulmaların olduğu kesimleri, sinyal gürültü oranını arttırmak
üzere verilerden kesilip atılması işlemidir.
NMO Düzeltmesi
: Bir CDP topluluğunda bulunan izlerde, sinyaller alıcılara offset
mesafesiyle doğru orantılı ve gecikmeli olarak gelir (Dik yola
kaydırma-Normal Move Out) . Bu gecikmeyi ortadan kaldırma
işlemine NMO düzeltmesi denir.
Ocean tide loading effect : Okyanus yüklemesi etkisi
PSInSAR
:Kalıcı Saçıcılar Sentetik Açıklık Radar İnterferometrisi
(Permanent Scatterers Interferometric synthetic aperture radar)
RADARSAT
:Canadian SAR satellite
RCS
: Radar kesit alanı (radar cross section)
RINEX
:Alıcıdan bağımsız GPS veri formatı (The Receiver Independent
Exchange Format)
Rock-bit
: Kesici, aşındırıcı uclu sondaj matkabı.
Rotary
: Belli bir baskı ve dönme hareketi ile yapılan sondaj tipi.
RTK
: Gerçek Zamanlı Kinematik (Real Time Kinematic)
SAR
: Sentetik açıklık radarı (synthetic aperture radar)
SCR
: Sinyal-saçılma-dağıtma (signal-to-clutter)
SOPAC
: Scrips Orbit and Permanent Array Center
SP3
: Standard Product 3
SLIDE
: İki boyutlu yamaç stabilite analiz programı (2D limit equilibrium
slope stability analysis); Rocscience Slide v6.005.
SPT
:Standart Penetrasyon Testi.
SRTM
: Shuttle Radar Topography Mission
Süzgeç (Filter)
:Sayısal veri işlmede, veriden istenmeyen etkileirn çıkarılması
amacıyla kullanılan metod.
Sweep sinyali
: Frekansın zamanla değiştiği sismik kaynak türü.
TDR
: Zaman ortamı yansıtabilirlik.
TIN
:Üçgenlenmiş düzensiz ağ (Triangulated Irregular Network)
Total Station
:Lazer ile uzunluk, açı ve yükseklik ölçmeye yarayan elektronik
alet
UD
: Örselenmemiş numune.
USNO_bull_b
: United States Naval Observatory_bulletin_b
Vibro
: Sweep sinyali üreten sismik kaynak.
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GİRİŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM)
ve TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü (YDBE) işbirliğinde, İstanbul kara
alanındaki olası diri fayların araştırılması, Büyükçekmece-Ataköy arasındaki kalan
sığ deniz tabanı morfolojisinin belirlenmesi, öncelikli heyelanlı alanlarda çok disiplinli
araştırmalar yapmak suretiyle heyelan tespit ve izleme konusunda yöntemlerin
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Bu hedefler doğrultusunda, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ana
başlıklar halinde aşağıda verilmiştir,


İstanbul Metropolitan alanı içerisinde yer alan ve aktifliğinden şüphe edilen
faylar (Büyükçekmece-Küçükçekmece arası ve Tuzla-Kartal arası)
sismolojik/jeodezik yöntemlerle araştırılmıştır.



Deniz/kara geçiş zonu ayrıntısının heyelanlar açısından ortaya konması için
Büyükçekmece-Ataköy arasında kalan sığ deniz tabanı morfolojisinin (20
metre
su
derinliğine
kadar)
saptanmasına
yönelik
araştırmalar
gerçekleştirilmiştir.



Öncelikli heyelan alanlarında (Yeniköy ve Çatalca-İzzettin Yolu heyelanları)
heyelan tespit ve izleme konusunda etkinliği yüksek ama ülkemizde yaygın
olarak kullanılmayan çok disiplinli yöntemler
uygulanmıştır. Bu
uygulamalardan elde edilen bilgilerle, heyelanların araştırılmasına ve
izlenmesine yönelik yöntemler irdelenmiş, avantajları ve dezavantajları ortaya
konmuştur.



Heyelanlı alanlarda yapılacak çalışmalarda referans alınacak bir metodoloji
oluşturulmuş, yöntemler sınıflandırılmıştır.



Öncelikli heyelan alanlarından elde edilen tüm veriler kullanılarak,heyelanların
gelişim evreleri modellenmiştir.



Öncelikli alanlarda yapılacak her türlü yapım çalışması öncesi ve sonrasında
dikkat edilmesi gereken iyileştirme amaçlı somut önlemlere yönelik öneriler
görüş alınan yetkin uzmanlarca tanımlanmıştır.



Bölgedeki depremler hakkında sürekli jeokimyasal ve mikrosismolojik
çalışmalar ile elde edilen bilimsel bulgulara dayalı bilgilerin, İBB DEZİM’e ve
AKOM’a sürekli akışı sağlanarak orta vadede afet koordinasyon ve teyakkuza
yönelik bilgi edinmesi sağlanmıştır.
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Raporun ilk bölümünde, proje kapsamında çalışılan sahalar tanımlanmıştır.
Aktifliğinden şüphe edilen fayların çok disiplinli olarak çalışılmasına ait sonuçlar,
İkinci Bölüm’de verilmiştir. Ele alınan yöntemlerin kullanımı ve analiz yaklaşımları da
detaylı olarak bu bölümde tanımlanmıştır.
İstanbul genelinde heyelan probleminin en yaygın olarak gözlendiği BüyükçekmeceAtaköy arasındaki deniz/kara geçiş zonuna ait heyelanların ayrıntılı tanımlanması
amacıyla yapılan araştırmalar, üçüncü bölümün içeriğini oluşturmaktadır.
Heyelanlı alanlarda yapılacak çalışmalarda referans alınacak metodolojinin
tanımlanması ve bu metodoloji kapsamında çalışılan öncelikli heyelan sahalarına
(Yeniköy ve Çatalca-İzzettin Yolu heyelanları) yönelik bulgular Dördüncü Bölümde
verilmiştir. Bu bölümde kullanılan yöntemlerin uygulamadaki güçlü ve zayıf yönleri de
sorgulanarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, öncelikli heyelan alanlarındaki sorunlarda,
tüm yöntemlerin çıktıları bütünleşik olarak kullanarak sorgulanmış ve iyileştirmeye
yönelik öneriler verilmiştir.
Bölüm beş, tüm projenin genel değerlendirmesini ve ileriye yönelik önerileri
içermektedir.
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Şekil 1’de, proje kapsamında, gerçekleştirilen farklı araştırmaların uygulama alanları
topluca verilmiştir. İstanbul il sınırları dahilinde her bir çerçeve içerisinde kalan dört
farklı araştırma alanında gerçekleştirilen çalışmalar, izleyen bölümlerde detaylı olarak
verilmiştir.

Şekil 1 Proje kapsamında çalışılan, tüm kara alanlarını (A,B,C,D çerçeveleri ile) ve sığ deniz
alanını (kırmızı renkle) gösterir harita.

İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçeleri arasında (Şekil
1, A), Anadolu yakasında ise Tuzla ve Kartal ilçeleri arasında (Şekil 1, B) gözlenen
sismik aktivite nedeniyle bu proje çerçevesinde aktif fayların izlenmesi amacıyla,
mikrosismoloji çalışmaları yürütülmektedir. Büyükçekmece koyu ve Ataköy marina
arasında kalan sığ denizel (0-20 m) alanlarda (Şekil 1, kırmızı alan), karada gözlenen
heyelanların deniz içi devamının araştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
Yeniköy ve Çatalca çalışma alanlarında (Şekil 1, C ve D) ise, heyelanların izlenmesi
tekniklerinin geliştirimesi amacıyla, kara alanlarında gözlenen heyelanlar
araştırılmıştır. Bu çalışma bölgeleri aşağıda genel hatlarıyla tanıtılmıştır.
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İstanbul Metropolitan Alanı İçerisinde Aktifliğinden Şüphe Edilen Fayların
Çalışma Bölgeleri

İBB DEZİM ile yapılan daha önceki projeler kapsamında ele alınan ve aktifliğinden
şüphe edilen fayların bulunduğu öncelikli alanlar, Şekil 1’ de tanımlı A ve B
çerçevelerine karşılık gelmektedir. Bu alanlar, detayda BüyükçekmeceKüçükçekmece arası (A) ve Tuzla-Kartal (B) arasında yer almakta olup, sismoloji ve
GPS istasyonları yardımıyla gözlenmiştir.
1.2

Deniz/Kara Geçiş Zonu Ayrıntısının, Heyelanların Açısından Saptanması
Amacıyla Çalışılan Alan

Deniz/kara geçiş zonu ayrıntısının heyelanlar açısından ortaya konması amacıyla,
Büyükçekmece Körfezi batı girişiyle, Bakırköy iskelesi arasında kalan kıyı alanı
kapsamlı şekilde araştırılmıştır (Şekil 1). Bu amaçla, “Çok Işınlı Derinlik Ölçer”
yardımıyla bindirmeli olarak veri toplanmış ve kıyı ile maksimum 20 m su derinliği
arasında yer alan deniz tabanının detaylı batimetrisi oluşturulmuştur (Şekil 1.2.1).

Şekil 1.2.1 Büyükçekmece-Ataköy arasında 20 m su derinliğine kadar çok ışınlı derinlik ölçer
ile yapılan çalışma sonucu elde edilen batimetri haritası (Şekil 1, kırmızı alan).

1.3

Öncelikli Heyelan Alanları

Heyelanların tespitine ve izlenmesine yönelik geliştirilen yöntemlerin uygulama
alanları olarak seçilen Yeniköy ve Çatalca bölgelerinin; genel coğrafik konumları,
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morfolojik özellikleri, iklim ve bitki örtüsü ve genel jeolojik özellikleri bu bölümün
konusunu oluşturmaktadır.
1.3.1 Yeniköy Heyelan Alanın Coğrafik Konumu

İstanbul’un Avrupa yakasının Karadeniz kıyısında yer alan Yeniköy araştırma sahası
28˚ 42’ 30”- 28˚ 43’ 50” boylam ve 41˚ 19’ 03”- 41˚ 19’ 51” enlemleri arası yaklaşık
1.4 km2 lik bir alan kaplamaktadır (Şekil 1.C, Şekil 1.3.1 ve Şekil 1.3.2). Doğusunda
maden ocakları, batısında yoğun yerleşim alanları, güneyinde yerleşim alanları ve
kuzeyinde sahil yolu ile sınırlanmıştır.

Şekil 1.3.1 Yeniköy araştırma bölgesindeki çalışma alarının IKONOS uydu görüntüsü
üzerine işlenmesiyle oluşturulmuş harita.

Şekil 1.3.2 Yeniköy araştırma alanının güneyden görünümü.
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1.3.2 Çatalca Heyelan Alanın Coğrafik Konumu

İstanbul’un Avrupa yakasının Büyükçekmece bölgesinde yer alan Çatalca araştırma
sahası, 28˚ 27’ 45”- 28˚ 28’ 30” boylam ve 41˚ 08’ 30”- 41˚ 09’ 18” enlemleri arası
yaklaşık 1.1 km2 lik bir alan kaplamaktadır (Şekil 1D, Şekil 1.3.3 ve Şekil 1.3.4).
Çatalca heyelan alanları, gerek ağaç yoğunluğu ve gerekse bitki örtüsünün sıklığı ile
dikkati çekmektedir. Farklı dönemlerde farklı türden ağaçların dikilmesiyle,
heyelanların önüne geçilmeye çalışılmış olduğu düşünülmektedir.

Şekil 1.3.3 Çatalca araştırma bölgesindeki çalışma alanına ait IKONOS uydu görüntüsü
üzerine işlenmesiyle oluşturulmuş harita.

Şekil 1.3.4 Çatalca araştırma alanının batıdangörünümü.
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1.3.3 İklim ve Bitki Örtüsü

a. İklim
İstanbul’un iklim tipini, belirgin bir iklim tipi içinde değerlendirme imkanı yoktur.
Coğrafi konumu ve fiziki coğrafya özellikleri nedeniyle aynı enlemde yer alan birçok
yerleşim yerinin ikliminden daha farklı iklim özelliklerine sahiptir (Url-1).
Yerküre üzerinde ekvatordan başlayıp sırasıyla ikişer kez yinelenen alçak ve yüksek
basınç kuşakları içinde, İstanbul (41° kuzey enlemi, 29° doğu boylamındaki konumu
ile), subtropikal yüksek basınç kuşağı ile, soğuk-ılık bölgenin alçak basınçlarının
yada karasal (nemsiz) alize rüzgarları ile denizel (nemli ve yağışlı) batı rüzgarlarının
sınırındadır. Yerkürenin hareketleriyle kış ve yaz mevsimlerinde farklı iklim şartları
oluşur.
İstanbul’da yıl boyunca üç hava tipi egemendir. Bunlar kuzeyden ve güneyden
sokulan hava tipleri ile sakin hava tipidir. Doğu ve batı yönlü rüzgarlara bağlı olan
hava tipleri ise önemsizdir. Üç hava tipi arasında, en yüksek frekansı (en çok esme
sayısı) gösteren, kuzey rüzgarlarının egemen olduğu sırada görülen hava tipidir.
Mevsimlere göre dört devre vardır; soğuk ve sıcak devrelerle biri uzun diğeri kısa
süren iki geçiş devresi.
b. Bitki Örtüsü
İstanbul metropolitan alanının doğal bitki örtüsü, orman, maki, psödomaki (Karadeniz
iklimine uymuş, değişime uğramış, nemli karakterli daha ağaçcıl maki bitki
toplulukları) ile kıyı bitkilerinden meydana gelmektedir; Çatalca ve Kocaeli
Yarımadası’nda iklim şartlarına uyan bitki toplulukları kuzeyde “nemli” güneyde “kuru”
türlerini geliştirmişlerdir.
Kocaeli Yarımadası psödomaki; kızılcık, fındık, geyik dikeni, güvem çalısı, muşmula,
yabani erik, böğürtlen, üvez karaçalı, akçaağaç, mürver, sumak, kurtbağrı ve ayı
üzümü gibi kışın yapraklarını döken cinslerle akçakesme, kocayemiş, funda, defne,
katırtırnağı, katran ardıcı, kermes meşesi, laden, sakız gibi elemanlardan oluşmuştur.
Nemi, ormanı karakterize eden ağaç türleri, daha çok Boğazı’n kuzey-doğusu,
Alemdağ’ın kuzeyi ve Polonezköy çevresinde görülen kestane, kayın, adi gürgen ve
saplı meşedir. Riva Deresi ve Ağva’daki Gökdere arasındaki bölgede batıda saplı
meşe, doğuda Macar meşesi hakim türlerdir.
Bitki örtüsünün sadece iklimle değil toprakla da ilişkisi vardır. Tüm kayın birliklerinin
bulunduğu alanları kireçsiz orman toprakları kaplarken, meşe ve kestane türlerinin
alanlarında kahverengi orman toprakları görülmektedir.
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1.3.4 Genel Morfolojik Özellikleri

İstanbul Metropolitanı, Kocaeli ve Çatalca Yarımadaları üzerinde yer almaktadır. Her
iki yarımada aşınmış birer platodur. İstanbul ve çevresi, Miyosen dönemi sonunda bir
iç denizinin körfezi iken, Pliyosen döneminde denizlerin çekilmesiyle karalar ortaya
çıkmıştır. Daha sonra akarsu ve rüzgar aşındırmaları ile uzun bir erozyon devri
yaşanmış ve ardından, yükseltilerin kaybolduğu, aşınmaya dayanıklı kuvarsit
kayalarından oluşan tepelerin kaldığı, geniş bir peneplen morfolojisi oluşmuştur.
İstanbul metropolitan alanında, jeomorfolojik birimler olarak gruplanabilen, vadiler,
ovalar, yükseklikler (hafif dalgalı tepelik alanlar), yüksek alanlar gibi yapılar, keskin ve
çarpıcı bir görünümde değillerdir.
Doğu yakasında (Kocaeli Platosu’nda) aşınmaya dayanıklı Kuvarsit tepelerle (Aydos,
Kayışdağı, Alemdağ vs.) Gebze-Ömerli Barajı hattı doğusundan başlayan ve doğuya
doğru yükselmeyi sürdüren (350m+) yüksek alanlar yer alır. Bu yarımadada “su
bölümü hattı”, Marmara kıyılarına daha yakındır. Peneplen yapının geri kalan
kısımlarını, akarsuların akış yönünün daha çok Karadeniz olduğu, geniş vadi tabanlı
ve hafif dalgalı alanlar içerir.
Batı yakasında (Çatalca veya Trakya Penepleni’nde), Boğaziçi’nden Büyükçekmece Karacaköy hattına yer yer 200 m.yi bulan ve aşan birkaç tepelik dışında yine geniş
tabanlı akarsu vadilerinin yer aldığı bir peneplen yapı söz konusudur. Ancak bu
yarımadada “su bölümü hattı” bu kez Karadeniz’e daha yakındır. Akarsular daha çok
Haliç’e, Büyük ve Küçükçekmece göllerine ve Marmara Denizi’ne su verirler. Terkos
gölü ise esas suyunu kuzey batıda yer alan Istranca Dağları’ndan alır. Yer yer 350
m.’nin üzerinde yüksekliklere sahip olan Istranca Dağları dışında, Çatalca’nın
batısında, yükseklikleri 200-350 m. arasında değişen tepeler ve sırtlar göze
çarpmaktadır.
1.3.5 Alanların Eğim Özellikleri

Yeniköy ve Çatalca bölgelerinde yer alan heyelanlı alanların, eğimlerinin saptanması
ve alansal değişimlerinin bütünlük içinde incelenmesi, heyelan gibi topoğrafyayı
doğrudan etkileyen jeolojik süreçlerin tanımlanabilmesi için önemlidir. Bu doğrultuda
analizler yapmak ve diğer bulgularla ortak yorumlarda kullanabilmek amacıyla,
mevcut halihazırlardan elde edilmiş topoğrafik verilerin kullanılmasıyla, araştırma
alanlarının eğim haritaları üretilmiştir (Şekil 1.3.5 ve 1.3.6).
Yeniköy bölgesi için oluşturulan eğim haritası incelendiğinde, topoğrafik eğim
değerlerinin 0-74.8 derece arasında değişmesine rağmen, araştırma alanında yaygın
olan topoğrafik eğim değeri 0 ila 46 derece arasındadır (Şekil 1.3.5). Arazinin en
yüksek eğime sahip alanları, Yeniköy’ün doğu ve kuzeydoğusunda maden ocağının
bulunduğu kesimler ve Yeniköy’ün hemen kuzey yönünde bulunan yamaçtadır.
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Çatalca bölgesi için oluşturulan eğim haritası incelendiğinde, topoğrafik eğim
değerlerinin 0-86.8 derece arasında değiştiği göze çarpmaktadır (Şekil 1.3.6).
Araştırma alanında ise, topoğrafik eğim değerleri 0 ila 16 derece arasında
değişmektedir (yeşil-turuncu). Buna karşın arazinin en yüksek eğime sahip olan
alanları (kırmızı), araştırma alanının kuzeyinde yer alan taraçalı alanlarda ve
Stadyumun önünde yer alan ve zaman zaman kaymalar yaşanan bölgede yer
almaktadır.

Şekil 1.3.5 Yeniköy araştırma alanına ait üretilmiş yüzey eğim haritası. (Siyah oklar genel
topoğrafik eğim yönünü göstermektedir)
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Şekil 1.3.6 Çatalca araştırma alanına ait üretilmiş yüzey eğim haritası. (Siyah oklar genel
topoğrafik eğim yönünü göstermektedir).
1.3.6 Genel Jeolojisi

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Yeniköy ve Çatalca bölgeleri, Rodop-Pontid
tektonik birliği içerisinde yer alır. Istranca Masifi ile İstanbul Zonu, hipotetik bir
tektonik dokanakla (Batı Karadeniz Fayı) biraraya gelmişlerdir. Trakya havzasının
temelini oluşturan Istranca Masifine (Paleozoik-Mesozoik) ait metamorfik ve granitik
kayalar ile İstanbul Zonuna ait Paleozoik-Mesozoik yaşta transgresif çökeller, Trakya
havzasının Eosen ve daha genç çökeller tarafından uyumsuzlukla örtülmüştür (Şekil
1.3.7 ve 1.3.8). Tabanda karasal konglomeratik seviyelerle başlayan transgresif
Eosen çökelleri Üst Miyosen’de tekrar karasal çökeller ile açısal uyumsuzlukla
örtülür.
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Şekil 1.3.7 Kuzey batı Türkiye ve civarının tektonik birlikleri (Okay vd., 1994).

Bu raporda, heyelan araştırma alanlarının (Çatalca ve Yeniköy) jeolojisi, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olan haritalara ve derlenmiş önceki
çalışmalara dayandırılarak ele alınmıştır (Şekil 1.3.10-1.3.13). Bu bölgelerde daha
önce yapılan eski çalışmalar derlenmiştir ve ilaveten alınan tabaka doğrultu-eğim
ölçümleri de eklenerek ilgili haritalarda sunulmuştur (Şekil 1.3.9 ve 1.3.12).
Haritalanan birimlere ait tanımlamalar literatürden derlenerek aşağıda kısaca
tanıtılmaktadır.
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Şekil 1.3.8 Trakya yarımadasının sadeleştirilmiş jeoloji haritası (Tüysüz vd., 1998).

1.3.6.1

Genel Jeoloji

Çatalca ilçesi kuzeydoğusunda yer alan çalışma alanı ve civarında temelde
Paleozoik-Triyas yaşlı metamorfik ve granitik kayalar yer alır. Temel kayaların
üzerinde açısal diskordansla Üst Eosen’den günümüze kadar çeşitli ortamlarda ve
zamanlarda depolanmış çökel kayalar yer almaktadır (Şekil 1.3.9-1.3.11).
Çalışma alanında yer alan Üst Eosen yaşlı Soğucak formasyonu resifal kireçtaşları
ile temsil edilir. Bu birim üzerine marn-şeyl ardalanmasından oluşan Üst Eosen-Alt
Oligosen yaşlı Ceylan formasyonu uyumlu olarak gelir. İstifin üstüne doğru kireçtaşı
ara seviyeli, karbonat çimentolu çakıltaşı-kumtaşı litolojileri ile temsil edilen Üst
Eosen-Alt Oligosen yaşlı Pınarhisar formasyonu gözlenir. Daha üstte kumtaşı-şeylkil-marn litolojileri ile temsil edilen Orta-Üst Oligosen – Alt Miyosen yaşlı Danişmen
formasyonu yer alır. Çatalca bölgesinde bu birim Süloğlu ve Gürpınar üyelerine
ayrılarak haritalanmıştır. Kuvaterner yaşlı Alüvyon ve yamaç molozları bölgede
yüzeyleyen en genç litolojilerdir. Şekil 1.3.10’da Çatalca bölgesi çalışma alanının
jeoloji haritası gösterilmiştir.
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Şekil 1.3.9 Çatalca çalışma alanı ve civarının genelleştirilmiş jeolojisini, karasal ve denizsel
alanların yapısal unsurlarını gösterir harita (Le Pichon vd., 2001; Duman vd., 2005; Özgül vd.,
2005; Ergintav vd., 2010’dan sadeleştirilerek değiştirilmiştir).
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Şekil 1.3.10 Çatalca çalışma alanının jeoloji haritası (İBB-DEZİM’den değiştirilerek).
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Şekil 1.3.11 Çatalca çalışma alanının genelleştirilmiş dikme kesiti.

Yeniköy çalışma alanı Durusu ilçesi kuzeybatısında, Yeniköy ve kuzeyde Karadeniz’e
kadar olan alanı kapsar (Şekil 1.3.12-1.3.14). Bölgede yüzeyleyen en yaşlı birim Üst
Eosen yaşlı Soğucak formasyonudur. Soğucak formasyonu üzerine uyumlu olarak
Üst Eosen-Alt Miyosen dönemini temsil eden Ceylan ve Danişmen formasyonları
haritalanmıştır.
Proje çalışma alanında izlenen birimler ise Danişmen ve Çukurçeşme formasyonları
ile Kuvaterner çökelleridir. Orta-Üst Oligosen – Alt Miyosen yaşlı Danişmen
formasyonu kumtaşı ara seviyeli kiltaşı-şeyl litolojileri ile temsil edilir ve üye
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ayırmadan haritalanmıştır. Çapraz tabakalı, gevşek tutturulmuş killi kumtaşı-çakıltaşı
seviyeleri ile temsil edilen Üst Miyosen yaşlı Çukurçeşme formasyonu Danişmen
formasyonu üzerinde açısal uyumsuz olarak haritalanmıştır. Alüvyon ve plaj kumulları
bölgede yüzeyleyen en genç birimlerdir (Şekil 1.3.13).

Şekil 1.3.12 Oktay ve diğ. 1992’den değiştirilerek elde edilmiş Yeniköy çalışma alanına ve
çevresine ait detaylı jeoloji haritası.
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Şekil 1.3.13 Özgül ve diğ. 2005’den değiştirilerek elde edilmiş bulunan Yeniköy çalışma
alanına ait jeoloji.

Şekil 1.3.14 Yeniköy çalışma alanının genelleştirilmiş dikme kesiti.
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a-Temel Kayalar (PzTri)
Çatalca çalışma alanında Paleozoik-Mesozoik yaşlı Istranca Birliğine ait metamorfik
ve granitik kayalar bölgenin temelini oluşturur (Çağlayan ve Yurtsever, 1998; Duman
vd., 2004; Okay ve Yurtsever, 2006).
Temel kayalar Çatalca ilçesi batısında ve güneybatısında yüzeylenir. Bu kesimde
gözlenen litolojiler şist, fillat, sleyt, kuvarsit ve metagranit olarak rapor edilmiştir
(Çağlayan ve Yurtsever; 1998).
b-Kırklareli Grubu
b1. Soğucak Formasyonu (Tks)
Birim ilk defa Holmes (1961) tarafından “Mecidiye Kireçtaşı” olarak adlanmıştır. Daha
sonra Ünal (1967), Sümengen ve Terlemez (1987) tarafından Soğucak formasyonu
adı ile incelenmiştir. Druit (1961)’in Tayfur formasyonu; Kellog (1973)’ün Korudağ
formasyonunun Mecidiye ve Pırnal üyesi; Önem (1974)’ün Tayfur formasyonunun
Kozlutepe üyesi; Saltık (1974)’ün Şarköy civarında Mecidiye formasyonu, Gelibolu’da
Kozlutepe üyesi; Saltık (1975)’in Keşan formasyonunun Mecidiye üyesi; Turgut vd.
(1983)’ün Mecidiye formasyonu; Önal (1985)’in Kozlutepe Kireçtaşı adları altında ele
aldıkları birimler Soğucak formasyonuna denktir. Soğucak formasyonu, Kemper
(1961 ve 1966), Keskin (1966 ve 1971), Umut vd. (1984), Umut (1988), Duman vd.
(2004) tarafından ise Kırklareli Kireçtaşı adı altında çalışılmıştır.
Proje çalışma alanlarında İBB tarafından yapılan haritalamaya göre Soğucak
formasyonu Çatalca ilçesi batı-güneybatısında; Yeniköy batısında ise Karaburun
kuzeyinde yüzeylemektedir.
Soğucak formasyonu beyaz, krem renkli olup, sıkı tutturulmuş oldukça sert ve
dayanımlı, genellikle orta ve kalın katmanlı masif görünüşlü, yeniden kristallenmiş bol
fosilli kireçtaşıdır (Özgül vd., 2005). Soğucak formasyonu: resif ardı, resif çekirdeği
ve resif önü olmak üzere üç farklı fasiyese ayrılmıştır (Özgül vd., 2005). Formasyon
içerisinden derlenen fosillere göre birimin yaşı Orta-Üst Eosen olarak belirlenmiştir
(Keskin, 1974).
b2. Ceylan Formasyonu (Tkc)
Birim, formasyon mertebesinde ilk defa Ünal (1967) tarafından Ceylan şeyli, Keskin
(1974) tarafından Ceylan formasyonu olarak tanıtılmıştır.
Birim Trakya’nın değişik bölgelerinde farklı araştırmacılar tarafından çeşitli
adlandırmalar ile tanıtılmıştır. Holmes (1961) Kırklareli formasyonunun üst şeyl üyesi;
N.V. Turkse Shell (1972) Mürefte Şarköy bölgesinde Mecidiye grubunun Mürefte
formasyonu; Saltık (1974) Küllüdere formasyonu; Doust ve Arıkan (1974) Pınarhisar
formasyonunun İhsaniye üyesi; Önem (1974) ve Önal (1985) Burgaz formasyonunun
Karaağaç üyesi; Sümengen vd. (1987) Gelibolu civarında Burgaz formasyonu;
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Şentürk vd. (1998a ve 1998b) Korudağ formasyonu adlarını kullanmıştır. Çağlayan
ve Yurtsever (1998), Yıldırım ve Savaşkan (2003), Duman vd. (2004) tarafından
İhsaniye formasyonu olarak anılan birim Ceylan formasyonunun eşitidir (Siyako,
2006). Sakınç (1994) ve Oktay vd. (2002) tarafından İstanbul’un kuzey kesimlerinde
Karaburun civarında Karaburun formasyonu olarak tanıtılan birimin denizel olan alt
kesimleri Ceylan formasyonuna denktir.
Özgül vd. (2005) birime ait mostraların genellikle Küçükçekmece kuzeybatısında yer
alan Hoşdere, Bahçeşehir ve Tahtakale civarında yer aldığını, tipik mostralarının ise
Küçükçekmece gölü kuzeyinde Azatlı ve Baruthane çevresinde gözlendiğini
belirtmiştir. Ercan (1990) Gürpınar (Büyükçekmece) civarında Ceylan formasyonunu
haritalamıştır. Çatalca çalışma alanında ise Ceylan formasyonu Çamaşır deresinin
kuzeydoğusu kesiminde haritalanmıştır. Yeniköy çalışma sahasında birim, sahanın
hemen batısında yer alan Karaburun beldesi batı kıyılarında haritalanmıştır (Oktay
vd., 1992; Özgül vd., 2005).
Ceylan formasyonu pelajik şeyl, marn, killi kireçtaşı, türbiditik kumtaşı-şeyl ve klavuz
seviyeler olarak haritalanabilen ve yer yer silisifiye olan tüfitler ile tanımlanmıştır
(Siyako, 2006). Birimi oluşturan çamurlar, ince paralel laminalanmalı yoğun pelajik
fosil içerir. Kırıntılı kireçtaşı tabakalarının alt yüzeyleri aşınmalı ve keskin, içleri
derecelenmeli ve yaygın olarak paralel mikroçapraz tabakalanmalıdır. Birim üstten
çamurlara geçişlidir (Özgül vd., 2005).
Ceylan formasyonunun alt dokanağı Soğucak formasyonu ile genellikle geçişlidir.
Sakınç (1994) tarafından Karadeniz kıyısında Karaburun çevresinde Ceylan
formasyonunun Soğucak formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla geldiği
gözlenmiştir. Birim şelf ortamında çökelmiştir. Resif kireçtaşına ve resif gerisi
fasiyesine oranla daha derindir (Özgül vd., 2005).
Keskin (1974), fosilce zengin olan birimin alt seviyelerinden Üst Eosen’i işaret eden
fosiller derlemiştir. Sakınç (1994) Karaburun bölgesinde derlediği foraminiferlerden
formasyonun yaşını Erken Oligosen olarak saptamıştır. Duman vd. (2004) tarafından
birimin orta kesimlerinde Alt Oligosen (Rupeliyen) dönemine ait fosiller
tanımlanmıştır.
c-Pınarhisar Formasyonu (Tp)
Formasyon ilk defa Kemper (1961) tarafından üye mertebesinde tanımlanmıştır.
Daha sonra Keskin (1966) birimi formasyon mertebesinde ele almıştır. Pınarhisar
formasyonu, Aslaner (1956) tarafından Congeria’lı kalker; Doust ve Arıkan (1974)
tarafından Pınarhisar formasyonunun Mezardere üyesi; Kasar ve Eren (1986) ile
Kasar ve Okay (1992) tarafından Yenimuhacir grubu içerisinde formasyon olarak
anılmıştır. Umut (1988); Çağlayan ve Yurtsever (1998); Duman ve diğ. (2004)
tarafından ise birim altta yer alan Taşlıkeban üyesi ile birlikte formasyon
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mertebesinde çalışılmıştır. Okay ve Yurtsever (2006) birimi Danişmen
formasyonunun Pınarhisar üyesi olarak ele almıştır.
Özgül vd., (2005) tarafından yapılan haritalamaya göre formasyon Çatalca proje
çalışma sahası güneyinde yer alır.
Pınarhisar formasyonu, sığ denizel, lagüner, beyaz, gri renkli, kumtaşı ve çakıltaşı
katkılı, oolitli, bol lamellibranş, gastropod ve ostrakodlu, üst seviyelerinde manganlı
seviyeler bulunduran ve yer yer killi olan kireçtaşlarından oluşur (Siyako, 2006).
Birim, altta yer yer kanallar halinde gri, sarımsı gri ve kırmızımsı kahverenkli, ince
tabakalı, kötü boylanmalı az tutturulmuş kumtaşı-çakıltaşından oluşmaktadır. Taneler
temel birimlerinden türeme kuvars, şist ve ender olarak siyah kireçtaşı olup köşeliyarı köşelidir. Bu seviye yer yer çakıllı kireçtaşı yada karbonat çimentolu çakıltaşı
karakterindedir. Çatalca ilçesi güney-güneydoğusunda iyi gözlenen, Kırklareli
kireçtaşına ait çakıl ve 2-3 m çapa varan bloklar içerir; oldukça sert ve yer yer
biyoklastik karakterdedir (Duman vd., 2004).
Duman vd. (2004) birimin alt seviyelerinde yer alan çakıltaşı-kumtaşı birimlerini
denize açılan kısa mesafeli akarsu çökelleri, karbonatlı ve fosilli kesimlerini ise
çalkantılı sığ deniz ortamı olarak yorumlamıştır. Aynı zamanda Pınarhisar
formasyonunun altında yer alan Soğucak formasyonu ile açılı ve paralel uyumsuz,
üstünde yer alan Süloğlu üyesi ile geçişli olduğunu gözlemlemiştir.
Birim içerisinden derlenen ostrakodlardan Erken Oligosen yaşı belirlenmiştir
(Gökçen, 1971; 1973; 1975). Umut vd. (1983) birim içerisinde bulduğu köpekbalığı
dişleri ile Erken Oligosen yaşını saptamıştır.
d- Danişmen Formasyonu (Td)
Birim, Özgül (2005) tarafından Yeniköy civarında üyelerine ayrılmadan formasyon
mertebesinde; Çatalca’da ise Süloğlu ve Gürpınar üyelerine ayrılarak haritalanmıştır.
Yapılan bu haritalamaya göre Çatalca yerleşim alanı ve kuzeyi Danişmen
formasyonunun bu iki üyesi üzerinde yer almaktadır.
d1. Süloğlu Üyesi (Tds)
Birim, kuzey ve doğu Trakya’da yapılan önceki çalışmalarda Karton seri (Akartuna,
1953); Balıklı seri (Ülkümen, 1960); Karton şeyl (Keskin, 1971); Danişmen şeyli
(Keskin, 1974); Mezardere formasyonu (Kasar ve Eren, 1986; Kasar ve Okay, 1992)
olarak anılan birimlere denktir. İstif Boer (1954), Umut vd. (1983 ve 1984), Saraç
(1987), Çağlayan ve Yurtsever (1998), Duman vd. (2004) tarafından Süloğlu
formasyonu adı altında incelenmiştir. Özgül vd. (2005) İstanbul’da yaptıkları
haritalamada birimi Danişmen formasyonu içerisinde üye olarak ele almıştır.
Süloğlu üyesi, İstanbul civarında Büyükçekmece gölü doğusunda ve
kuzeydoğusunda, Çatalca ili civarında haritalanmıştır (Duman vd., 2004; Özgül vd.,
2005). Süloğlu üyesinin hâkim litolojisi kumtaşı ara katkılı şeyllerden oluşur (Şekil
1.3.15-1.3.17). Alt seviyelerinde varvlı yapı gösteren, 20-30 m kalınlıkta şeyller yer
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alır. Mostra renkleri açık kahve, boz, açık külrenginde; taze yüzey rengi ise koyu
yeşilimsi koyu külrengindedir. Birim yer yer ince kömür mercekleri ve jips içerir. Yer
yer, beyaz ve bol lamellibranş içeren ara düzeyler kapsar (Özgül vd., 2005).

Şekil 1.3.15 Süloğlu üyesinin CS-3 nolu sondajda gözlenen şeyl seviyeleri. (Sondaj
lokasyonu için Şekil 4.11.2 ve sondajlar için EK 4.2 ye bakınız)

Şekil 1.3.16 Çatalca araştırma alanında açılan CS-7 no.lu sondajda Süloğlu üyesi içerisinde
gözlenen, organik içerik bakımından zengin seviyeler.

Süloğlu Üyesi altında yer alan Pınarhisar formasyonu ve üzerine gelen Gürpınar
üyesi ile yanal ve düşey geçişlidir (Duman vd., 2004; Özgül vd., 2005).
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Şekil 1.3.17 Yeniköy araştırma alanında açılan YS-6 sondajında gözlenen Danişmen
formasyonunun kömür ve organik içerik bakımından zengin killi seviyeleri.

d2. Gürpınar Üyesi (Tdg)
Birim Sayar (1977) tarafından yaygın olarak gözlendiği İstanbul’un Gürpınar
yerleşiminde adlanmıştır. Özgül vd. (2005) tarafından Danişmen formasyonunun
diğer üyeleri ile yanal ve düşey geçiş göstermesi nedeniyle Danişmen formasyonu
Gürpınar üyesi adı altında incelenmiştir. Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece
gölleri arasında çoğunlukla vadi tabanı ve yamaçlarda mostra verir (Özgül vd., 2005).
İBB tarafından yapılan haritalamada, Gürpınar üyesi proje çalışma alanlarından
Çatalca ilçesi kuzeybatısında haritalanmıştır. Birimin başlıca litolojisi gevşek
tutturulmuş kumtaşı, kiltaşı ve şeyl kayalarıdır. Yer yer ince linyit ve tüf ara düzeyleri
içerir (Özgül vd., 2005). İstifin üst kesimlerinden derlenen mollusk kavkılarına
(Congeria sp. ve Melanopsis) göre birimin yaşı Oligosen olarak belirlenmiştir.
e-Çukurçeşme Formasyonu (Tç)
Birim ilk defa Sayar (1977) tarafından Edirnekapı’nın 5 km kuzeydoğusundaki
Çukurçeşme mevkiinde adlanmıştır. Sayar (1989) formasyonu Çukurçeşme üyesi adı
altında incelemiştir. Birim Trakya havzasında Ergene Grubunun Kurtdere formasyonu
veya Çorlu formasyonunun eşdeğeridir (Yurtsever, 1996). Duman vd. (2004) birimi
Ergene formasyonu adı altında ele almıştır. Bazı çalışmalarda İkitelli formasyonu
olarak anılan birim de Çukurçeşme formasyonuna denktir.
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Çukurçeşme formasyonu, Arıç (1955) tarafından; Edirnekapı civarındaki mezarlıklar,
Paşaçeşme, Çukurçeşme, Küçükköy, Atışalanı, Sağmalcılar, Güngören’in
kuzeyindeki Üçüzlü çeşme, Bağcılar batısı, Değirmentepe’nin kuzeyi, Mahmutbey
civarları, Küçükçekmece, Halkalının doğu ve batı tarafları ile Halkalı-İkitelli arasındaki
sırtlarda, Ambarlı, Esenyurt, Firüzköy yamaçlarında; Yakuplar-Kavaklı-GürpınarKıraç-Çakmaklı köylerinin bulunduğu yamaçlarda, Hoşdere ile çakmaklı kuzeyindeki
sırtlarda haritalanmıştır. Ayrıca Kemerburgaz-Kilyos arasında da yaygın yüzlekleri
bulunur. En yaygın ve sürekli izlendiği alan ise Silivri kuzeyinde ÇerkezköyDanamandra-İhsaniye-Fener-Sinekli-Yolçatı köyleri çevresidir (Özgül vd., 2005).
Yeniköy çalışma alanında Oktay vd. (1992) ve Özgül vd. (2005) tarafından
Çukurçeşme formasyonu Oligosen birimleri üzerinde uyumsuz olarak haritalanmıştır
(Şekil 1.3.12, 1.3.14, 1.3.18). Formasyon Karbonifer yaşlı Trakya formasyonu, Eosen
yaşlı Soğucak formasyonu ve Oligosen yaşlı Danişmen ve Pınarhisar formasyonları
üzerinde uyumsuz gözlenmiştir (Siyako, 2006). Yeniköy çalışma alanında
formasyonunun örttüğü birim Danişmen formasyonudur.

Şekil 1.3.18 Yeniköy çalışma alanının doğu kesiminin panoromik fotoğrafı (Bakış
kuzeydoğuyadır). Td: Danişmen formasyonu, Tç: Çukurçeşme formasyonu, Qkm: Kumul.

Çukurçeşme formasyonunun hâkim litolojisi; karasal ortamda çökelmiş, çapraz
tabakalı, gevşek tutturulmuş, kil ve marn seviyeleri içeren, omurgalı fosilli kumtaşı ve
çakıltaşlarıdır (Siyako, 2006) (Şekil 1.3.19). Formasyonun içerisinde bolca bulunan
omurgalı fosillere göre yaşı Geç Miyosen olarak belirlenmiştir (Malik ve Nafiz, 1933;
Arıç, 1955).
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Şekil 1.3.19 Yeniköy araştırma alanında açılan YJ-3 nolu sondajda çukurçeşme
formasyonuna ait kırmızı kum seviyeleri. (Sondaj karotları için bakınız EK-4.2)

f-Kuvaterner-Güncel Çökeller (Q)
Çalışma alanlarında Kuvaterner-Güncel dönem, Alüvyon, yamaç molozu ve plaj
kumulları ile temsil edilmektedir.
f1. Alüvyon (Qal)
Gevşek tutturulmuş yada tutturulmamış çakıl, kum, silt, kil seviyelerinden oluşur.
Çatalca kuzeydoğusunda Karasu Deresi boyunca; Yeniköy çalışma alanında ise,
Yeniköy güneyinde, Yeniköy deresi boyunca alüvyon çökelleri yer almaktadır.
f2. Yamaç Molozu (Qym)
Yamaç eteklerinde kil boyutundan blok boyutuna değişen çökeller ile temsil edilir.
Çatalca ilçesi güneyinde yer alan Hükümet sırtı kuzeyinde yamaç molozu
haritalanmıştır.
f3. Kumul (Qkm)
Tutturulmamış güncel plaj kumları ile temsil edilmektedir. Yeniköy kuzeyinde
Karadeniz sahili boyunca gözlenir.
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2 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANI İÇERİSİNDE FAYLARIN
AKTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
2.1

Jeodezi İle Aktif Fayların İzlenmesi

2.1.1 Jeodezi ve Aktif Tektonik

Jeodezi, üç boyutlu ve zamanla değişen ortamda, çekim alanı ile birlikte yeryuvarının
ve öteki gök cisimlerinin ölçülmesi ve haritaya aktarılması ile uğraşan bir bilim dalıdır.
Bu çerçevede, jeodezi günümüzde yersel ve uydu ölçme yöntemlerini kullanarak;
yeryuvarının geometrik şeklinin belirlenmesi, yeryuvarının gravite alanının,
dolayısıyla jeodin belirlenmesi, yeryuvarının şeklindeki ve gravite alanındaki zamana
bağlı değişimlerin izlenmesi gibi faaliyetlerini sürdürmektedir.
Temel olarak; fayların hareketleri, depremler gibi geniş alanları etkileyen olaylardan
başlayarak, yerel boyuttaki heyelanlar gibi yeryüzünde geometrik değişimlere yol
açan jeolojik süreçleri jeodezi ile izlemek, tanım getirmek mümkündür. Yeryüzündeki
geometrik değişimleri belirlemek amacı ile yapılan bu ölçümler deformasyon
ölçmeleri olarak da isimlendirilmektedir. Genelde, harita üretmek amacıyla
gerçekleştirilen jeodezi ölçümlerinde santimetre boyutundaki doğrulukta çalışmak
yeterli olmasına rağmen, deformasyon ölçümlerinde milimetre seviyesine inilmekte
olup, bu kategori yüksek doğrulukta (high precision) jeodezik ölçmeler olarak
sınıflandırılmaktadır.
Aktif tektonik özelinde, deformasyon ölçmeleri amacı ile jeodezik yöntemlerin
kullanılması 1906 San Francisco depremine kadar geriye götürebilir. Yersel ölçme
yöntemlerin kullanıldığı bu çalışma ile depremlerin oluş ve tekrarlanma süresinin
açıklanmasında kilometre taşı olan Reid’in ‘elastik serbestlenme kuramı’ (elastic
rebound) tanımlanmıştır. Deprem kaynaklı deformasyonların izlenmesinde, jeodezik
anlamda yersel ölçme yöntemleri ile başlayan bu süreç, ölçme teknolojisinin
gelişmesi ile birlikte aktif tektonikte yeni bir bakış açısının oluşmasını sağlamıştır.
VLBI (very long baseline Interferometry), SLR (Satellite Laser Ranging), GPS (Global
Positioning System) gibi yer küre dışı ve uydu bazlı jeodezik ölçme yöntemlerinin
gelişmesi ile jeodinamik uygulamaların temeli olan kutup hareketi, yeryuvarının
dönme hızı, katı yer kabuğu gelgitleri ve küresel anlamda kabuk deformasyonları
yüksek doğrulukta (mm seviyesinde) elde edilmeye başlanmıştır. Özellikle, 1980’li
yılların başında kullanılmaya başlanan GPS ile birlikte ucuz ve pratik ölçmelerin
gerçekleşmesi sayesinde, ilk başlarda kıtasal ölçekte
büyük maliyetlerle
gerçekleştirilen çalışmalar, fay segmentleri boyunca düşük maliyetle, yaygın ve
detaylı bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanmış, aktif tektoniğe ait salt sismolojiden
kaynaklanan bilgilerle oluşan yalın terminolojiler değişmeye başlamıştır.
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Kısaca, GPS yaklaşık 20 000 km yükseklikte bağımsız 6 yörüngeye yerleştirilmiş 24
uyduluk bir küresel konumlandırma sistemidir. Her uydu çok hassas zaman ve
konum bilgisi içeren radyo sinyalleri yaymaktadır. Farklı uydulardan, jeodezik GPS
alıcıları ve antenleri kullanılarak alınan sinyaller, özel yazılımlarla değerlendirilerek
dünya üzerindeki her hangi bir noktanın 3 boyutlu konumu (koordinatları) çok yüksek
hassasiyetle bulunabilmektedir. Uygun veri işlem teknikleri kullanılarak,
koordinatların saptanmasındaki hata payı “cm altı” (milimetre) düzeyine
indirilebilmektedir. Bunun sonucu olarak yılda “cm” bazında hareket eden kırık
sistemlerine (örneğin Kuzey Anadolu Fayı) ait hareketlerin, yön ve büyüklükleri (hız
vektörleri) saptanabilmektedir.
1990’lı yılların başında, ERS ve ENVISAT gibi radar uyduları sayesinde, InSAR
(Interferometric Synthetic Aperture Radar) alansal ölçme tekniğinin de uydu jeodezisi
uygulamalarında devreye girmesi ile noktasal bazlı ölçme teknikleri ile geliştirilen
jeodinamik modellerin gelişimi yeni bir ivme kazanmış, fayların zaman içindeki
hareketleri detaylı sınıflandırılmış ve mm-seviyesinde alansal olarak kontrol altına
alınmıştır.
Sismoloji ve uydu jeodezisi ile elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesi
sonucunda; depremlerin oluş mekanizmalarını, fayların zaman bağımlı hareketlerini
anlama, deprem tehlikesini belirleme yolunda oldukça ileri adımlar atılmış ve deprem
öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelen deformasyonların ölçülebilmesi
ile aktif tektonik çalışmaları farklı bir yola girmiştir. Uydu jeodezisi ile belirlenen
deformasyonları ve reolojik modelleri girdi alarak geliştirilen jeofizik modeller ile yer
kabuğundaki dinamik deformasyonların kökenleri hakkında bilgiler elde edilmeye
başlanmıştır. Örneğin, uydu jeodezisi ile saptanan ve deprem anında oluşan statik
deformasyonlar (coseismic dönem), deprem kaynağında olan olaylar ile doğrudan
ilişkilidir ve deprem kırığının geometrisinin, bu kırığın deprem sırasındaki hareketinin
yüzeyde ve yer kabuğu içindeki boyutunun saptanmasına yardımcı olmaktadır. Bu
bilgiler depremin derinliğine ve ortamın özelliğine bağlı olarak yeryüzünde bir deprem
kırığı oluşmadığında veya sismolojik verinin (özellikle artçı sarsıntılarının) dağılımının
çok karmaşık olması durumunda tek bilgi kaynağı olmaktadır. Deprem sonrasında
süre giden deformasyonların (postseismic, deprem sonrası, dönem) tanımlanması
ise uydu jeodezisinin rol oynadığı en önemli alandır. Deprem sonrasında oluşan
deformasyonlar ortamdaki başka fay sistemleri üzerindeki gerilme miktarlarını
arttırarak, yeni depremlerin oluşmasına neden olabilmektedir. Depremden sonra
yıllarca devam eden bu değişimler hakkında, artçı sarsıntı dağılımlarını kullanarak
klasik sismolojik yöntemler ile başlangıçta ve kısa zaman aralığında bilgi elde
edilebilmesine rağmen, uzun dönemde bilgi sağlamak olanaksızdır. Levha sınırları
boyunca veya levha içi faylar üzerinde uzun dönem süre giden deformasyonların
(interseismic/preseismic, depremler arası/deprem öncesi, dönem) belirlenmesi ile
ortamdaki gerilme artışını ve bunun sonucu oluşabilecek uzun dönem deprem
tehlikesini belirlemek ise günümüzde ancak uydu jeodezisi ile sağlanabilmiştir.
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2.1.2 Proje Kapsamında Uydu Jeodezisinin Kullanımı

Proje kapsamında, olası aktif fayların oluşturduğu tehlikenin tanımlanması amacı ile
GPS ve InSAR teknikleri ile çalışılmıştır. Amaç, GPS ile noktasal bazda InSAR ile ise
alansal bazda yüksek yoğunlukta bilgi toplamaktır.
2.1.2.1

GPS Ölçüm ve Veri Değerlendirme Startejisi Hakkında Genel Bilgi

GPS ölçmelerinde yüksek doğruluklu konum, bağıl konum belirleme yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bağıl konumlamada ana amaç, bilinmeyen nokta
koordinatlarının bilinen noktalara dayalı olarak hesaplanmasıdır.
Temelde, bağıl konumlamada aynı uydu grubundan yapılan eşzamanlı gözlemler,
tekli, ikili ve üçlü fark veya benzeri bir fark alma yaklaşımıyla değerlendirilerek
çözüm üretilir. Bilinen nokta veya noktalar ile bilinmeyen noktalarda yapılan
eşzamanlı gözlemlerin değerlendirilmesi suretiyle, eşzamanlı gözlem yapılan
noktalar arasındaki mesafelerin (bazların) belirlenmesi sağlanmaktadır. Uzun
mesafelere yönelik (>10km) deformasyon ölçmelerinde statik olarak veri
toplanmaktadır. Ölçü süresi uzundur ve baz mesafesi ile doğru orantılı olarak
artmaktadır. Genel olarak yöntemin doğruluğu 5 mm±1ppm seviyesindedir. Farklı
zamanlarda yapılan ölçmelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan zaman serilerinin
analizi ile baz mesafelerindeki zaman içindeki değişimlerin ve diğer deyişle değişim
hızlarının belirlenmesi de mümkün olmaktadır.
Statik ölçmelerde kullanılacak gözlem noktaları, zemin deformasyonlarından
etkilenmeyecek ve uzun süre gözlem yapmaya olanak verecek biçimde, olası
yapılaşmalardan uzak alanlara yerleştirilmektedir. Gözlem noktaları, en az 8 saat
ölçüm süreleri içeren en az bir oturumla gözlenmekte ve kampanya sonrası yapılan
hızlı bir veri işlem ile sorunlu noktalarda yeniden ölçüm gerçekleştirilmektedir.
Altyapının ve bütçenin olanak verdiği durumlarda, gözlem noktaları üzerine
yerleştirilen cihazlarla sürekli ölçümler gerçekleştirilmektedir. Sürekli noktalardan
gelen 24 saatlik verilerde kampanya verileri ile birlikte analize sokulmaktadır. Sürekli
ölçümlerin en önemli avantajları, anteni ölçüm noktası üzerine yerleştirirken oluşan
gözlemci hatalarını (merkezleme gibi) devre dışı bırakmak ve mevsimsel değişimleri
sınıflandırmak olarak özetlenebilir.
Gözlem noktalarının arazide dağılımı, gözlenmesi hedeflenen fay zonuna yakın
alanda sık (fayın kilitli olduğu derinliğin 2-2.5 katı mesafede ve en az 3-4 tane olacak
şekilde), uzak alanda (fayın kilitli olduğu derinliğin 5-6 katı mesafede ve 1-2 tane
olacak şekilde) seyrek olarak dağıtılmalıdır. Fayın kilitli olduğu derinlik için en uygun
yaklaşım olarak depremlerin olduğu maksimum derinlik alınmalıdır. Bu derinlik
Marmara için ortalama 15 km olarak kabul edilebilir.
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Ölçümlerin veri işlemi için MIT (ABD) tarafından geliştirilen GAMIT/GLOBK yazılımı
kullanılmaktadır. Veri işlem sürecinde öncelikle, sürekli/kampanya GPS ölçüleri
RINEX (The Receiver Independent Exchange Format) formatına çevrilmekte ve
değerlendirme için gerekli bilgiler düzenlenmektedir (alıcı ve anten tipleri, anten
yüksekliği ve ölçüm şekli gibi). Hesaplamalar sırasında gereken, uydu yörünge
bilgileri için, Uluslararası GPS Servisi (IGS)’nin ürettiği hassas uydu yörünge bilgisi
SP3 (Standard Product 3) formatında SOPAC (Scrips Orbit and Permanent Array
Center) adresinden alınmaktadır. Yer dönme parametreleri (ERP; Earth Rotation
Parameters), USNO_bull_b (United States Naval Observatory_bulletin_b)
değerlerinden alınarak kullanılmaktadır. Değerlendirmeye IGS küresel izleme ağına
ait istasyonlarda dahil edilmektedir. Referans Sistemi tanımlamada, bu süreçte
ITRF2005 koordinat çözümü kullanılmaktadır. Radyasyon-basınç etkileri için SOPAC
tarafından da standart olarak kullanılan 9 parametreli Berne modeli tercih
edilmektedir. Okyanus yüklemesi etkisi (Ocean tide loading effect) için Scherneck
modeli (IERS standarts, 1992) ile çalışılmaktadır. Zenit gecikme bilinmeyenleri
Saastamoinen öncül standart troposfer modeline dayalı olarak 2 saatlik aralıklarla
hesaplanmaktadır. Değerlendirmede, L1 ve L2 taşıyıcı dalga fazlarının iyonosferden
bağımsız LC (L3) doğrusal kombinasyonu kullanılmaktadır. Anten faz merkezleri için
yüksekliğe bağlı model kullanılmaktadır. GAMIT çözümleri sonrasında elde edilen
gevşek zorlamalı günlük çözümler; ITRF2005 referans sisteminde, IGS ve EUREF’e
bağlı küresel ölçekteki ağlara ait günlük çözümlerle birleştirilerek noktalara ait günlük
hassas koordinatlar kestirilmektedir. Günlük hassas koordinatlar ve her bir ölçüm
dönemindeki tekrarlamalı ölçümler, Kalman analizi ile birleştirilmekte ve noktalara ait
konum değişimlerini içeren zaman serileri elde edilmektedir. Doğru bir analiz için
meteorolojik ve yerel koşullar ile zaman serilerindeki sıçramalar ilişkilendirilmeye
çalışılmakta, herhangi bir açıklama getirilemeyen büyük anomaliler uyuşumsuz ölçü
analizleri ile çözüm dışında bırakılmaktadır. Sonuç olarak, oluşturulan zaman
serilerinden, Kalman süzgeçleme yardımı ile yapılan trend analizi ile istasyonların
hızları (amaca uygun olarak istenilen referans sistemine göre) belirlenmektedir.
Her bir ölçüm noktası için elde edilen hızların analizi gözlem altında tutulan fayların
zaman bağlı olarak davranışlarını, üzerlerindeki yamulma birikimlerini veya diğer
deyişle gerilme artışlarını ortaya koymak mümkündür.
2.1.2.2

InSAR
Bilgi

Ölçüm ve Veri Değerlendirme Startejisi Hakkında Genel

Sentetik Açıklık Radar İnterferometrisi (InSAR) uydu veya uçak bazlı, aktif bir
uzaktan algılama tekniğidir. Deprem araştırmalarında bu teknik ilk kez 1992 Landers
(Kaliforniya, ABD) depreminin yüzeyde yarattığı deformasyonun ortaya çıkartılması
için kullanılmıştır (Massonnet ve diğ., 1998). Zamanla açık kaynak kodlu, ücretsiz
InSAR yazılımların ortaya çıkması ve bilgisayar donanımlarında meydan gelen hızlı
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gelişmeler sayesinde yüzey hareketlerinin incelenmesinde yaygın bir kullanım alanı
bulmuştur. Temel olarak InSAR tekniğinde, sentetik açıklık radarı (SAR) görüntüleri
arasındaki faz farkları kullanılarak, yüzey deformasyonunun veya yeryüzü
yüksekliğinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemle günler veya yıllar içerisinde
gelişen santimetre bazındaki yüzey deformasyonları belirlenebilmektedir. Depremler,
volkanlar, buzullar ve heyelanlar gibi olaylar ile yüzeyde doğal veya insan katkısı ile
oluşan tüm değişimler sentetik açıklık radar interferometrisi ile ölçülerek
haritalanabilmektedir (Price ve diğ., 1998; Bürgmann ve diğ., 2000; Çakır ve diğ.,
2003). Yöntemin uçak üzerine yerleştirilebilen radar sensörleri yardımıyla da
uygulanabilmesine rağmen, veri toplama pratikliği, dünyanın herhangi bir yerinde
yerden bağımsız olarak sürekli veri alınmasına olanak sağlaması ve ucuz maliyeti
nedeni ile çalışmalarda kullanılan radar görüntülerinin neredeyse tamamı yan bakışlı
uydu bazlı (side looking spaceborne) görüntüler olup, bu amaçla tasarlanmış
uydulardan alınmaktadır (örn. ERS1, ERS2, JERS, Envisat, ALOS, Terrasar-X,
Cosmo-Med ve Radarsat).
Radar uyduları, yeryüzünden yaklaşık 800 km yükseklikte ve yaklaşık kuzey güney
yönündeki kutupsal (polar) yörüngelerde hareket etmektedirler. Uydulardaki radar
antenleri, yeryüzüne belli bir açıda (look angle) ve uçuş yönüne dik (yana doğru)
bakarak, yeryüzünde yaklaşık 100 km’lik bir şerit tararlar (Şekil 2.1.1). Envisat,
Radarsat ve ALOS gibi yeni nesil uydularda anten bakış yönünde aşağı/yukarı
oynatılarak, algılanan şerit genişliği 400 km’ye kadar çıkarılabilmektedir (widescan
SAR veya ScanSAR). Dolayısıyla standart SAR görüntülerinin ebatı ortalama
100x100 km2 iken gelişmiş radarlarda 400x400 km2’ye varan boyutta görüntüler
temin etmek mümkündür. Uydular yeryüzünde bir bölgeyi hem kuzeyden güneye
inerken (descending), hem de güneyden kuzeye çıkarken (ascending) yaklaşık ayda
bir kez (süre her bir uydu için farklı olup, yeni nesil uydularda bu süre 3 gün gibi çok
daha kısa aralıklarla gerçekleşmektedir) görüntüleyebilmektedir. İki uydunun 1 gün
ara ile bir bölgeyi ziyaret edip veri topladığı uçuş moduna tandem adı verilmekte olup
90’lı yıllarda ERS1 ve ERS2 uyduları bu modda veri toplamıştır.
Radar görüntülerinin (uçuş yönünde) alansal çözünürlüğü radar anteninin uzunluğu
ile doğru ortantılıdır. Diğer bir deyişle, anten ne kadar uzun ise radar tarafından
algılanabilen nesnenin büyüklüğüde o kadar küçük olacaktır. Örneğin 10 m
uzunluğundaki anten ile (ERS ve Envisat’da olduğu gibi) yeryüzünde elde edilen
doğal çözünürlük yaklaşık 14 km’dir. Doğal olarak çok uzun bir antene sahip bir uydu
yapmak pratikte mümkün değildir. Bunun yerine uydunun hareketi boyunca aynı
hedeften gelen sinyallerin frekans değişimlerinden faydalanarak (Doppler etkisi)
gerçekte çok uzun bir antenden elde edilebilecek çözünürlükte (20 m) yeni bir
görüntü elde edilmektedir. InSAR yönteminin tanımındaki, “sentetik açıklık” (yapay
uzunluk) terimi buradan gelmektedir.
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Şekil 2.1.1 Yan-bakışlı radar tekniği ile kayıt yapabilen ERS1/2 radar uydularına ait geometri
(Akoğlu, 2001).

InSAR tekniği iki ana prensip ile özetlenebilir: 1) Radar görüntüsünün çözünürlüğü
anten uzunluğu ile doğru orantılıdır. Uzay ortamında aşırı uzun anten kullanımı
mümkün ve gerçekçi olmadığı için yeryüzündeki bir hedefin Doppler frekans
kaymaları (gerçekte frekans değişmemekte olup, kaynağa olan uzaklığa bağlı olarak
alıcı tarafından değişmiş gibi algılanmaktadır) kullanılarak yapay (sentetik) bir anten
sentezlenir; 2) deformasyonun meydana geldiği zamanın öncesi ve sonrası döneme
ait genlik ve faz bileşeninden meydana gelen iki radar görüntüsü birbirlerinden
çıkarılarak radar sinyalindeki gecikmeler hesaplanır; bu faz farkı iki görüntü tarihi
arasında (sinyaldeki gecikme kullanılarak) radar ile yeryüzü arasındaki mesafe
değişimini verecektir. Faz farklarını içeren sonuç verisine interferogram adı
verilmektedir. İnterferograma, iki görüntünün alındığı tarihler içinde radar platformu
ile yeryüzü arasında cereyan etmiş olan mesafe değişimlerini içeren bir kontur
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haritası gözüyle de bakılabilir. Bu özel haritanın kontur aralığı kullanılan radar
sinyalinin dalga boyuna bağlı olup, ERS1 gibi C-bandlı (5.66 cm dalga boylu) radar
uydularına ait interferogramlar için ~2.83 cm’dir (Sinyalin hedefe gidişive uyduya geri
dönüşü nedeniyle dalga boyunun yarısı kullanılmaktadır). İnterferogramda komşu
pikseller arasındaki her 2π’lik faz değişimine saçak (fringe) denir ve genellikle bu
girişim tam bir RGB (kırmızı-yeşil-mavi) renk döngüsü ile ifade edilerek gösterilmeye
çalışılır. Örneğin mavi ile renklendirilmiş bir kuşakla bir sonraki mavi renkli kuşak
arasındaki yerdeğiştirme yaklaşık 28 mm’dir.
Görüntü seçimi, bir InSAR çalışmasından sonuç alabilmek için çok önemlidir.
Görüntüyü seçerken öncelikle çalışılacak alanın koordinatları ve bu koordinatlara
karşılık gelen yörünge (track) ve çerçeve (frame) numaraları, belirlenen alanda uydu
görüntüsü olup olmadığı, eğer varsa görüntülerin hangi tarihlerde ve yörüngelerde
oldukları listelenir. Klasik InSAR yönteminde bu listedeki görüntüler arası dikey
yörünge açıklıklarının kıyaslanması ve interferogram oluşturulacak çiftlerin uygun
aralıklarda olup olmadığının kontrolü şarttır. Bu amaçla, ESA (Avrupa Uzay Ajansı)
gibi kuruluşların internet üzerinden kullanıma açtıkları yazılımlar veya web tabanlı
uygulamalar kullanılabilir.
Temelde, interferogram oluşturabilmek için en az iki ve üstü sayıda görüntü
gereklidir. Bu görüntüleri seçerken dikkat edilecek önemli hususlar vardır. Örneğin,
yöntemin temeli elektromanyetik dalganın hedef alandan yansıyıp geri dönmesine
dayandığından, atmosferik koşullara dikkat edilmelidir ve mümkünse çalışma
alanının karla kaplı olduğu dönemlere ait veriler seçilmemelidir. Aksi durumda,
elektromanyetik enerji, suya doygun zemin nedeni ile oluşan düşük empedans
sonucu önemli ölçüde yitime uğrayacak ve uydu radar anteni tarafından
algılanamayacaktır.
Görüntü seçimini, faz ölçmelerini etkileyen ve bu tekniğin dezavantajlarını oluşturan
temel fiziksel parametreler aşağıda sınıflandırılmıştır;
a. Yörünge düzensizlikleri: İki görüntü alımı arasında uydu yörüngesindeki
herhangi bir öteleme interferogramları doğrudan etkilemektedir. İnterferogram
oluşumu sırasında yörünge düzeltmesi yapılarak bu etki giderilse de kimi
zaman nihai interferogramda suni saçaklar gözlenebilir. Bu yörüngesel
saçaklar, analiz sonrası uydu bakış açısına uygun düzlemsel değişimlerin
çıkarılması ile giderilebilir.
b. Birim yüzeydeki faz farklılıkları: Radar görüntüsündeki birim yüzey, yüzlerce
yansıtıcı radar hedefinden oluşmaktadır. Radar dalga boyu, piksel
boyutlarından çok daha küçük olduğu için geri yansıyan sinyalin faz değeri
rastgele oluşmaktadır. İki ayrı zamanda kayıt edilen görüntülerde ise radar
hedeflerinin göreceli konumlarından kaynaklanan farklar ortaya çıkmaktadır.
Görüntülerin elde edilmesindeki farklılıklar çok büyük olmamalıdır. Diğer

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 32/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

deyişle, görüntü elde edilme zamanında bir piksel içerisindeki radar saçılması
mümkün olduğunca eşit olmalıdır ve gözlemlenen çözünürlük hücresindeki
yayıcıların konumu kullanılan mikro dalganın dalga boyunun %20’den fazlası
kadar değişmemelidir (Ostir, 2000; Ostir ve Komac, 2007). Bu koşul
sağlanamazsa, zaman içinde korelasyonun yitirilmesi ile ilgili sorunlar ortaya
çıkacaktır. Genellikle çıplak alanlar bitki kaplı alanlara kıyasla, farklı
dönemlere ait görüntüler arasında korelasyon oluşturma açısından daha
elverişlidir; kuru alanlar ıslak alanlara kıyasla daha iyidir ve daha geniş dalga
boylu radarlar, daha küçük dalga boylulara kıyasla daha elverişlidir.
Korelasyonun azaltılması ile ilgili zorluklar sadece uyumlu yani sabit fazlı
alanları (noktaları) dikkate alan ve detayları izleyen kısımda tanımlanan kalıcı
saçıcılar tekniğiyle aşılabilir.
c. Topografik etki: Radarın topografyayı iki farklı bakış açısıyla
gözlemlemesinden kaynaklanan stereoskopik etkiyi, uydu yörüngesinin
düzeltilmesinden sonra gözlemlemek mümkündür. Bu etkinin yarattığı
topografik saçaklar, topografik konturlarla uyum içindedir. Görüntüleri
seçerken dikkat edilecek en öncelikli konu bu oluşan hata, görüntülerin
alındığı yörüngedeki iki ayrı geçişte oluşan uydular arasındaki mesafe farkına
bağlıdır. Bu mesafe farkına baz (baseline) değeri denmektedir.
İnterferogramdaki topoğrafya hassasiyetini, dikey baz değeri belirlemektedir.
Yükseklik belirsizliği değeri (Altitude of ambiguity, ha), bir saçağa sebep olacak
yükseklik değerine karşılık gelmektedir. Bu değer her ha kadar yükseklikte,
elde edilen interferogramda bir yapay saçak oluşacağını göstermektedir ve
elde edilen saçak, topoğrafik saçak olarak adlandırılmaktadır. Örnek olarak,
bir bölgede interferogramı içine alan düzlük bir alanda 500 m yüksekliğe
ulaşan bir topoğrafik yükselti var ise ve yükseklik belirsizliği 250 m ise
inteferogramda sadece 2 tane topoğrafik saçak oluşacaktır. Eğer dikey baz
sıfır ise (uydu tamemen aynı noktadan geçmişse) interferogramda
topoğrafyadan kaynaklanan hiç bir saçak olmayacaktır. ha değeri izleyen
formülden hesaplanabilir:
ha=(Rsλsinθm) /2Bperp
Rs yüzeydeki hedeften ikinci tekrar yörüngesine olan bakış yönündeki menzil,
θm referans görüntünün bakış açısı ve λ ise dalga boyudur. Bperp ise iki ayrı
uydu geçişi arasındaki dik yörünge farkıdır. ERS uydularının 780 km olan
yüksekliği, 5.66 cm dalga boyu ve 23° bakış açısı gözönüne alınırsa ha~=
10000/Bperp olarak elde edilecektir. Bu sonuç, iki uçuş yörüngesi arasında
yaklaşık olarak 100 m mesafe varsa topografyadaki her 100 metrelik değişimin
interferogramda bir girişim saçağı (topografik saçak) oluşacağını
göstermektedir. InSAR ile sayısal yükseklik modeli oluşturmakta kullanılan bu
etken deformasyon analizi çalışmalarında interferogramdan çıkarılmalıdır.
Dikey baz ne kadar düşük olursa topoğrafik saçak miktarı o kadar az olacaktır
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ve dolayısıyla topoğrafyayı tanımlayan sayısal arazi modelinden
kaynaklanacak hatalar da düşük olacaktır (Akoğlu, 2001). Günümüzde yine bir
InSAR ürünü olan SRTM verisi sayesinde topografik saçakları kaldırmak
nispeten kolaylaşmıştır.
d. Yer değiştirme: Topografik ve uydunun yörünge düzensizliğinden
kaynaklanan etkilerin interferogramdan çıkarılmasıyla, radar bakış
doğrultusunda (LOS, Line Of Sight) oluşan yer değiştirme miktarları
belirlenebilmektedir. Alansal olarak yüksek kalitede ve kısa zamanda bilgi
üretmek mümkün olmakla birlikte, bu yöntemin en zayıf tarafı elde edilen
deformasyonun LOS doğrultusunda ve tek boyutlu olmasıdır. Analizlerde
yükselen ve alçalan yörüngelerden alınan radar verilerini birleştirmeyi ve
deformasyonun birden fazla bileşeninin tanımlanmasını sağlayacak
yaklaşımlar oluşturulmuştur. Bununla birlikte bu yaklaşımların performansı,
uygun veri setinin teminine (arşiv veri genelikle sadece iniş veya çıkış
yönündeki veriden oluşmaktadır) ve kalitesine bağlı olup, her yerde ve her
zaman uygulanması mümkün olamamaktadır. LOS boyunca elde edilen
değişimin ne kadarının, yatay ve düşeydeki değişimi yansıttığını bulmak
mümkündür. Bu amaçla, çalışılan sahaya ait uydu bakış açısı birim
vektörünün kestiriminin yapılması gereklidir. Genelikle bizim alanımızda
LOS’un %10’u yatay, %90’ı düşey değişimlerden kaynaklanmaktadır. Bu
yüzden literatürde, InSAR için düşey deformasyonları kestiren bir yöntem
tanımı da yapılmaktadır.
e. Atmosferik etki: Farklı tarihlerde elde edilen iki görüntü arasındaki atmosferik
şartlar (örneğin atmosferdeki farklı ortamlara ait kırılma indeksleri) doğal
olarak aynı olmayacaktır. İki görüntü alımı arasında oluşacak troposferdeki
herhangi bir farklılık, radar ve yeryüzü arasındaki yol uzunluğunu
değiştirecektir. Son yıllarda, özellikle, GPS veya atmosferik sondalar yardımı
ile elde edilen güncel atmosfer modelleri kullanılarak, bu etkinin azaltılmasına
yönelik araştırmalar yoğun olarak gerçekleştirilmektedir.
Günümüzde, InSAR tekniğini anlatan birçok referans bulunmaktadır ve konunun
ayrıntılarına bu kaynaklardan erişmek mümkündür (örn. Massonnet ve Feigl, 1998;
Hanssen, 1997 ve 2001; Gens ve Van Genderen, 1996, Bürgmann ve diğ., 2000;
Simons ve Rosen, 2007).
2.1.2.3

Persistent Scatterer (PSInSAR) Analizi Hakkında Genel Bilgi

Persistent Scatterer (PS)-InSAR, farklı zamanlarda alınmış SAR verilerine zaman
serisi analizi uygulanması ile gerçekleştirilen en yeni ve ileri InSAR analiz
tekniklerinden bir tanesidir (Ferretti ve diğ.,1999; Ferretti ve diğ., 2001). Kalıcı
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Saçıcılar SAR interferometrisi olarak Türkçe tanımlayabileceğimiz bu yöntemin
patenti İtalya’daki Politeccnico di Milano’ya aittir. Dünyanın her tarafındaki sınırlı
sayıda şirket, üniversite ve araştırma merkezleri eşit veya çok benzer tekniklere
dayanan (örneğin StaMPS/MTI, IPTATM ve SPNTM) yaklaşımlar oluşturmuştur. Temel
amaç, uydu verisi alınan her bir zaman diliminde, varlığı saptanan kalıcı bir noktanın
(PS-persistent scatterer), sayısal ve istatiksel yöntemlerle milimetre seviyesinde
duyarlıkta
izlenmesi
ve
bağıl
topoğrafik
yüksekliklerin/deformasyonların
kestirilmesidir. Burada en kritik konu, sahaya ait yeterli sayıda PS’lerin
saptanmasıdır. Her bir PS’ye ait ölçümün bir referans noktaya göre yüksek duyarlıkla
konumu verilmekte olmasına rağmen gerçek ölçüm belirsizliği, uydu yörüngesindeki
belirsizlikler, aletsel problemler, radar sinyalinin yolundaki gecikmeler ve saçıcı
noktanın merkezinin belirsizliği nedeni ile daha yüksek olabilir.
Temelde, Kalıcı Saçıcılar yöntemi heyelanlar ve çökmeler gibi yüzey
deformasyonlarının saptanmasına ve zaman içinde izlenmesine yönelik güçlü bir
yöntemdir. Her bir PS, binalardaki stabilite sorunlarını, yeraltı suyu seviyesindeki
değişimlerin yüzeye yansımasını (çökme/kabarma), heyelanların etkileri sonucu
oluşan deformasyonları yansıtabilir. Detayda, örnek vermek gerekir ise; bir PS, kaya
çıkıntısı veya büyük kaya parçaları, metal veya beton elektrik direkleri, boru hatları,
karayolları, çatılar, binalar gibi uzun dönem konumunu koruyacak doğal veya insan
yapısı elektromanyetik dalgayı saçacak herhangi bir yeryüzü noktasından oluşabilir.
Bitki örtülü alanlar ve su yüzeyleri gibi şekillerini çabuk değiştiren yüzeylerde, radar
görüntülerinde tanımlanablecek boyutta yansımaya neden olabilecek PS yoktur.
Eğer PS uzun (>12) bir görüntü serisinden izlenebilirse, görüntülerdeki en önemli
gürültü kaynaklarından bir tanesi olan atmosferik faz örtüsü (atmospheric phase
screen - APS) tahmin edilip çıkarılabilir ve LOS boyunca PS yer değiştirme hızları
0,1 mm/yıl gibi bir hassasiyetle hesaplanabilir. PS analizi ile belirlenebilen hız,
yöntemin temelinde yer alan faz analizinin limitlerinden dolayı, C-bandı için en fazla
yaklaşık 5-6 cm/yıl olup X-bandı gibi farklı bir radar bandı kullanılırsa 10-12 cm/yıl’a
çıkabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, her diferansiyel interferometri uygulamasının
ortak yönü olarak, PSInSAR analizi sonuçlarının sabit olduğu varsayılan bir kontrol
noktasına (GCP) göre bağıl değerlendirilmesi gerektiğidir.
Şekil 2.1.2, PSInSAR analizinde kullanılan temel yaklaşımı göstermektedir. Temel
PSInSAR analizinde, SAR verisine ait genlik ve faz bilgisi üzerinde uygun
süzgeçleme teknikleri ile saptanan koheransı yüksek PS‘lerin master (ana) bir veri
seti baz alınarak değişimlerinin analizi sonucu, enlem/boylam/yükseklik
değişimlerinin zamana bağlı olarak temsil edildiği veri küpü oluşturulmaktadır
(Ferretti ve diğ., 2001; Hanssen ve Ferretti, 2002).
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Şekil 2.1.2 PSInSAR analizine ait temel adımlar: a) Her bir genlik verisinde koheransı yüksek
olan PS’in saptanması b) Saptanan PS’e ait faz bilgisinin belirlenmesi c) PS’in zaman içinde
takip edilmesi ile enlem/boylam/yükseklik bilgilerinin zaman içindeki değişimini gösteren veri
küpünün oluşturulması (Akarvardar, 2007).

Şekil 2.1.3’te PSINSAR analizinde kullanılabilecek örnek kalıcı saçıcıların dağılımı
görülmektedir

Şekil 2.1.3 İstanbul’da, PSInSAR analizinde kullanılabilecek yerlere ait örnekler (Akarvardar,
2007)

Tablo 2.1.1’de PSInSAR tekniğinin avantaj ve dezavantajları yapılacak çalışmalarda
yol gösterici olması amacıyla özetlenmiştir.
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Tablo 2.1.1 Halihazırdaki SAR uydularını baz alarak PSInSAR tekniğinin avantaj ve
limitlerinin tanımlanması (Wasowski ve diğ., 2007).

Avantajlar
Limitleri
Binlerce km2’lik geniş alanları hızlı ve Bitki örtüsünden dolayı çok değişkenlik
ucuz izleyebilme
gösteren
yerleri
kaya
düşmeleri
olmadığı ve arazide kesin değişimler
belirmediği sürece izleyememek
Özellikle şehirlerde, binlerce PS noktası Yerleşimin olmadığı alanlarda çok az PS
elde etmek
yoğunluğu elde etmek
Yerdeki binlerce noktayı doğal radar Doğal PS’lerin yerlerinin, istenildiği gibi
saçıcı PS olarak kullanabilmek ve seçilememesinin getirdiği kısıtlar altında
ekstra bir maliyet/eleman gereksinimi çalışmak
olmamak
Yüksek jeo-referans duyarlığı ile Yüksek duyarlık için en az 20 SAR
çalışmak
verisine ihtiyaç duymak (bazı alanlarda
veri yokluğu/sorunları yüzünden bunu
sağlamak zordur)
Düşeyde yüksek duyarlıklı (mm) ölçüm Radar bakış yönündeki 1D değişimleri
yapabilmek (GPS’den çok daha iyi)
vermesi,
diğer
boyutların
yersel
koordinat
ile
gerçekleştirilen
projeksiyonlarla elde edilmesi.
10+10 yıllık (ERS+ENVISAT) bir veri Yerdeğiştirme hızlarının genelde 10
arşivi olması sonucu uzun dönem cm/yıl limitine kadar hesaplanabilmesi
içindeki olayların saptanabilmesi
Belirli
aralıklarla
bir
alanın Uyduların bir alanı gözlemesi için
görüntülenebilmesi
ortalama bir ay geçmesi ve ancak düşük
yerdeğiştirme
gradyantının
saptanabilmesi
Uzun dönem izlemenin yapılabilmesi
Farklı tip SAR uydularına ait verilerin bir
arada kullanılmasının güç olması
Doğal PS bulundurmayan alanlarda yapay PS yaratmak için, alanlar üzerine
(ortalama 1x1x1m3 boyutlarında) yapay metal köşe reflektörler yerleştirme
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, bu reflektörler ile ancak
gelecekteki olayları gözlemek mümkündür (yapay PS kurulduktan sonraki zaman) ve
arşiv veri kullanılarak doğal PS gözlemlerindeki gibi geçmiş durumu analiz etmek
olanağı yoktur. İzleyen kısımlarda reflektör tasarımı konusunda da genel bilgi
verilmiştir. Şekil 2.1.4 ve Şekil 2.1.5, tarafımızdan yapılan ve Aydın bölgesine ait
örnek bir PSInSAR analiz sonucunu göstermektedir.
Elde edilen sonuçların, çalışılan alana ait GPS, nivelman gibi yüksek duyarlıklı
jeodezik yöntem sonuçları ile karşılaştırılmasıyla yorum kalitesi artmakta ve ölçülen
deformasyonun gerçek boyutta tanımlanması sağlanmaktadır.
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Şekil 2.1.4 Aydın yöresine ait tarafımızca yapılmış bir PSInSAR analiz örneği. Büyük
Menderes Grabeni’ndeki çökme belirgin bir biçimde gözükmektedir.

Şekil 2.1.5 Konumu verilen Germe noktasına ait zaman serisi. Zaman içinde uydu- yer
arasındaki mesafe artmakta (LOS büyümekte) olup, zaman serisi Germencik’te sürekli bir
çökmeye işaret etmektedir.
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2.1.3 Araştırma Alanları

Projenin başında İBB DEZİM için gerçekleştirilen daha önceki projeler (Marmara
Bölgesi’nde Depreme Yönelik Yeni Metodların Uygulanması 2001-2003; Marmara
Bölgesi’nde Deprem Kestirimi Çalışmaları 2004; Gebze-Kartal Sismik Zonu Deprem
Riski ve Sismik Tehlike Değerlendirmesi 2003-2005; Marmara Bölgesinin Deprem
Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta
Sahanlığı Zeminine Olası Etkilerinin Araştırılması 2007-2008) kapsamında
oluşturulmuş olan GPS gözlem ağı genişletilerek, Büyükçekmece’nin batısındaki ve
Küçükçekmece’nin doğusundaki olası süreksizlikler ile Tuzla bölgesindeki
süreksizlikleri tanımlayabilecek şekilde 22 noktalık yerel bir ağ oluşturulmuştur. Yeni
noktalar oluşturulurken, İBB’nin farklı çalışmalarda kullanabilmesi amacıyla, İstanbul
nirengi ağına ait pilyelerden de yararlanılmıştır. Proje kapsamında oluşturulan bu ağ,
TÜBİTAK MAM YDBE tarafından çalıştırılan ve bölgede sürekli gözlem yapan 25
GPS istasyonundan oluşan MAGNET (Marmara Sürekli GPS Ağı) ve Marmara
genelinde (İstanbul’da detaylı olmak üzere) sadece TÜBİTAK MAM YDBE tarafından
farklı projeler kapsamında her yıl Mayıs ayında ölçülerek kontrol altında tutulan 46
noktalık GPS kampanya ağı ve İSKİ tarafından çalıştırılan GPS istasyonlarından (8
adet) oluşan UKBS GPS ağı ile birleştirilerek ölçülmekte ve tüm Marmara
bölgesindeki faylarla ilişkili deformasyonların ayrıntılı olarak zaman içinde izlenmesi
sağlanmaktadır. Toplam ölçülen nokta sayısı 101’dir.

Şekil 2.1.6 Marmara genelinde ölçülen noktaların (sürekli ve kampanya tarzı) dağılımı.
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2.1.4 GPS Verilerinin Toplanması ve Hızların Genel Değerlendirmesi

Projemizin başından itibaren, her yıl 14-22 Mayıs tarihleri arasında Marmara’daki 68
adet kampanya noktasında (Şekil 2.1.6) 10 saatlik ve 2 günlük tekrarlamalar ile
periyodik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında eklenen yeni noktaların bir
kısmı, proje süresince yapılan analizler sonucu eklenmiştir. Projenin son döneminde
eklenen ölçüm noktalarına ait yetersiz sayıda (<3) ölçüm olduğundan, bunlar için hız
değeri kestirilememiştir. GPS analizleri, mm düzeyindeki değişimleri yakalama
amacıyla yapılan yıllara sari ölçümler olup, proje süresi dışında da ölçümlere devam
ederek yeni oluşturulan noktalara ait de hız kestirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
noktaların sayısı 6’dır. Proje öncesi ölçülmüş değerlere sahip olan noktalara ait yeni
veriler, eski veriler ile birleştirilerek, ortalama 10 yıllık bir zaman aralığı için GPS ile
bölgenin analiz olanağı elde edilmiştir.
Marmara hız alanı (Büyükçekmece-Küçükçekmece arası ve Tuzla bölgesi dahil),
proje süresince 6 aylık aralıklarla sürekli olarak güncellenmiş ve analiz edilmiştir. Bu
kapsamda, Şekil 2.1.7’de Marmara bölgesi sürekli güncel hız alanının Mayıs 2012
dönemine ait görünümü verilmiştir. Bu bölümün sonunda verilen EK’de tüm ölçüm
noktalarına ait ölçüm süreleri ve hız değerleri ayrıntılı olarak listelenmiştir.

Şekil 2.1.7 Avrasya’ya göre GPS verilerinden hesaplanan Marmara güncel yatay hız alanı
(Kırmızı renkli noktalar ISKI UKBS GPS ağına ait noktalardır.)

Büyükçekmece-Küçükçekmece arası detaylı olarak, Şekil 2.1.8’de gösterilmiştir.
Şekil 2.1.8, Şekil 2.1.7 ile karşılaştırıldığında, Marmara’nın kuzeyindeki en fazla
deformasyona uğrayan alanın Büyükçekmece-Küçükçekmece arası olduğu
görülmektedir. Bölgede daha önce yaptığımız çalışmalardan (MAZZDA projesi)
bildiğimiz üzere, bu bölgedeki deformasyonların ana kaynağı genelde denizde
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haritalanan fayların karadaki uzantıları üzerinde oluşmuş olan heyelanlı alanlardır
(Ergintav ve diğ., 2011). Gözlenen yüzey değişimlerinin olası nedenleri, litolojik
değişimler (örneğin suya doygun seviyelerin üzerlerindeki zayıf malzemeyi
kaydırması gibi) ve bu faylardaki küçük boyuttaki aktivitelerin heyelanları tetiklemesi
olarak tanımlanabilir.
Tuzla civarında ölçülen değerler baskın olarak, 1999 depremleri sonrası bölgede
halihazırda devam eden deprem sonrası deformasyonlarla ilgilidir (Şekil 2.1.9) ve
Tuzla civarında yerel bir hız anomalisi gözlenememiştir. Elde edilen görüntü, Kuzey
Anadolu Fayı (KAF)’nın kuzey koluna yakın alandaki elastik yükleme ve uzak
alandaki deprem sonrası değişimlerin bileşkesi olarak görülmektedir. Tuzla
bölgesinde görülen ve KAF ile ilişkili uzun dönem karmaşık hareketi tanımlayan
anomali Bölüm 2.2.4.2’de ele alınan Tuzla depremlerinin meydana geldiği alanla
örtüşmektedir. Bu gerilme artışı, Tuzla’daki aktivitenin nedeni olarak tanımlanan ve
bölgede var olan ikincil yapıların çalışmasına neden olabilir.

Şekil 2.1.8 Avrasya’ya göre GPS verilerinden hesaplanan Büyükçekmece-Küçükçekmece
arasına ait güncel yatay hız alanı (Kırmızı renkli noktalar ISKI UKBS GPS ağına ait
noktalardır). Hız vektörü olmayan ölçüm noktalarında üçten az ölçüm yapılmış olup, bu
sebeple, bu noktalar için hız üretilmemiştir.

Hız alanı üretmek amacıyla kullanılan her bir GPS noktasına ait zaman içindeki
konum değişimini yansıtan zaman serileri (özellikle MAGNET’e ait sürekli GPS
istasyonlarından hesaplananlar), radar uydularına ait verilerle hesaplanan PSInSAR
sonuçlarına yersel kontrol sağlamak amacıyla da kullanılmıştır. Bu karşılaştırmalar,
PSInSAR analizi ve GPS sonuçlarının karşılaştırmalı ele alındığı Bölüm 2.1.6’da
verilmiştir.
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Şekil 2.1.9 Avrasya’ya göre GPS verilerinden hesaplanan Tuzla bölgesine ait güncel yatay
hız alanı (Kırmızı renkli noktalar ISKI UKBS GPS ağına ait noktalardır.)
2.1.5 PSInSAR Çalışma Alanı, Veri Seti ve Genel Değerlendirme

Şekil 2.1.10’da uydu çerçeveleri ile tanımlanan alan, PSInSAR çalışma alanını
göstermektedir. Bu bölge için, geçmiş yıllara ait arşiv verisi ve güncel veri alımı için
izleyen yaklaşım kullanılmıştır.
a.

Görüntü çiftleri arasında korelasyonu sağlamak için bitki örtüsünün seyrek
olduğu ve kar örtüsünün bulunmadığı dönemlere ait veriler seçilmiştir. Bitki
örtüsü ve kar, radar sinyallerinin saçılmasına sebep olarak görüntü çiftleri
arasındaki korelasyonu azaltmaktadır.

b.

Interferogramlarda, yüzey deformasyonuna ait sinyalin belirlenmesi için
radarın yeryüzünü 2 farklı geometride görüntülemesinden oluşan stereo
etkinin mümkün olduğunca az olması gerekmektedir. Böylece, iki görüntüleme
noktası arasındaki uzaklık (baz, B) küçük olacak ve görüntü çiftlerinden
oluşturulan interferogramlarda topografik etki az olacaktır. Bu durum, belirsizlik
yüksekliği (“altitude of ambiguity”, Ha) denilen bir ifadeyle açıklanmaktadır. Ha,
interferogramda λ kadar faz farkı üreten yükseklik farkıdır (Massonnet & Feigl,
1998).
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c.

ERS-2 uydusu, uydu platformunun dönüklüğünü kontrol altında tutan
jiroskoplarının (3 adet) etkisiz hale gelmesiyle, belirli dönemlerde gerekli
performansı gösterememiştir. Bu dönemlere ait verilerin Doppler değerleri
oldukça düzensiz olmaktadır. Bu nedenle, ısmarlanacak verilerin, uydunun
hangi dönemlerinde kaydedildiği göz önüne alınmış ve ortalama Doppler
değerleri kontrol edilmiştir. [http://earth.esa.int/pcs/ers/sar/doppler/]

d.

Yeni veri setlerinin alımı için temel olarak meteorolojik değişimlerin en az
olacağı zaman aralıkları kestirilmeye çalışılmıştır. Uydudan görüntü alımı için
en geç 15 gün önceden bilgi verme zorunluğu, veri kalitesini düşürmemek için
kış dönemi veri alımının yaz dönemi veri alımına göre düşük olmasına yol
açmıştır.

e.

Temelde ENVISAT uydu verileirnin proje dönemi içine yayılarak sürekli ve
güncel alımı öngörülmüştür. Bununla birlikte, ENVISAT uydusunun 2010
yılının sonundan itibaren yörüngesinin değiştirilmesi nedeni ile eski verilerle
korelasyonunu doğrudan yapma olanağı kalmamış ve bu tarihten sonra proje
kapsamında yeni veri alınamamıştır.

Yukarıda tanımlı kriterler dahilinde yapılan analizler sonucu;
a. 40 ERS1 ve 69 ERS2, (çerçeve büyüklüğü yaklaşık 100x100km-Narrow
swath) verisi
b. 50 adet ENVISAT (çerçeve büyüklüğü yaklaşık 100x100km-Narrow swath)
uydu verisi
olmak üzere toplam 159 adet arşiv verisi alınmıştır. PSInSAR analizinde, ham veri
hacmi büyük olup (İstanbul için ~1TB), her bir tam analiz adımı için veri işlem süreci
(~7gün). ve yer ihtiyacı (~2TB) oldukça fazladır Alınan tüm veriler, açık kaynak kodlu
STAMPS yazılımı ve ticari bir yazılım olan SARSCAPE yazılımı ile analiz
edilmektedir.
Şekil 2.1.10’da uydu verilerinin alındığı çerçevelerin bilgileri, Şekil 2.1.11 ve Şekil
2.1.12’de ERS 1/2 ve ENVİSAT için belirli bir master veriye göre diğer görüntülerin
ne şekilde sıralandığını gösteren “baseline” grafikleri görülmektedir. Ayrıca, Şekil
2.1.11 ve Şekil 2.1.12’deki grafikler, eldeki tüm verilerin ön analizi sonucunda, ana
veri işlem adımında kullanılmasına karar verilen analize uygun kalitedeki görüntü
setlerini de göstermektedir. Genel olarak, ERS 1/2 arşiv veri seti 1992-2001 arasını
kapsamakta olup, ENVISAT arşiv veri seti 2003-2009 arasını içermektedir. Güncel
veri setleri sayesinde ENVISAT verisinin kullanılabilir aralığı, 2011 yılı başına kadar
olan zamanı içerecek şekilde uzatılmıştır. Bu tarihten sonra, yukarıda da
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vurgulandığı gibi, uydu yörüngesi değiştirildiğinden geçmiş veri ile uyumlu veri alma
olanağı bulunmamaktadır.

Şekil 2.1.10 Uydu verisi alınan çerçeveler.

Şekil 2.1.11 ERS uydu verilerine ait paralel “baseline” grafiği. Kırmızı noktalar yanındaki
sayılar kullanılan veriye ait zamanı göstermekte olup, master veri ortak nokta ile temsil
edilmektedir.
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Şekil 2.1.12 Envisat uydu verilerine ait “baseline” grafiği. Kırmızı noktalar yanındaki sayılar
kullanılan veriye ait zamanı göstermekte olup, master veri ortak nokta ile temsil edilmektedir.

Bölgede konu ile ilgili yayınlanmış ilk çalışma, enstitümüzün aktif olarak katkıda
bulunmuş olduğu ve Avcılar bölgesinin ele alındığı yayındır (Akarvardar ve diğ.,
2009). Bu çalışmada bölgeye ait ERS verisi kulanılmış ve 1992-1999 aralığındaki
değişimler analiz edilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar, ele alınan veri
setinin boyutu, incelenen zaman aralığı ve teknik olarak bölge için özgün çalışma
olma özelliği taşımaktadır.
Genel olarak analiz sonuçlarına bakıldığında, göze çarpan deformasyon alanları,
diğer bölgelere göre düşük hızıyla dikkat çeken Haramidere, Gürpınar ve Bakırköy
kesimidir. Özellikle Haramidere ve Bakırköy kesimleri İstanbul’daki en yaygın ve
belirgin düşey yönlü deformasyonlara maruz kalan kısımlardır. Bununla birlikte yerel
deformasyon görülen birçok alan da mevcuttur.
107 yörüngesi için ERS uydularına ait 1992-2002 yılları arasını kapsayan veriden
hesaplanan hız alanında en belirgin anomaliyi gösteren Haramidere (BUY1) ve
Bakırköy (BAK1) noktalarında ortalama LOS hızının 5mm/yıl’dan büyük olduğu, Şekil
2.1.13’de görülmektedir. Şekil 2.1.14’deki BUY1’e ait zaman serisi, 1996 yılına kadar
bu alanda önemli bir deformasyonun olmadığını ama 1999’dan sonra LOS
yerdeğiştirmesinin hızlıca artığını diğer deyişle bu alanın aniden çökmeye başladığını
göstermektedir. Bu olay, 1999 depremleri ile ilişkili olabilir. Şekil 2.1.14’deki BAK1
noktası ise ERS uydusu ile alınan ilk tarihli veriden itibaren bölgede sürekli bir
çökmenin olduğunu göstermektedir.
107 yörüngesine ait ENVISAT uydusu ile 2003-2010 yılları arasında toplanmış radar
verilerinden hesaplanan hız alanı aynı çerçeveye sahip ERS verisine göre daha
yüksek sinyal/gürültü değerine sahiptir (Şekil 2.1.15). Bununla birlikte, genel olarak,
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ENVISAT verisinin temsil ettiği zaman aralığı için, anomali veren yerlerde hız
değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir.

Şekil 2.1.13 ERS uydusu için 107 yörüngesine ait baskın deformasyonların görüldüğü alan.
Gri noktalar, zaman serisi üretilen konumları göstermektedir. Renk ölçeği, Şekil 2.1.15 ile
aynıdır.

Şekil 2.1.14 BUY1 ve BAK1 noktalarına ait zaman serileri
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Şekil 2.1.15 ENVISAT uydusu için 107 yörüngesine ait baskın deformasyonların görüldüğü
alan. Gri noktalar, zaman serisi üretilen yerleri göstermektedir.

Şekil 2.1.16 Şekil 2.1.15’de konumları gösterilen yerlere ait zaman serileri

Şekil 2.1.16’daki zaman serileri, Şekil 2.1.14’deki ERS uydusu için elde edilen zaman
serileri gibi sürekli bir çökmeyi temsil etmektedirler. Bununla birlikte, Haramidere
civarındaki çökmelerin son 10 yıllık dönemde doğrusal bir hızla süreklilik içerdiği
görülmektedir. YAS1 noktası ise, yerel çökmeyi temsil etmekte olup, nedeni ile ilişkili
bir bulgu elde edilememiştir. Çökme alanlarının uzaysal davranışını göstermek
üzere, Şekil 2.1.17a’da görüldüğü üzere veriden profiller alınmış ve Şekil 2.1.17b’de
gösterilmiştir. Şekil 2.1.17b’deki 2 no’lu profil boyunca görülen hız değişimleri
Bakırköy’de dar bir alanda çökmeyi işaret etmekte ve 10 yıl için süreklilik arz edecek
bir şekilde 8 mm/yıl değerlerine ulaşmaktadır. 1 no’lu profil için değerlerdeki saçılma
daha az olup, Haramidere’ye ait bu alanda da ortalama 8 mm/yıl hızla çökmeler
görülmektedir. Ayrıca, B.Çekmece-Silivri yolunda ve Anadolu Fenerinde önemli
yükselmeler gözlenmektedir.
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Şekil 2.1.17 a) Hız değişimi profillerine ait konumlar. b) Konumları gösterilen profillere ait
ortalama hız değişimleri. Yatay eksen, enlem değişimini göstermektedir. Profil numaraları,
kırmız sayılar ile tanımlanmıştır.

336 yörüngesi için de ERS ve ENVISAT verileri için benzer sonuçlar elde
edilmektedir. Bu nedenle sadece 336 yörüngesi için ENVISAT sonuçlarına ait hız
alanı, Şekil 2.1.18’de ERS ve ENVISAT verilerine ait BUY1 noktasına ait zaman
serileri ile birlikte gösterilmiştir. PSInSAR analizi ile elde edilen değişimler, gözlem
dönemini kapsayan yaklaşık 20 yıllık (ERS ve ENVISAT verilerine ait toplam süre) bir
süre için 1995 yılından itibaren BUY1 noktası civarında sürekli bir deformasyonun
var olduğunu göstermekte ve GPS noktalarına ait uzun dönem deformasyonları
yansıtan yatay hız alanı (Şekil 2.1.3) ile ilişkili bir davranış sergilemektedir. Yukarıda
da vurgulandığı gibi, 1995 yılı sonrası başlayıp, devam eden deformasyonlar da
1999 depremlerinin etkisi sonucu olabilir. Bu bulgu, Ergintav ve diğ. (2011)’de
tartışıldığı gibi, bölgedeki deformasyonların bir kısmının tektonik kökenli olup,
süreklilik arz eden bir yapıda olduğunu ve nedenlerinin sadece yeraltı su seviyesi ile
açıklanamayacağını göstermektedir.
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Şekil 2.1.18 ENVISAT uydusu icin 336 yörüngesine ait baskın deformasyonların görüldüğü
alan. N07’ye göre hız alanı da bölgedeki yatay deformasyonları göstermesi için sağ üstte
gösterilmiştir.

Kandilli Rasathanesi’nin bulunduğu yerleşkede tarafımızca kurulmuş olan ve 10 yıldır
işletilen KANT kodlu sürekli GPS istasyonuna ait zaman serisi, elde edilen sonuçların
doğruluğunu karşılaştırmak amacı ile bölge için kestirilen ENVISAT birim vektörü
yardımı ile LOS doğrultusuna (radar bakış yönüne) çevrilmiş ve Şekil 2.1.19’da
gösterilmiştir.

Şekil 2.1.19 KANT sürekli GPS istasyonuna ait zaman üç bileşen serilerinin (kırmızı), LOS
doğrultusuna projeksiyonu yapılmış (mavi) ve aynı noktaya ait PSInSAR verileri (yeşil) ile
birlikte gösterimi
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Şekil 2.1.19’da gösterilen LOS yönündeki GPS değişimleri ile PSInSAR’dan elde
edilen LOS değişimleri arasındaki uyum PSInSAR sonuçlarının doğruluğunu
vurgulamaktadır. GPS yükseklik verisindeki atmosferik değişimlerin sonucu oluşan
salınımlar ile uyumlu LOS verisindeki salınımlar, PSInSAR verisindeki saçılmaların
atmosferik değişimlerden kaynakladığını göstermektedir.
2.1.6 PSInSAR ve GPS verilerinin Entegrasyonu ile Olası Aktif Fayların Analizi

Şekil 2.1.20 ve Şekil 2.1.21’deki baseline grafikleri, 336 nolu ERS ve ENVISAT uydu
çerçevesi ile, 17.08.1999 (Mw=7.4) depremi öncesi ve sonrasını içeren 1992-2010
zaman aralığının detaylı olarak kontrol edildiğini göstermektedir. Şekil 2.1.22’de
deprem öncesi GPS hız alanı ile 1992-1999 zaman aralığı için yapılan PSInSAR
analiz sonuçlarının birlikte gösterimi ve K-G yönünde alınmış olan kesit üzerinde
karşılaştırması verilmiştir. Şekil 2.1.23’de ise deprem sonrası büyük ivmeli yer
değiştirmelerin (Ergintav ve diğ., 2002) görüldüğü döneme ait uyumu göstermektedir.
Şekil 2.1.22 ve Şekil 2.1.23’den de görüldüğü üzere, PSInSAR analiz sonuçlarının
GPS hız alanı ile korelasyonu yüksektir ve sonuçlar birbirini desteklemektedir.

Şekil 2.1.20 336 nolu ERS Çerçevesine ait 1992-2001 zaman aralığını tanımlayan baseline
grafiği. Mavi, düşey çizgi, 1999 depremini göstermektedir.
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Şekil 2.1.21 336 nolu ENVISAT Çerçevesine ait 2003-2010 zaman aralığını tanımlayan
baseline grafiği.

Şekil 2.1.22 1992-1999 aralığı için elde edilen PSInSAR sonuçları ile 1988-1999 aralığına ait
GPS hız alanının harita uzerinde (sol panel) ve K-G kesit üzerinde (sağ panel) gösterimi.
Harita üzerindeki kırmızı çizgi, kesitin alındığı lokasyonu göstermektedir.
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Şekil 2.1.23 1999-2002 aralığı için elde edilen PSInSAR sonuç ile 1999-2002 aralığına ait
GPS hız alanının harita üzerinde (sol panel) ve K-G kesit üzerinde (sağ panel) gösterimi.
Harita üzerindeki kırmızı çizgi, kesitin alındığı lokasyonu göstermektedir.

1999 depremleri öncesi, Marmara genelindeki GPS ölçümleri bölgenin genel
tektoniğini tanımlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiş olup, Marmara Denizi içinden
geçen Kuzey Anadolu Fay’ının kuzey kolunun kontrol edilmesi amaçlanmamıştır.
Genel kabule göre, 1999 deprem kırığının sonlandığı yer Hersek deltasının batısında
ve Çınarcığın kuzeyindedir (Reilienger ve diğ., 2000). Bu bölge, depremden hemen
sonra başlayarak oluşturulan ek gözlem noktaları ile yakın alanda izlenmeye ve
deprem sonrası 1999 kırığının batı ucunda oluşan gerilme artışı detaylı
tanımlanmaya çalışılmıştır (Şekil 2.1.6 ve Şekil 2.1.7). Deprem öncesi etkin bir GPS
dağılımının olmaması nedeni ile, 1999 depremleri sonrası bölgedeki gerilme artışını
deprem öncesine göre kıyaslama olanağı, maalesef, bulunmamaktadır.
Bu
durumda, 1992’den başlayarak bu bölge için gerçekleştirilen PSInSAR analizleri ile
çalışmak mümkün olabilir.
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Şekil 2.1.24 2002-2010 aralığı için 336 nolu çerçeveden elde edilen PSInSAR analizini (sol
panel) ve üzerinden alınan 1 nolu kesit ile fay paralel hız değişiminin gösterimi (sağ panel).
Harita üzerindeki kırmızı çizgi, kesitin alındığı lokasyonu göstermektedir. “1" ile kesitin
başlangıcı tanımlanmıştır.

Şekil 2.1.24’de 1999 depremleri sonrası için elde edilen PSINSAR analizi
gösterilmiştir. Şekil üzerinden alınan “1” nolu profile göre bölgede önemli bir
yamulma birikimi bulunmamakta ve değerler ±2.5 mm/yıl arasında saçılmaktadır.
Diğer tanımla, belirsizlik ± 2.5 mm/yıl’ dır.
Şekil 2.1.25’de 1999 depremleri öncesi için elde edilen PSINSAR analizi
gösterilmiştir. Şekil üzerinden alınan “1” nolu profile göre bölgede önemli bir
yamulma birikimi bulunmamakta ve değerler ±5 mm/yıl arasında saçılmaktadır.
Diğer tanımla, belirsizlik ±5 mm/yıl’ dır.
Şekil 2.1.24 ve Şekil 2.1.25’de PSInSAR değerleri aynı renk ölçeğinde ve aynı
konumdan alınan profille analiz edilmiştir ve elde edilen sonuçlar 1999 depremi
sonrası, öncesine göre bölgede bir yamulma birikimi/gerilme artışı olmadığını
göstermektedir. Bir gerilme artışı olsa bile, ±2.5 mm/yıl gibi küçük bir değer içinde
olmak zorundadır. Tabii, bu arada dikkat edilmesi gereken, özellikle deprem öncesi
verilerdeki yüksek saçılma oranıdır.
1999 depremi öncesi bölgede GPS noktası olmamasına rağmen, sonrası için
bölgede oluşturulan GPS noktaları kullanılarak, elde edilen PSInSAR sonuçları
kontrol edilmiştir.
Şekil 2.1.25’de kesit doğrultusu ile aynı geometride alınan fay paralel GPS hız
değişimi (Şekil 2.1.26, üst panel), PSInSAR profilleri ile benzer düşük yamulma
birikimi göstermekte ve PSInSAR sonuçlarını desteklemektedir.
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Şekil 2.1.25 1992-1999 aralığı için 336 nolu çerçeveden elde edilen PSInSAR analizinin (sol
panel) ve üzerinden alınan 1 nolu kesit ile fay paralel hız değişiminin gösterimi (sağ panel).
Harita üzerindeki kırmızı çizgi, kesitin alındığı lokasyonu göstermektedir. “1" ile kesitin
başlangıcı tanımlanmıştır. Renk aralığı, Şekil 2.1.24 ile aynıdır.

Şekil 2.1.26 Şekil 2.1.24’de alınan kesit doğrultusu ile aynı doğrultudaki GPS kesiti (üstte),
kesitin alındığı yer ve kesit boyunca topoğrafyanın değişimi altta gösterilmektedir.
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Özetle, 1999 depremleri öncesi ve sonrası için GPS ve PSInSAR sonuçlarının birlikte
analizi, bölgede 1999 depremi sonrası beklendiğinin aksine bir gerilme artışı
olmadığı, 1999 deprem öncesi değişimin, kabaca (deprem öncesi ve sonrası
profillerdeki farklı boyutta saçılmalardan dolayı) aynı olduğunu göstermektedir.
Bunun nedeni olabilecek olası fikirler aşağıda listelenmiştir:
a) 1999 kırığının batı ucu olan, Adalar segmentinde krip olayının gözlenmesi
veya sığ kilitlenme derinliğinin olması olasılığı: Bu durumda, bu bölgede
oluşan gerilim artışı, kırılmaya neden olmadan anelastik ortam nedeni ile
birikmemekte, bu bölgede olabilecek olası bir depremin büyüklüğü
düşmektedir.
b) 1999 kırığının batı ucunun ikiye ayrıldığı, bir kolun Adalar boyunca uzanırken,
diğer kolun Çınarcık boyunca uzanma olasılığı: Bu durumda, her iki kol
arasında gerilme artışı paylaşılacağından olması gerektiğinden daha düşük bir
değer çıkması mümkündür.
c) Adalar segmentinin düşey bir faydan daha ziyade eğimli bir yapıya sahip
olması olasılığı: Adalar segmenti civarındaki büyük yamulma birikimi eğimin
değerine bağlı olarak karadan denize doğru ötelenecektir. Bu durumda, en
büyük yamulma denizin içinde olduğundan karadaki GPS noktaları ile kontrol
edilen yerler, yamulmanın azaldığı yerler olacaktır.
Adalar segmenti civarındaki düşük sismisite, krip olasılığının büyük olduğunu
desteklemektedir. Krip olan bir yerde doğal olarak depreme neden olabilecek
miktarda enerji boşalımı mümkün olmayıp, krip olayını karakterize edecek şekilde
düşük büyüklükte depremler olmaktadır. Bu tür aktivitelerde karada konuşlanmış bir
sismik ağ ile gözlenemeyecek boyutta olmaktadır. Bunun sonucunda, Adalar
civarında (İstanbul’a en yakın kesimde) beklenen olası bir depremin büyüklüğü
düşük olacak, deprem tehlikesi azalacaktır.
Diğer iki olasılığın tümüyle devre dışı kalması için denizde detay çalışmaların
yapılması ve Marmara Denizi içindeki fay segmentleri civarında jeodezik kontrol
noktalarının oluşturulması, özellikle OBS sayısının artırılması gereklidir. Deniz
içindeki hareketliliği gözleyecek ölçümlerle son iki olasılığın devre dışı kalması
olayını tartışmak mümkün olacaktır. Bununla birlikte son iki olasılıkta da, İstanbul’a
en yakın olan Adalar segmentinde deprem tehlikesinin düşük oluğu sonucuna
varılmaktadır.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 55/ 360

2.2

Güncelleştirme Sayısı: 00

Sismoloji İle Aktif Fayların İzlenmesi

2.2.1 Mikro- Sismoloji İstasyonlarının Kurulması

İstanbul Metropolitan alanı içerisinde, İBB DEZİM ve TÜBİTAK MAM YDBE arasında
geçmiş yıllarda yapılan projeler kapsamında aktif olma olasılığı bulunan fayların
aktivitesini araştırmak amacıyla, Büyükçekmece-Küçükçekmece ve Tuzla-Kartal
arasının çalışılmasına karar verilerek, bu bölgelere sismoloji ağı proje başında
kurulmuş ve sorunsuz bir şekilde işletilmiştir (Şekil 2.2.1, Tablo 2.2.1).

Şekil 2.2.1 Çalışma alanı ve yakın çevresininde işletilen sismoloji istasyonları. Proje
kapsamında kurulan deprem istasyonları bordo, TÜRDEP Projesi kapsamında işletilen genişbant deprem istasyonları ise mavi renkte gösterilmiştir.
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Tablo 2.2.1 Mikro-sismoloji istasyonlarına ait bilgiler.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

İstasyon
Adı
Arçelik
Tuzla İBB
Sabancı Ü.
Gözdağı
Kurnaköy
Sakız Adası

İstasyon
Kodu
ARCE
IBBT
SABA
GOZT
KURN
SAKI

Nükleer A.M.
Omurilik F.D.
Bahçeşehir
Tepekent
ALKEV
Beylikdüzü
İstanbul Ü.
Beylikdüzü
İstanbul Ü.

NUKT
OMRT
BAHT
TEPT
ALET
BEY2
ISU2
BEYT
ISUT

Enlem Boylam Yüks. Sismometre Kurulum
(°K)
(°D)
(m)
Tipi
Tarihi
40.826 29.360
45
Marc P. L4 09.07.2009
40.866 29.320 115 Marc P. L4 08.07.2009
40.893 29.381 161 Marc P. L4 13.07.2009
40.890 29.253 213 Marc P. L4 14.07.2009
40.954 29.331 210 Marc P. L4 16.07.2009
40.832 29.275
50
Marc P. L4 15.07.2009
41.026 28.758
40.970 28.603
41.087 28.691
41.063 28.509
41.066 28.605
41.002 28.645
40.997 28.723
41.003 28.6477
40.988 28.723

56
56
142
91
91
170
96
214
85

Lenn. LE-3D
Lenn. LE-3D
Lenn. LE-3D
Lenn. LE-3D
Lenn. LE-3D
Lenn. LE-3D
Lenn. LE-3D
Lenn. LE-3D
Lenn. LE-3D

05.10.2009
09.10.2009
12.10.2009
13.10.2009
20.10.2009
18.03.2010
23.03.2010
taşındı
taşındı

Projenin başlangıcında, iki bölgenin sırayla çalışılmasının planlanmasına karşın,
TÜBİTAK MAM YDBE altyapısının etkin biçimde planlanmasıyla, iki bölge tüm proje
süresince 16 istasyonla (bölgede var olan 3 istasyona ek olarak 13 yeni istasyon
kurulmuştur) kesintisiz olarak mikro ölçekte (ML > 0.5) izlenmiştir (Tablo 2.2.1).
İstasyonların tamamında GPRS üzerinden gerçek zamanlı veri akışı sağlamış ve
istasyonlar tarafından elde edilen sismik izler TÜBİTAK MAM YDBE’de bulunan veri
dinleme sunucularına anlık olarak transfer edilmiştir. Tüm istasyonlar, mikrodepremlerin algılanabilmesi için saniyede 100 örnek veri toplayacak şekilde
ayarlanmıştır.
Çalışma bölgesinde, TÜBİTAK MAM YDBE tarafından yürütülen ve Eylül 2006
yılından bu yana veri toplayan TÜRDEP Projesi deprem istasyonları da mevcuttur
(Şekil 2.2.1). Bu istasyonlardan sağlanan veriler ile yeni kurulan istasyonlardan elde
edilen veriler beraber analiz edilerek gözlem gücü daha da arttırılmıştır. İlk aşamada
istasyonlar Tuzla ve civarına kurulmuştur (Şekil 2.2.1). Burası 1999 Gölcük depremi
sonrasında mikro-deprem aktivitesinin yüksek olarak görüldüğü bir bölgedir. Yüksek
örneklemeli 6 adet deprem kayıt istasyonu 9-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında
çalışır hale getirilmiştir. İkinci ağ ise Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri
arasında bulunmaktadır. Bu bölgeye 7 adet yeni deprem kayıtçısı 5-20 Ekim 2009
tarihinde yerleştirilmiştir.
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İstasyonlarla ilgili detaylı bilgiler Tablo 2.2.1’de verilmiştir. Tüm istasyonlar şehir
merkezinde yer almaktadır ve yapay kaynaklı sismik gürültü seviyesi, sismoloji
çalışmalarında istenilen düzeyin çok üzerindedir. Bu nedenle gürültüye daha az
duyarlı olacak 1 Hz doğal frekansa sahip sismometreler tercih edilmiştir.
Sayısallaştırıcı ve kayıtçı ünitesi olarak zor çalışma ortamlarına uyumlu ve portatif
olan Reftek 130 kayıtçılar kullanılmıştır. Bu kayıtçı üniteleri yüksek çözünürlükte 24
A/D sayısallaştırıcıya ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla 2 adet 2 GB diske
(compact flash) sahiptirler. Veriler GPRS ağı arayüzü ile merkeze iletilirken, aynı
zamanda da disklere kaydedilmektedir. TÜBİTAK MAM YDBE ile bir GSM operatörü
arasında oluşturulan özel APN sistemi ile istasyonlardan gönderilen veriler ilgili veri
sunucularına yönlendirilmiştir.
2.2.2 Sismoloji Verilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Mikro-deprem ağlarında kesintisiz gözlem çok önemlidir. Bununla birlikte, GPRS
modemler çeşitli nedenlerden dolayı GSM hattıyla bağlantısını kaybedebilmektedir.
Bağlantının tekrar kurulması için modemlerin tekrar başlatılması gerekmektedir.
Modemler bu nedenle, 15 dakika aralıkla hattı kontrol etmekte ve en yakın GSM
aktarıcısına bağlanamadığı zaman otomatik olarak tekrar veri iletmeye
başlayabilecek şekilde çalışmaktadır. Kurulan istasyonların sağlıklı çalışabilmesi için
özellikle elektrik beslemesinin çok sağlıklı ve sürekli olması gerekmektedir. Cihazların
tamamı 12 V DC güç ile çalıştığından, cihazları besleyen aküler sürekli şarj
ekipmanlarıyla desteklenmiştir. Aküler, aynı zamanda elektrik kesintilerinde, belirli bir
süre için, sistemin çalışır durumda kalmasını da sağlamakta olup, sürekli olarak şarj
edilir durumda tutulmuştur (tampon şarj). İstasyonlarda hem sensör/kayıtçı sisteminin
hem de GPRS modemin düzenli ve ayrı ayrı beslenebilmesi için 2 adet akü
kullanılmıştır. Şebeke elektriğinin olmadığı bölgelerde güneş panelleriyle sürekli şarj
desteği sağlanmıştır (Şekil 2.2.2). Gün ışığı ile şarj edilen aküler, gün ışığının
olmadığı veya yetersiz olduğu zaman aralıklarında da kesintisiz enerji
sağlayabilmektedir.
Proje kapsamında kurulu istasyonlar rutin olarak kontrolden geçirilmiştir. İstasyonlara
her sabah uzaktan erişim sağlanarak tüm parametre durumları, disk alanları vb.
sorun oluşabilecek kısımları incelenmiştir. Problemli istasyonlara en geç 24 saat
içinde müdahale edilerek, veri toplama ve aktarma işlemlerinin devamlılığı
sağlanmıştır. Veri okuma işlemleri sırasında, verideki sinyal/gürültü oranı, bir
istasyonun diğerlerine göre sismik aktivite kaydetme başarısı gibi unsurlar proje
personeli tarafından göz önünde tutulmuştur. Böylelikle, gerekirse istasyonun yer
değişikliğine karar verilmektedir. Bu kapsamda BEYT ve ISUT istasyonları
kaldırılarak daha uygun bir noktaya taşınmıştır (Tablo 2.2.1).
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Şekil 2.2.2 Mikro-sismoloji istasyonlarının kurulum çalışmalarından örnekler.

İstanbul ve yakın çevresinde (Marmara Denizi) meydana gelen depremlerin
çoğunluğu deniz içerisindedir (Şekil 2.2.3). Eylül 2006’dan günümüze kadar olan
zaman dilimi içerisinde bölgede meydana gelen ve TÜRDEP kataloğunda yer alan
depremlerin, genel olarak Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) ana kolu üzerinde oldukları
düşünülmektedir. Ancak bu depremlerin detaylı incelemeleri yapıldığında, bu
depremlerin bir kısmının negatif çiçek yapısı içerisinde yer alan faylar üzerinde
gerçekleştikleri belirlenmiştir. Bu gözlemlerin daha sağlıklı olabilmesi için veri
miktarının ve kalitesinin arttırılmasına ihtiyaç vardır. Bundan dolayı, projeye ait
istasyonların katkıları çok büyük önem taşımıştır. Bu istasyonların varlığı, sismolojik
açıdan lokasyon ve derinlik hata oranlarını arttıracak azimutal boşluk
parametrelerinin daha düşük kalmasına yardımcı olmuştur. Diğer yandan, bu
istasyonların bölgedeki deprem alanlarına yakın olmaları, depremlerin odak
derinliğinin çözümüne ve aktif tektonik ile ilişkisinin daha sağlıklı yapılmasına katkı
sağlamıştır.
Haziran 2009 tarihinden itibaren meydana gelen depremlerin lokasyonları, proje
kapsamında kurulan istasyonlar kullanılmadan çözüldüğünde Şekil 2.2.3-A’da
verildiği gibidir. Proje süresi boyunca toplam 283 depremin lokasyonu
belirlenebilmiştir. Ancak proje istasyonlarının topladığı veriler dahil edildiğinde
bölgede 432 adet depremin lokasyonunun belirlendiği görülmektedir (Şekil 2.2.3-B).
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A)

B)

Şekil 2.2.3 Çalışma alanı ve yakın çevresinin Haziran 2009 – Mayıs 2012 tarihleri arasındaki
depremselliği (ML>0.5). A) Proje kapsamında kurulan sismoloji istasyonları kullanılmadan
çözülebilen depremlerin lokasyonları (283 adet). B) Proje kapsamında kurulan istasyonlar ile
çözülebilen depremlerin lokasyonları (432 adet). Dairelerin yarıçapı depremlerin ML
büyüklükleriyle orantılıdır.
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Gözlenen aktivitelerin önemli bir kısmının, proje kapsamında kurulan istasyonlarla
daha önce gözlenemeyen depremlerin artık gözlenebilmesinden kaynaklandığı
açıktır. Bu depremlerin önemli bir kısmı Tuzla bölgesinde kaydedilmiştir (Şekil 2.2.3B). Proje kapsamında kurulan istasyonların katkıları ile deprem kümelerinin yapısı
daha net ortaya çıkmakta ve Marmara Denizi içerisinde gerçekte daha fazla mikrodeprem aktivitesinin olduğu belirlenebilmiştir.
Proje süresi boyunca gözlenen aktivitelerin baz alınması sonucunda, BüyükçekmeceKüçükçekmece arasında karada çok az sayıda depremin olmasına karşın, bölgedeki
asıl aktivitenin deniz kısmında olduğu görülmüştür (Şekil 2.2.3-B). Bu bölge, önceki
projeler kapsamında saptanan olası heyelanların yeri ile örtüşmektedir ve bölgede
meydana gelen depremlerin bu heyelanları çalıştırma olasılığı vardır. Tuzla-Kartal
arasında ise özellikle IBBT istasyonu altında olmak üzere küçük bir alanda yoğun bir
aktivite gözlenmektedir.
Artan veri sayısı sayesinde bu depremlerin çift-fark (double-difference) yöntemini
temel alan hypoDD algoritması ile detaylı lokasyon analizleri yapılabilmiştir. Bölgede
meydana gelen toplam 82 depremden 62 tanesi aralarındaki çok güçlü ilişki ile
göreceli olarak tekrar konumlandırılmıştır. Buradaki “çok güçlü ilişki” terimi birbirine
çok yakın (örneğin 1 km) deprem odağı ve bunların ürettikleri çok benzer deprem
dalgası sinyallerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Şekil 2.2.4’de iki deprem çiftine
ait farklı bileşenlerdeki kayıtların benzerlik analizi grafikleri görülmektedir. Solda
verilen grafik 26.08.2009 09:18 (ML=1.2) ve 22.09.2009 07:17 (ML=1.3)
depremlerinin IBBT istasyonundaki düşey (1. bileşen) kayıtlarındaki P dalgası
benzerliğini göstermektedir. En altta verilen çizimde mavi ve kırmızı ile çizilmiş iki
deprem sinyalinin birbirinin aynı olduğu görülmektedir. Ortadaki grafik ise bu iki
sinyalin çapraz ilişki fonksiyonudur ve iki depremden gelen sinyaller arasındaki
seyahat süresi farkının 0.15 s olduğunu göstermektedir. Üstte ise benzerliğin bir
göstergesi olan koherans grafiği verilmektedir. Maksimum değeri 1.0 olan koherans,
bu iki sinyal için 0.965 olduğu hesaplanmıştır. Bu değer oldukça yüksektir ve çok
detay göreceli lokasyon belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.Şekil 2.2.4’de
sağda verilen grafik ise 26.08.2009 09:18 (ML=1.2) ve 30.08.2009 00:54 (ML=1.1)
depremlerinin SABA istasyonu Kuzey-Güney (2. bileşen) kayıtlarındaki S dalgası
benzerliğini göstermektedir. Bu iki S sinyalinin geliş süreleri arasındaki fark 0.03 s’dir.
Bu şekilde depremlerin tüm kayıtları birbirleri ile karşılaştırılmakta ve benzerliği
yüksek olan sinyaller arasındaki seyahat süresi farkı iki deprem odağının aralarındaki
uzaklığın belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu işlemde iki sinyal arasındaki seyahat
süresi farkı saniyenin 1/100’ü mertebesinde hassas olarak ölçülebilir. Bu zaman
duyarlılığı iki uzaklık arasının belirlenmesinde 100 m’ler mertebesinde hassasiyet
sağlamaktadır.
Çift-fark yöntemi ile analiz sonrası depremlerin lokasyonları çok daha hassas biçimde
belirlenmiş ve daha iyi kümeleştiği görülmüştür (Şekil 2.2.5). Bu depremlerin
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lokasyon hata oranları yatayda ve düşeyde ~500 m civarındadır. Depremlerin 6 km
derinde kümeleştiği görülmüştür. Depremlerin birbirlerine bu kadar yakın olması
büyük bir olasılıkla fay düzlemi üzerindeki aynı yerde meydana geldiklerinin bir
göstergesidir. Bunların tamamının mikro-deprem olması ve sadece çok yakındaki bir
kaç istasyonda P dalgası ilk hareketlerinin belirgin olması, her biri için ayrı ayrı fay
düzlemi çözümü yapma imkanı vermemektedir. Diğer yandan, aynı bölgeye ait tüm
depremlerden elde edilen sağlıklı P ilk hareket yönleri tek bir stereografik ağ üzerine
işlenerek birleşik fay düzlemi çözümü elde edilebilir. Tuzla bölgesinde meydana
gelen ve yeniden konumlandırılan depremlerden 17 tanesinin P dalgası ilk hereket

Şekil 2.2.4 HypoDD analizi ile yüksek hassasiyetli deprem lokasyonu için kullanılan
koherans analizine iki örnek.
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Şekil 2.2.5 Proje dönemi boyunca çalışma alanında meydana gelen depremlerin hypoDD
sonrası hassas lokasyonları ve elde edilen fay düzlemi çözümleri.

yönlerinde amaca uygun olarak büyük benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Toplam 82
adet ilk hareket yönü stereografik ağ üzerine düşürülüp birleşik fay düzlemi çözümü
yapıldığında doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma mekanizmasına sahip
oldukları görülmüştür (Şekil 2.2.5). Elde edilen çözüm olası iki fay düzlemini
göstermektedir. Bunlardan biri K-G doğrultulu ve 65º batıya eğimli sol yanal bir
hareketi gösterirken diğeri KKB-GGD doğrultulu ve 53º kuzeye eğimli sağ yanal bir
hareket göstermektedir. Mekanizma çözümündeki bu iki olasılıktan hangisinin gerçek
fay düzlemi olduğuna karar vermek güçtür.
2.2.3 Yapay Patlatma Analizleri

Şekil 2.2.3-B’ye göre, bölgedeki TÜBİTAK MAM YDBE istasyonları tarafından
kaydedilen bir grup deprem mevcuttur. Bu depremlerden sadece biri (06.06.2008,
ML=3.2) hem Enstitümüz hem de BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü (KRDAE) tarafından rapor edilmiştir. Küçükçekmece Gölü kıyısında ve
Büyükçekmece ilçe sınırının kuzeyinde meydana gelen olaylara ait sismik izler
detaylı incelenerek bunların yapay patlatma olabileceği şüphesi ortadan kalkmıştır.
KRDAE deprem kataloğunda bulunan ancak Enstitümüz uzmanları tarafından
yapılan incelemelerde deprem olarak nitelendirilmeyen 07.01.2010 ve 20.03.2010
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tarihindeki iki sismik olayın yapay kaynaklı patlatma olduğuna karar verilmiştir.
Kayıtların frekans içeriklerinden patlatma niteliği açıkça görülmektedir (Şekil 2.2.6).
07.01.2010 tarihindeki patlatmaya ait en yakın istasyon BAHT kaydında ilk gelen P
dalgasının yüksek periyotlu sinyaller içerdiği genliğin zamanla hızla düşerek bir paket
görünümü aldığı görülmektedir. Arkadaki fazlarda yine yüksek periyotlu yüzey
dalgalarının geliştiği görülebilir. Patlatmaların karakteristik özelliği olan tüm
istasyonlarda P ilk hareketinin yukarı olması durumu bu kayıtlarda mevcuttur.
20.03.2010 sismik olayının lokasyonu, KRDAE verilerine ilave olarak proje
kapsamında bölgedeki Enstitümüz istasyon verileri de kullanılarak tekrar yapılmıştır.
Tablo 2.2.2’de bu sismik olayın faz varışlarını içeren tüm katalog bilgisi verilmiştir.
Buna göre patlatmanın koordinatı 41.106ºK 28.884ºD olarak belirlenmiş ve derinliği
ise 2.0 km bulunmuştur. Derinlik değeri oldukça sığdır ve hesaplanan hata miktarı
(±2.6 km) göz önünde tutulduğunda olayın gerçekte çok daha sığ olacağı
düşünülebilir. Yanal hata ise ±1.5 km civarıdır. Lokasyon hata miktarı da
düşünüldüğünde, olayın bölgedeki ocaklarda meydana geldiği açıktır (Şekil 2.2.7).
Tuzla civarında ise proje süresi boyunca toplam 82 mikro-deprem belirlenmiştir (Şekil
2.2.3-B). Richter büyüklükleri 0.5 ile 3.3 arasında değişen bu depremler 5-11 km
derinlikler arasında meydana gelmiştir.
Tablo 2.2.2 KRDAE tarafından rapor edilen 20.03.2010 sismik olayının tekrar
konumlandırma sonunda elde edilen parametreleri (Nordic formatta). Bu işlemde KRDAE
istasyonlarına ilave olarak çözümü güçlendirmek amacıyla proje kapsamında kurulan
istasyon verileri de kullanılmıştır.
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Şekil 2.2.6 KRDAE tarafından rapor edilen 07.01.2010 14:11’deki M=2.1 büyüklüğündeki
sismik olayın bu proje kapsamında kurulan BAHT, NUKT ve TEPT istasyonlarındaki kayıtları.

OCAKLAR

Şekil 2.2.7 20.03.2010 patlatmasının KRDAE (K) ve TÜBİTAK MAM YDBE (M) tarafından
belirlenmiş lokasyonları. Kesikli çizgi, Enstitümüz tarafından belirlenen yeni lokasyonun hata
miktarını gösteren 1.5 km yarı çaplı dairedir.
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İstanbul’daki Yapay Patlatmalar

Bilindiği gibi, ülkemizde aletsel dönem depremselliği Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü’nün (KRDAE) Marmara Denizi çevresinde MARNET adlı sismik
ağı kurduğu 1970 yılı sonrası dönemden başlatılmaktadır. 1970 öncesi, bölge II.
Dünya Savaşı sonrası yürütülen WWSSN (World-Wide Standardized Seismograph
Network) projesi ile kaba ölçekte gözlenebilmiş ve Marmara bölgesindeki sismik
aktivitenin tanımına yönelik bulguların duyarlığı 1970’lere kadar oldukça sınırlı
kalmıştır.

Şekil 2.2.8 Alibey Barajı çevresinde meydana gelen sismik olaylar (KRDAE kataloğu, 19952011). Sismik olayların tamamına yakını yapay patlatmalardır.

Uzun dönem deprem aktivitesini içeren KRDAE deprem kataloğu temel alınarak,
İstanbul Anadolu yakasında Alibey Barajı civarındaki sismik aktiviteye bakıldığında
önemli bir kümeleşme görülmektedir (Şekil 2.2.8). Geçmiş yılarda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile yapılan “Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok
Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığı Zeminine Olası
Etkilerinin Araştırılması” (2007-2008) projesi raporlarında da değinildiği üzere,
bölgede çok güçlü patlatmalar yapan taş ocaklarınınvarlığı ve KRDAE deprem
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kataloğunun taş ocağı gibi yapay patlatmaları da içerdiği bilinmektedir (KRDAE
kataloğunun bulunduğu www.koeri.boun.edu.tr adresinde bu bilgi açık olarak
verilmiştir). KRDAE kataloğunda verilen ve proje alanında meydana gelen bu sismik
hareketlerin büyük bir kısmı gündüz saatleri (hatta mesai saatleri) içinde
gerçekleşmektedir. İsatistiksel olarak bu şekilde dağılan sismik olayları, jeolojik ve
tektonik hareketler ile açıklamak mümkün görülmemektedir. Bu durumun bölgedeki
taş ocağı, yol yapımı gibi çalışmalar sırasındaki güçlü dinamit patlatmalarını
yansıttığı açıktır.
2.2.4 Mikro-Sismoloji Verilerinin Yorumlanması

2.2.4.1

İstanbul’u Etkileyen Marmara Denizi Depremi

Sadece İstanbul il sınırları içinde değil Marmara Denizi içindeki depremlerde
İstanbulda hissedilmekte ve etkili olmaktadır. 3 Ekim 2010 Marmara Depremi
İstanbul il sınırları içinde önemli ölçüde hissedilmiştir. Depremin meydana geldiği
lokasyonda geçmiş tarihlerde de bir grup deprem mevcuttur. Orta Marmara’da ki bu
deprem kümesi OM1 olarak adlandırılmıştır (Şekil 2.2.8). Marmara Denizi çevresine
konuşlandırılmış deprem istasyonlarından elde edilen P-dalgası ilk hareket yönleri
verisi ile yapılan fay düzlemi çözümü sağ yönlü doğrultu atımlı bir hareketi
göstermektedir. Toplam 59 deprem istasyonundan elde edilen 35 yukarı (sıkışma) ve
24 aşağı (çekme) ilk hareket verisi kullanılarak, 5’den daha az hata payı ile çözüm
elde edilmiştir (Şekil 2.2.10).

Şekil 2.2.9 İstanbul’da hissedilen ve Orta Marmara OM1 kümesi (beyaz poligon) içinde
meydana 3 Ekim 2010 (ML=4.7) Marmara Depremi lokasyonu ve fay düzlemi çözümü.
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Şekil 2.2.10 3 Ekim 2010 Marmara Depremi’ne ait fay düzlemi çözümü. Soldaki şekilde
çözüm için kullanılan istasyonların stereografik ağ üzerindeki konumları ile yukarı (siyah) ve
aşağı (beyaz) P dalgası ilk hareket yönleri gösterilmiştir.

Şekil 2.2.11 3 Ekim 2010 Marmara Depremi moment tensör analizi korelasyon grafiği. Final
çözüm kırmızı ile gösterilmiştir.
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Şekil 2.2.12 3 Ekim 2010 Marmara Depremi moment tensör çözümü gerçek (siyah) ve yapay
(kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırması.

3 Ekim 2010 depremi için aynı zamanda moment tensör analizi de yapılmıştır.
Moment tensör analizi sonucunda elde edilen çözüm (Şekil 2.2.11, kırmızı), P
dalgası ilk hareket yönlerinden elde edilen çözümle uyumludur. Kuvvet çifti oranı
(DC) %90’dır ve depremin merkezi (centroid) derinliği 10 km olarak hesaplanmıştır.
Moment büyüklüğü ise Mw=4.2 olarak belirlenmiştir. Final çözüm ile elde edilen
yapay dalga şekillerinin gerçekleriyle karşılaştırması Şekil 2.2.12’da verilmiştir. Dalga
şekillerinin yüksek orandaki uyumu çözümün kalitesini göstermektedir. Çözüm
parametreleri Tablo 2.2.3’de verilmiştir.
Tablo 2.2.3 3 Ekim 2010 Marmara Depremi moment tensör parametreleri.

Mrr
-0.074

Mtt
0.038

Mpp
0.036

Mrt
0.131

Mrp
-0.582

Mtp
-2.200

Doğrultu
1
90

Eğim 1

Kayma A. 1

Doğrultu 2

Eğim 2

Kayma A. 2

75

178

180

88

15

Depremin belirlenen lokasyonu ve faylanma mekanizması ortaya çıkacak S dalga
yayınımına ait alanlardan biri İstanbul il sınırlarını kapsamaktadır (Şekil 2.2.13).
Depremin İstanbul’da önemli derece hissedilmesinin ana nedenlerinden biri de
budur.
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Şekil 2.2.13 3 Ekim 2010 Marmara Depremi’nin fay düzlemi çözümüne göre çizilmiş teorik S
dalga yayınım örüntüsünün harita düzleminde gösterimi.

2.2.4.2

Tuzla Bölgesi

Proje kapsamında kurulan ve TÜRDEP projesi kapsamında Marmara Denizi
etrafında konuşlandırılmış diğer geniş-bant deprem istasyonlarından elde edilen
deprem kayıtları günlük olarak analiz edilmiştir. Gözlemlenen iki proje alanından en
etkin olanı Tuzla’dır (Şekil 2.2.3-B). Proje dönemi boyunca Tuzla bölgesinde 82
deprem meydana gelmiştir. Tuzla bölgesindeki depremlere ait birleşik fay düzlemi
çözümüne uygun arazide olası aktif bir faya rastlanmamıştır. Ancak bölgenin sağ
yanal doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fay sisteminin kontrolünde olduğu
düşünüldüğünde ikincil yapıların görülebileceği düşünülebilir (Şekil 2.2.12). Şekil
2.2.5’te proje süresi boyunca elde edilen tüm fay düzlemi çözümleri görülmektedir.
Tuzla bölgesinde 2 adet fay düzlemi elde edilmiştir. Bilindiği gibi salt sismoloji
verilerinden düğüm düzlemlerinden hangisinin fay düzlemi olduğu anlaşılamaz. Eğer
fay düzlemi kuzeye eğimli BKB-DGD doğrultulu düğüm düzlemi ise bu şeklin sol üst
köşesinde kırmızı ile gösterilen sağ yanal Riedel (R) yapısına uygundur. Diğer
yandan, eğer fay düzlemi K-G sol yanal faylanma veren düğüm düzlemi ise bu da
mavi ile gösterilen anti-Riedel (R’) yapısına uymaktadır. Deprem kümesinin
bulunduğu bölgede Prof. Dr. İhsan Ketin (Ocak 1990 - Nisan 1991) tarafından
yapılan jeoloji haritasında olası bir fay gösterilmektedir. Depremlerin bu olası fayla
ilişkisi olabilir ancak daha ileri bir yorum yapabilmek için yeterli bilimsel kanıtlar
yoktur.
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Şekil 2.2.14 Tuzla bölgesi depremlerine ait fay birleşik fay düzlemi çözümü ve bu
mekanizmaya uygun Riedel yapılarını gösterir şematik resim (sol üst). Mavi ve kırmızı
çizgiler bölgedeki aktif fayları göstermektedir.

2.2.4.3

Küçükçekmece – Büyükçekmece Bölgesi

Küçükçekmece-Büyükçekmece arasındaki sismik aktiviteyi izlemek için, bölgeye 7
adet sismoloji istasyonu kurulmuştur. Proje dönemi boyunca bu bölgede 12 deprem
meydana gelmiştir (Şekil 2.2.3-B). En küçüğü 1.1 en büyüğü 2.7 Richter lokal
büyüklüğüne sahip depremlerin odak derinlikleri 3.5 ile 15 km arasında
değişmektedir. Fakat bu depremler, küçük depremler olduğundan bir fay düzlemi
çözümü elde edilememiştir. Ayrıca belirli bir dizilim ve dağılım göstermediğinden
birleşik fay düzlem çözümü de yapılamamıştır.
Bölgedeki sismik aktivitenin önemli bir kısmı denizde meydana gelmiştir. Bu
depremlerin Küçükçekmece Fayı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ergintav vd.
(2009)’ne göre bölgede yapılan sismik araştırmalarda yüksek eğimli tabakalar
içerisinde bulunan fayların karaya doğru uzantılarının, yarımadada yer alan yüksek
heyelanlı alanlarla ve karada var olduğu bilinen faylarla ilişkili olduğu, hem bu
alanların konumları, hem de fayların yapısal unsurları göz önüne alındığında
saptanmıştır.
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3 BÜYÜKÇEKMECE-ATAKÖY ARASINDA KALAN
TABANI MORFOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI

SIĞ

DENİZ

Çalışma alanına ait yüksek çözünürlüklü taban topoğrafyası özelliklerine ait “Çok
Işınlı Derinlik Ölçer” verileri bugüne değin mevcut değildir. Bu araştırmanın öncelikli
amacı, Çok Işınlı Derinlik Ölçer kullanılmasıyla sığ alanların taban morfolojisinin
belirlenmesi ve bu alanlardaki veri boşluğunun doldurulmasıdır. Elde edilen
bulgularla, deniz/kara geçiş zonunun kayalık ve güncel sedimanlarla kaplı olan sığ
kesimlerin, karada tespit edilmiş bulunan heyelanlar ve bazı yapısal unsurlarla
olabilecek yapısal benzerlikleri incelenmiş ve bu yapıların deniz tabanındaki olası
uzantıları tanımlanmıştır.
3.1

Araştırma Alanı

İstanbul il sınırları içinde, Büyükçekmece Körfezi batı girişi ile Bakırköy İskelesi
arasında uzanan deniz alanında, deniz/kara geçiş zonu taban özellikleri araştırılmıştır
(Şekil 3.1.1). Amaç, İstanbul il sınırları içerisinde, en fazla heyelanlı alanların
bulunduğu kara kesiminin deniz içindeki uzantısını çalışmaktır.

Şekil 3.1.1 Büyükçekmece Körfezi batısından Bakırköy İskelesine kadar uzanan sığ deniz
alanında yapılan morfolojik ve batimetrik çalışmaların gerçekleştirildiği alanı (turuncu renkli)
gösterir harita.
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Kullanılan Sistemler ve Uygulama Yöntemleri

Bölgenin, proje kapsamında araştırılacak olan deniz tabanı yapıları için sığ sularda
veri toplayacak ve taşınabilir özellikte bir donanıma sahip olan çok ışınlı derinlik ölçer
seçimi için araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Sığ sulara girebilmek için küçük bir tekne
ile çalışmak zorunluğu vardır. Deniz koşullarından çok fazla etkilenecek bu tür bir
tekne ile toplanan derinlik değerlerine, deniz ve dalga koşullarına bağlı istikamet
(yaw), baş-kıç (pitch), yalpa (roll), yukarı-aşağı hareket (heave) düzeltmeleri
yapılabilmesi için mutlaka yüksek kalitede bir hareket sensörü olmalıdır. Bu özellikleri
sağlayan ve ölçümlerde kullanılmasına karar verilen çok ışınlı derinlik ölçer sistemine
ait temel kısımlar sınıflandırılarak, detaylandırılmıştır. Buna göre,
a. Çok Işınlı Derinlik Ölçer (Multibeam) Sistemi
 Sistemin frekansının en az 440-460 kHz aralığında olmasının;
 Sistemin derinlik ayrımlılığının (Depth Resolution) 1 cm hassasiyetinde
olmasının;
 Sistemin yatay kaplama açısının (swath) 110°den az olmamasının;
 Sistemin ışın aralıklarının (beamwith) baş-kıç istikametinde (along track) 1°,
iskele sancak istikametinde (across track) ise 0.5°den fazla olmamasının;
 Işınların yönlendirilmesinde ve ışın izinin takibinde, transdüserin yüzünde
gerçek zamanlı olarak ses hızını ölçen bir algılayıcıya sahip olmasının;
 Sistemin 12 knot hıza kadar ölçüm yapabilme kabiliyetinde olmasının;
b. DGPS Sistemi
 ±1 m doğrulukla pozisyon belirleme hassasiyetine (accuracy) sahip olmasının;
 DGPS sisteminin; IALA, SBAS, WAAS EGNOS sistemlerinden düzeltme verisi
alabilecek kapasitede olabilmesinin;
 Sistemde minimum 2 adet çıkış bulunmasının, bu çıkışlardan birinin veri
toplama yazılımına konum bilgilerini gönderecek, diğerinin de MRU’ye konum
verisi göndererek hassas istikamet (heading) verisinin elde edilmesini
sağlayabilmesinin;
c. Hareket Sensörü (MRU) Sistemi
 İstikamet hassasiyetinin: çalışılan bölgedeki boylam değerinin secant 0.1° ini
geçmemesinin;
 İstikamet ölçüm çözünürlüğünün 0.01° den düşük olmamasının;
 Sistemin sürekli olarak DGPS sisteminden konum verisi alarak boylama bağlı
istikamet düzeltmesi yapabilmesinin;
 Sistemin yalpa (roll) ve baş kıç (pitch) ölçümü hata payının 0.01° yi
geçmemesinin;
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Sistemin yukarı-aşağı hareket (heave) ölçümü hata payının 5 cm’yi ya da
ölçümü yapılan derinliğin %5’ini geçmemesinin;uygun olacağı ve bu niteliklere
sahip olan bir sistemle araştırmaların yapılmasının istenilen hassasiyeti
sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.

Araştırmalarımız sonucunda yukarıda özellikleri verilen sistemin ülkemizde
kullanımda olduğu saptanmıştır. İBB DEZİM‘in onayı alınarak ilgili firmayla ve benzer
cihazı yurtdışından kiralayarak hizmet vermeyi planlayan diğer firmalar ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda, ülkemizdeki çok ışınlı derinlik ölçer
altyapısını kullanarak hizmet veren firma ile, kurumumuz elemanları gözetiminde
çalışmaların yapılmasına karar verilmiş ve araştırmalar sonuçlandırılmıştır (Şekil
3.2.1).

Şekil 3.2.1 Deniz çalışmalarında kullanılan Çok Işınlı Derinlik Ölçere (gemi gövdesine
monteli), DGPS antenine ve tekne içindeki ofis ortamına ait görüntüler.

3.3

Ölçümlerin Planlanması ve Stratejisi

Ölçümlerin sağlıklı yürüyebilmesi için gerekli izinler alınmış, konu ile ilgili tüm
kurumlara bilgi verilerek, kıyıya yakın ve paralel kesintisiz çalışması gereken
teknenin emniyeti sağlanmıştır. Sığ sularda geminin karaya oturması veya cihazın
deniz tabanına çarpma riski yüksektir. Taban yapısı detaylı bir şekilde bilinmeyen
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bölgelerde çalışılırken, planlama aşamasında, mümkün olduğu kadar bu hususun
göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Çalışma alanı; toplanması amaçlanan verilerin yoğunluğu, deniz tabanının batimetrik
özelliği, kıyı şekli/yapısı ve kıyının kullanım amaçları göz önüne alınarak 17 farklı
bölgeye ayrılmış ve böylece veri toplama/işleme sürecinde kolaylıklar sağlanmıştır
(Şekil 3.3.1).

Şekil 3.3.1 Büyükçekmece-Bakırköy arası yakın kıyı alanlarında gerçekleştirilen Çok Işınlı
Derinlik Ölçer çalışmasının, bölgedeki 17 uygulama alanlarını gösterir harita.

3.4

Veri Toplanması ve Analizi

Veri toplama işlemini üstlenen DERİNSU Firması’nın elindeki cihazın iş yükü de göz
önüne alınarak, veri toplama sürecinin planlanandan önce bitmesine olanak
sağlayacak şekilde planlamalar güncellenmiş ve iş programımızda 2010 yılı
içerisinde öngörülen ölçüm süreci, 18 Ekim 2009 tarihlerinde başlamıştır. Veri
toplama çalışmaları için 18 Ekim 2009 tekneye gidilmiş ve sistemler tekneye montaj
edilmiştir. Montajlanan sistemlerin deniz koşullarındaki kalibrasyonu ise 19 Ekim
2009 tarihinde gerçekleşmiştir. Hava koşullarının uygun bulunduğu her gün, karşılıklı
planlama ile gemi ölçüm işlemleri iki farklı zaman periyodunda (Etap ta)
gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda ve 14 Mart 2010 tarihinde tamamlamıştır
(Şekil 3.4.1). Böylece, araştırma sahasının, 20m su derinliğine kadar olan sığ
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alanlarına ait çok ışınlı derinlik ölçer verileri toplanmış ve taban morfolojisine ait veri
seti oluşturulmuştur. Ölçüm süreçlerine, TÜBİTAK MAM araştırmacıları ve İBB
DEZİM araştırmacıları katılmışlardır.

Şekil 3.4.1 İki farklı zaman periyodunda gerçekleştirilen veri toplama alanlarını gösterir harita.
3.4.1 Çok Işınlı Derinlik Verilerinin Analizi

Öncelikle toplanmış bulunan veriler kontrol edilmiş ve hızlı bir yöntemle bölgenin
batimetri haritası hazırlanmıştır. Daha sonra, ilk analizler sonucunda elde edilmiş
bulunan derinlik verilerindeki gürültülerin temizlenmesi ve kalitelerinin yükseltilmesi
çalışmalarına yoğunlaşılmıştır. Son olarak, elde etmiş olduğumuz ve çözünürlüğü
yüksek batimetri haritasında yer alan sığ kıyı alanlarındaki boşlukların doldurulması
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
3.4.1.1
Batimetri Haritasının Oluşturulması
Büyükçekmece ve Bakırköy ilçeleri arasında toplanan derinlik verileri DERİNSU
firması tarafından ham veri setleri halinde tarafımıza sunulmuştur. Verilerin kontrolü,
temel değerlendirmesi ve analizi YDBE’ nin benzer çalışmalarda etkin olarak
kullandığı Ifremer (Fransa) tarafından geliştirilen “Caraibes” yazılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.4.2’de, kıyıdan yaklaşık 2-3 m su derinliğinden 20 m su
derinliğine kadar toplanan derinlik verisi (çözünürlük=1 m) ve kara alanının sayısal
yükseklik verisi (çözünürlük= 5 m) bir arada gösterilmiştir.
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Şekil 3.4.2 Büyükçekmece-Bakırköy arası yakın kıyı alanlarında gerçekleştirilen Çok Işınlı
Derinlik Ölçer çalışmasından elde edilmiş verilerin işlenmesi sonucunda 1x1 m çözünürlükte
hazırlanmış batimetri haritası.
3.4.2 Topoğrafya verileri üzerinde gerçekleştirilen iyileştirmeler

Verilerin iyileştirilmesi çalışmalarında, Caraibes tarafından ön değerlendirmesi
gerçekleştirilen işlenmiş veri setlerinin (ASCII formatında), Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) tabanlı ArcGIS Desktop yazılımı ile modellenmesi gerçekleştirilmiştir.
İşlenmiş veri dosyaları, Şekil 3.3.1’de gösterilen her bir çalışma alanına ait cm
detayında koordinat ve derinlik bilgisi içermektedir. Bu yüksek çözünürlük büyük
boyutlarda (toplam “yaklaşık” 55 GB) dosyalar halinde depolanmıştır. Bu boyutlardaki
bir veri setinin modellenmesi; hem teknik açıdan oldukça karmaşık hem de bilgi
kirliliği yaratacak kadar detaylıdır. Derinlik verilerinin modellenmesi için temel olarak
çözünürlük cm ölçeğinden 1 m ölçeğine düşürülmüş ve farklı süzgeçler uygulanarak
derinlik verilerinin içermiş olduğu ve aynı zamanda gürültüye sebep olan detaylar
ortadan kaldırılmıştır. İzleyen kısımda bu veri işlem sürecinin detayı verilmiştir.
Şekil 3.4.3’da, işlenmiş veri dosyasında cm çözünürlükte bilgi içeren orijinal noktalar
siyah renk, grid çözünürlüğü 1 m olan noktalar ise kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Siyah noktalar arasındaki ortalama mesafeler, veri toplama koşulları gereği geminin
seyir yönünde 30 cm ve seyir yönüne dik yönde ise 10 cm civarındadır.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 77/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 3.4.3 İşlenmiş veri dosyasında cm çözünürlükte bilgi içeren noktalar (siyah) ve
çözünürlüğün 1 m’ye düşürüldüğü veri setindeki noktaların (kırmızı) dağılımı.

Noktaların konumlarının düzensiz olması nedeniyle, seçilmiş bulunan bir test sahası
için (Şekil 3.4.4-A) modelleme ve görüntüleme işlemlerinden önce üçgenleme
yöntemi (TIN-Triangulated Irregular Network) uygulanmıştır (Şekil 3.4.4-B).
Üçgenleme ile elde edilen kabartı haritalar, görülmek istenilen detaya uygun
süzgeçler uygulanarak iyileştirilmiştir. Şekil 3.4.4-C ve -D’de verilen sonuçlar bu
yöntem sonucunda elde edilmiştir. Aynı veriden, diğer bir modelin uygulanması ile, 1
m çözünürlüklü derinlik haritaları üretilmiştir (Şekil 3.4.4-E).
Şekil 3.4.4’ deki iki farklı çözünürlükte oluşturulan modeller karşılaştırıldığında, 20 cm
çözünürlükte olan görüntüde doğal olarak daha fazla detay göze çarpmaktadır.
Bununla birlikte, geminin izlediği hatların bile net olarak algılanabildiği ve veri toplama
aşamasındaki gürültülerin baskın olarak yer aldığı bu detaydaki bilgi yoğunluğu,
yorum aşamasında zorluklara sebep olmaktadır. Süzgeçleme işlemi ile verinin
temizlenerek, gürültünün etkisinin azaltılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Derinlik görüntülerindeki, detaylı ve düzgün olmayan geometride toplanan veriden
kaynaklanan gürültünün giderilmesi amacıyla uygulanan medyan süzgeci sonuçları
Şekil 3.4.4E’ de gösterilmiştir.
Görüntülerdeki çizgiselliklerin (gemi rotası gibi) yumuşatılması için, yüksek frekans
değişimlerini yok edebilen, düşük geçirimli (Low Pass) süzgeç seçilmiştir. Düşük
geçirimli süzgeç ile seçilen bir çerçevede bulunan tüm piksellerdeki değişimler komşu
piksel değerlerine göre yumuşatılmıştır. Şekil 3.4.5’de 3x3 piksel içeren bir alanda
süzgeçin uygulanması gösterilmiştir.
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Şekiller

Açıklamalar

-AVeri modelleme için seçilen test bölgesi
kırmızı dikdörtgen ile gösterilmiştir.

-BOrjinal işlenmiş veri kullanılarak
üçgenleme yöntemi (TIN) ile elde edilen
derinlik modeli.

-COrijinal veri ile oluşturulan 20x20 cm
derinlik modeli.

-D1 metre aralıklı örneklenmiş veri ile
oluşturulan derinlik modeli.

-ESeçilen test alanına ait, 5x5 piksel
boyutunda dairesel medyan filtre
uygulanmış görüntü.
Şekil 3.4.4 Veri iyileştirme çalışmalarının adımları
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Şekil 3.4.5 3x3 piksel alana uygulanan düşük geçirimli süzgeç hesabı (Burada
F1=F2=…=F9= 1/9 olacak şekilde süzgeç dengelenmiştir).

Şekil 3.4.6A’da 20x20 cm çözünürlükte bir görüntü ve görüntünün düşük geçirimli
süzgeç (3x3 piksel) uygulanmış hali detaylı olarak görülmektedir. Süzgeçleme işlemi
sonucunda mevcut görüntüdeki gürültü etkisi amaçlandığı gibi azaltılmıştır.
Haritalar

Açıklamalar

-A20x20 cm çözünürlükte
derinlik görüntüsü.

-BAynı görüntünün düşük
geçirimli filtre uygulandıktan
sonra görünümü

Şekil 3.4.6. A) 20x20 cm çözünürlükte derinlik görüntüsü ve aynı görüntünün düşük geçirimli
filtre uygulandıktan sonra görünümü, B) Aynı görüntünün düşük geçirimli filtre uygulandıktan
sonra görünümü

Çalışmanın sonunda, ileri analizler için gerekli detayı içeren veri 1 m çözünürlükte
üretilmiştir.
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3.4.3 Veri Boşluğu Bulunan Yakın Kıyı Alanlarının, Enterpolasyon Teknikleri
Uygulanarak Doldurulması

Şekil 3.4.2’de, batimetri haritasında sığ kesimlere geminin girememesi sonucu oluşan
boşlukların bulunduğu alanlar görülmektedir. Bu bölümdeki uygulamaların amacı,
varolan batimetri verisi ile kıyı arasında kalan alanın (veri boşluğu bulunan alanın),
kıyı topoğrafyasına ve kıyı şekline uygun bir enterpolasyon yöntemi kullanarak
doldurulmasıdır. Bu alan çok sığ olmasından dolayı, bu sığ kıyı şeritine ait derinlik
verileri elde edilememiştir. Kıyıda topoğrafya ve denizde batimetri verileri arasında
kalan bu dar alana ait derinlik verileri kontrollü olarak yapılan enterpolasyon ile
üretilmiştir. Böylece, bölgede gerçekleştirilecek olan gerek heyelanlarla ilgili ve
gerekse bazı mühendislik uygulamalarıyla ilgili çalışmalara eksiksiz katkı
sağlayabilecek bölgeye ait kesintisiz veri seti üretilmiştir. Bu amaçla, kullanılan veri
setleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
1)
Sayısal yükseklik modeli: 2005 yılı 1:5000 ölçekli halihazır haritaları, 5 metre
yersel çözünürlüklü olarak İBB DEZİM’den elde edilmiştir.
2)
Eşyükseklik haritası : İBB DEZİM’den alınan 2005 yılı 1:5000 ölçekli
halihazır haritalarından 5 metre aralıklı olarak tarafımızdan üretilmiştir.
3)
Batimetri haritası: DERİNSU firması tarafından proje kapsamında toplanan
veriden 1 m çözünürlükte tarafımızca üretilmiştir.
4)
IKONOS uydu görüntüsü: Tüm Istanbul’un Haziran 2008 dönemine ait 1
metre yersel çözünürlüklü mozaik görüntüsü İBB DEZİM’den temin edilmiştir.
5)
Kıyı sınır çizgisi: 2005 yılı 1:5000 ölçekli halihazır haritalarından elde edilen
kıyı sınır çizgisi İBB DEZİM’den temin edilmiştir.
6)
2008 yılına ait İdari sınırlar: İlçe, mahalle ve köy sınırları ve isimlerini içeren
CBS dosyası İBB DEZİM’den temin edilmiştir.
3.4.3.1

Kıyı topoğrafya verileri üzerinde gerçekleştirilen iyileştirmeler

Kıyı topoğrafyasından batimetri verisine geçişte doğal yapıları uygun şekilde temsil
edebilecek özellikte oluşturabilmek için, IBB DEZİM’den elde edilen ve 5 metre yersel
çözünürlüğe sahip olan yükseklik verisinin temizlenmesi ve yumuşatılması işlemleri,
öncelikle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ilk aşamada, topoğrafya üzerinde yer alan
ve insan yapımı olan objelere ait izleri (yol, bina, vs..) yok etmek amacıyla, sırasıyla,
5, 10 ve 15 hücrelik karesel medyan filtreleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Şekil
3.4.7A’da orijinal topoğrafya, Şekil 3.4.7B’de ise 15 hücrelik karesel medyan filtresi
uygulanması sonrasında elde edilmiş bulunan 1 metre aralıklı kıyı topoğrafyası ve
kıyı çizgisi görülmektedir.
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Haritalar

Açıklamalar

-AİBB DEZİM’den alınan sayısal
kara yükseklik modeli ve
doldurulması amaçlanan boş
kıyısal alanlar.

-B15 hücrelik (piksellik) karesel
medyan filtresi uygulanmış kara
topoğrafya.

Şekil 3.4.7 A) İBB DEZİM’den alınan sayısal kara yükseklik modeli ve doldurulması
amaçlanan boş kıyısal alanlar, B) 15 hücrelik (piksellik) karesel medyan filtresi uygulanmış
topoğrafya.

3.4.3.2
Batimetri verileri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar
Derinlik verisi ile kıyı çizgisi arasında kalan sığ boş alanı doldurabilmek için, CBS
(Coğrafi Bilgi Sistemleri) yöntemleri kullanılmış, haritacılıkta yaygın olarak kullanılan
üçgenleme (TIN) metodu ve noktaların birbirlerine göre bağıl konumlarının hesaba
katıldığı geoistatistiksel yöntemlerle çalışılmış ve sığ alanlar için derinlik verileri
üretilmiştir.
Üçgenleme (TIN) yöntemi
Öncelikle, CBS’de yaygın olarak kullanılan ve Delaunay üçgenleme metodunu
kullanan TIN (Triangulated Irregular Network) üçgenleme metodu kullanılmıştır.
Delaunay üçgenleme metodunda hatalı değerleri önlemek için küçük açılı ve uzun
kenarlı üçgenlerden kaçınılmalıdır. İlk yapılan çalışmalarda bu yöntemin uygulanması
sırasında aşağıdaki problemlerle karşılaşılmış ve belirtilen çözüm yöntemleri
uygulanmıştır;
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1)
Çalışmalarda kıyı çizgisi sıfır (0 m) derinlik olarak varsayılmıştır. Ancak,
kıyılarda insan yapımı olan yapılar, bu varsayımı her zaman doğrulamamaktadır.
2)
Otomatik olarak TIN modelinin uygulaması sonucunda, koyların limanların
içleride ve mendireklerin üstlerinde gerçek olmayan veriler üretilmektedir. Bunu
yenmek amacıyla, kıyı çizgisi verisinde yer almayan kıyı yapılarına ait ek kıyı çizgisi
verisi üretilmiş ve 0 m derinlik verisi verilerek veri dosyasına eklenmiştir.
Hava fotoğrafından da (Şekil 3.4.8) anlaşılacağı üzere, Ambarlı’da en sol ve en
sağdaki limanlar olan Marport ve Kumport kısmen doldurmalı tip ve diğerlerinin
kazıklı tip oldukları görülmektedir. Bu iki tip liman geçişi enterpolasyonda ayrı ayrı ele
alınmıştır.

Şekil 3.4.8 Ambarlı Limanları.

Şekil 3.4.9A ve Şekil 3.4.9B’de yazılım tarafından otomatikman üretilen TIN ve
kullanıcının müdahelesiyle yönlendirilen TIN modeli görülmektedir (pembe ve kırmızı
çizgiler kullanıcı müdahelesini ifade etmektedir). Enterpolasyonun, sıfır-sıfır (0-0)
değerleri arasında yapılması engellenmiştir. Bunun anlamı, kıyıdan kıyıya yapılan
üçgenlemenin (Şekil 3.4.9A), sonucunda oluşan üçgenin 3 köşesindeki derinlik
verisinin 0 olmasıdır. Elle müdahele ile üçgenlerin oryantasyonu değiştirilmiş ve
batimetri derinlik ölçümlerinin sadece koylarının içlerinde kalması sağlanabilmiştir
(Şekil 3.4.9B).
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Haritalar

Açıklamalar

-AYazılımın otomatik TIN
üçgenlemesi.

-BKullanıcının TIN modeline
müdahele etmesi sonucunu
gösterir harita. Kırmızı ve
pembe çizgiler müdahele
edilen TIN çizgilerini ifade
etmektedir.

Şekil 3.4.9 A)Yazılımın otomatik TIN üçgenlemesi ve B) Kullanıcının TIN modeline müdahele
etmesi sonucunu gösterir harita. Kırmızı ve pembe çizgiler müdahele edilen TIN çizgilerini
ifade etmektedir.

Daha sonra (kesişen noktalarda, batimetrinin derinlik değerleri alınmak koşuluyla),
TIN modelinden çıkan görüntü batimetri ile mozaiklenmiş ve kesintisiz görüntü elde
edilmiştir. TIN modelinden görüntüye geçişte iki yaklaşım kullanılabilir: “Linear” ve
“Natural Neighbor”. “Linear” metodu, sonuç görüntünün ve bu görüntüden türetilen
konturların daha zigzaglı oluşmasına neden olmaktadır. Ancak, “Natural Neighbor”
yöntemi, hem oluşturulan görüntüde hem de türetilen konturlarda daha yumuşak bir
geçiş ve görünüm sağlayabilmektedir. Ancak, batimetrideki bazı doğal detayları, kıyı
çizgisine kadar taşıyamamaktadır. Ayrıca TIN modelinden elde edilen sonucun,
orijinal batimetri ile mozaiklenmesinden elde edilen “Hillshade” (kabartma ve
gölgelendirilmiş) görüntüsünde renk geçişleri kıyıya kadar homojen gidememektedir.
Şekil 3.4.10A’da sadeleştirilmiş kıyı çizgisi ile elde edilen TIN modelinden türetilen
kabartma harita ve konturlar görülmektedir. Şekil 3.4.10B’de ise müdahele edilen
üçgenlerden elde edilen konturlar görülmektedir.
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Açıklamalar
-ASadeleştirilmiş kıyı çizgisi ve elle müdahale edilen TIN
üçgenlerinden oluşturulan batimetri haritası. Yeşil
çizgiler müdahale edilen çizgilerdir. Uzun olan yeşil çizgi
ayrıca batimetrideki enterpolasyon noktalarını seçmeye
yarayan tampon bölge sınırını ifade etmektedir.

-BElle müdahale edilen TIN modelinden türetilen sarı
konturlar. Şekilde gösterilen konturlar, IBB DEZİM’ den
alınan kıyı çizgisi kullanılarak üretilmiştir.

-CTIN modellemesinin doğal koşullara uygun sonuçlar
veremediği özel alanlar. Şekilde görüldüğü üzere
batimetrideki girintili ve çıkıntılı alanlarda üretilen
konturlar uygun olmamaktadır. Şekildeki yeşil çizgiler,
elle müdahale edilen üçgenleme çizgilerini ifade
emektedir. Bu çizgiler işlemin doğruluğu açısından
kıyıya dik olarak çizilmiştir.

Şekil 3.4.10 A) Sadeleştirilmiş kıyı çizgisi ve elle müdahale edilen TIN üçgenlerinden
oluşturulan batimetri haritası, B) Elle müdahale edilen TIN modelinden türetilen sarı konturlar,
C) TIN modellemesinin doğal koşullara uygun sonuçlar veremediği özel alanlar.

TIN modelleme yönteminin temel dezavantajı, batimetrideki girintili çıkıntılı yerlerde
doğal yapılara uygun sonuçlar vermemesidir. Bu tip yerlerin önce kendi içinde ele
alınıp, daha sonra kıyı ile enterpole edilmesi gerekmektedir. TIN modelleme
yönteminin, her alan için gerçeğe yakın sonuç veremeyeceği, yapılan çalışmalar
sonucunda anlaşılmıştır. Bu tip özel alanların bu dokümanda ifade edilen başka
yöntemlerle enterpole edilmesinin uygun görülmüştür.
Ayrıca yöntem, yazılım tarafından üretilen üçgenlere elle müdahaleyi gerektirdiğinden
dolayı, hem zaman hem de emek açısından uygun bulunmamıştır. Şekil 3.4.10-C’de
böyle bir alan için gerçekleştirilen uygulamanın sonucu görülmektedir. Görüldüğü
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gibi, üretilen konturlar doğal yapılara uygun değildir (orijinal verideki detayları kıyıya
taşıyamamaktadır). Özetle, TIN modellemesinin hızlı olmasına karşın, yukarıda
bahsedilen problemler yüzünden projede kullanılmasından vazgeçilmiştir.
Geoistatistiksel yöntemler
TIN modelinde istenilen sonucun elde edilememesi sonucunda, Deterministik,
Geoistatistiksel ve Bariyerle enterpolasyon yöntemleri farklı parametrelerle
denenerek en uygun yöntemleri ve parametre değerlerini bulmak için çalışmalar
yapılmıştır. Bu yöntemlerle, kıyı (0 m) çizgisi noktaları ve batimetri verisinden
üretilmiş noktalar birlikte enterpole edilerek, kıyı-batimetri arası doldurulabilmektedir.
Bu yöntemlerin diğer yöntemlere olan üstünlüğü, belli bir şekilde ve yönde bir
enterpolasyon elipsinin belirlenebilmesidir. Yapılan çalışmalar sonucunda, en uygun
elipsin büyük yarı ekseninin kıyıya dik olmasının ve daha fazla noktayı hesaba
katmasın uygunluğu görülmüştür (en uygun bölüm sayısı 8 olarak alınmıştır).
Çalışmada ayrıca enterpolasyon da kullanılan fonksiyonun bir parametresi olan
Kernel parametresinin ve elipsin büyük ve küçük yarı eksenlerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Kullanılacak olan yöntemde elipsin yönü, eksen büyüklükleri ve
kernel parametresi tatbik edilecek bölgeye göre ayrı ayrı belirlenmiştir. Kıyı-batimetri
oryantasyonu sürekli değiştiği için batimetri bölgesi, oryantasyonun belli bir sınır
dahilinde sabit kabul edilebildiği alanlara bölünmüştür ve bu alanlar kendi içlerinde
enterpole edilmiştir. Her bölge için kullanılacak parametreler mevcut batimetri
verisinin detayını (kontur şekillerini) en doğal olarak kıyıya kadar taşıyan ve bunu
yaparken kıyıya kadar detayları sönümlendiren parametreler, arada herhangi bir
kontrol verisi olmadığı (derinliği bilinen noktalar) için deneme yanılma yöntemiyle
bulunmuştur.
Kernel parametresi, geoistatistiksel enterpolasyon yöntemlerinde kullanılan ve değeri
tahmin edilecek noktaya olan uzaklığa göre değişen ağırlık parametresidir.
Ortalamaya alınacak noktalar bu ağırlıklarla çarpılarak işleme sokulmaktadır. Kernel
parametresi aslında yüzeyde meydana gelebilecek küçük ölçekli değişimlerin
boyutunu kontrol etmektedir. Kernel değeri ne kadar yüksek seçilirse, enterpole
edilecek yüzey, daha fazla yumuşatılmış (küçük detayları çıkarılmış) olmaktadır
(Şekil 3.4.11).
Yukarıda anlatılan kriterler göz önünde tutularak iki enterpolasyon fonksiyonunun
uygun olduğu görülmüştür. Bunlar RBF (Radial Basis Functions) diye adlandırılan
grubun altına düşen, “Completely Regularized Spline” ve “Multiquadric”
fonksiyonlarıdır. Her iki yöntem, belli bir fonksiyon kullanarak mevcut ölçüm
noktalarından geçecek uygun bir eğri oluşturulmasına dayanmaktadır. Eğrinin
fonksiyonu seçilen yönteme göre değişmektedir. Yöntem, aslında lastik bir yüzeyin
kontrol noktalarından geçecek şekilde bükülerek farklı bir şekle sokulmasına
benzemektedir. (Şekil 3.4.12)
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Şekil 3.4.11 Enterpolasyonda noktalara ağırlık verilmesi. Elips farklı bölgelere ayrılarak
enterpolasyona girecek nokta sayısı arttırılabilir. Sıcak renkler yakın mesafe için verilen
yüksek ağırlığı, soğuk renkler ise düşük ağırlığı ifade eder (Şekil, sadece örnek olarak
verilmiştir. Çalışmada, farklı yöntem ve parametreler kullanılmıştır).

Şekil 3.4.12 RBF (Radial Basis Functions) fonksiyonlarıyla arazi noktalarından yüzey
geçirme (giydirme) işlemi.
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Projede, yukarıda tanımlı yöntemlerin her biri için, ayrı ayrı olmak üzere belirlenen
kernel parametreleri Şekil 3.4.13A ve 13B’de görülmektedir. Elipse ait parametreler
(yönü ve yarı eksen uzunlukları), enterpolasyon yapılacak bölgenin yapısına (kıyıbatimetri oryantasyonu ve aralarındaki mesafe) göre belirlenmiştir. Şekil 3.4.13A ve
3.4.13B’de geoistatistiksel enterpolasyona ait parametreler verilmiştir. Ekranın
solundaki harita, batimetri veri kümesi ile sadeleştirilmiş kıyı çizgisinden üretilen
noktaları ifade etmektedir. Yöntemin hızlı çalışması için yine batimetri verisinden belli
bir mesafedeki (tampon bölge kullanarak) derinlik verileri seçilerek işleme
sokulmuştur. Şekil 3.4.13A ve 3.4.13B’de gösterilen elipsin gri ağırlık merkezi,
enterpole edilen noktayı, yeşilden kırmızıya giden noktalar ise (enterpole edilecek
noktadan olan mesafeye göre) mevcut batimetri noktalarına verilen ağırlıkları ifade
etmektedir.
Elipsin 8 bölgeye ayrılmasıyla, enterpolasyona giren nokta sayısı 64’e çıkmıştır. Yani
64 mevcut ölçüm noktasına farklı ağırlıklar verilerek ve bu noktaların ağırlıklı
ortalaması alınarak, elipsin gri ağırlık merkezindeki noktanın tahmin edilen derinlik
değeri bulunmaktadır. Şekil 3.4.13A’daki yöntem, RBF1, Şekil 3.4.13B’deki yöntem
ise RBF2 olarak adlandırılmıştır.
Enterpolasyon bölgelerinde uygulanan farklı parametrelerden kaynaklanan (farklı
bölgelere farklı yöntem ve kernel parametresi kullanıldığı için) sınırlarda oluşan eş
derinlik kontur atlamalarını azaltmak için, bölgeler bindirmeli seçilip, “Mozaikleme
Blend” yöntemi ile kontur geçişleri mümkün olduğunca yumuşatılmaya çalışılmıştır.
Fakat yine de çoğu bölgede bu yöntem etkili olmamıştır. “Mozaikleme Blend”
yönteminin etkili olmadığı ortak bindirmeli alanlar (konturlarda atlamaların yaşandığı
alanlar) özel bölgeler olarak ele alınıp, kendi içlerinde enterpolasyona tabii
tutulmuşlardır.
Özel bölgeler (Şekil 3.4.13C’de 3 nolu mor alan) enterpole edilirken, o bölgenin içine
düşen 0 m derinlikli kıyı noktalarından, batimetri verisinden ve bölgenin etrafında,
önceden enterpole edilmiş bulunan noktalar kullanılmıştır. Şekil 3.4.13C’de verilen 1
ve 2 nolu alanlar, önceden enterpole edilmiş alanları ifade etmektedir. 1 ve 2 nolu
alanlara “Mozaikleme Blend” yöntemi uygulandığında, Şekil 3.4.13C’de görüldüğü
gibi bu bölgelerin kesişme sınırlarında kontur atlamaları oluşmaktadır. Bunu önlemek
için özel bölge yukarıda anlatıldığı şekilde kendi içinde enterpolasyona tabii
tutulmuştur. Ortaya çıkan Geoistatistiksel raster görüntü, turuncu noktalardaki
değerlerleri ve kenarındaki diğer bölgelerden (1 ve 2 nolu) gelen önceden enterpole
edilmiş noktaları kullanılarak, Doğal Komşuluk (Natural Neighbor) yöntemine göre
enterpole edilmiştir. Bu şekilde pembe konturlarla gösterilen atlamalar (daha çok
enterpolasyon bölge kenar kesişmelerinde meydana gelen) giderilmiştir.
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Haritalar

Açıklamalar
-ARBF1 yönteminin parametreleri ve
enterpolasyon elipsinin belli bir
bölgeye uygulanması.
Enterpolasyonda her noktaya ayrı
bir ağırlık verilmektedir. Mavi
nokta kümesi batimetriyi, mavi
nokta dizisi ise sadeleştirilmiş
kıyıdan üretilen noktaları ifade
etmektedir.

-BRBF6 yönteminin parametreleri ve
enterpolasyon elipsinin belli bir
bölgeye uygulanması.
Enterpolasyonda her noktaya ayrı
bir ağırlık verilmektedir. Mavi
nokta kümesi batimetriyi, mavi
nokta dizisi ise sadeleştirilmiş
kıyıdan üretilen noktaları ifade
ediyor. Parametreler; Fonksiyon =
Multiquadric, Kernel Parametresi =
2, 8 bölümlü enterpolasyon elipsi.

-CEnterpolasyon bölgeleri arasında
meydana gelen kontur
atlamalarına müdahele etmek için
yapılan özel alan çözümü. 1 ve 2
nolu mavi bölgelerde önceden
yapılmış enterpolasyon
sonuçlarının, kıyı noktalarının ve
orijinal batimetri noktalarının 3
nolu özel alan için enterpolasyona
sokulmasıyla pembe konturlardaki
atlamaların düzeltilmesi. Siyah
noktalar, özel alan
enterpolasyonuna giren noktaları
ifade etmektedir.

Şekil 3.4.13 A) RBF1 yönteminin parametreleri ve enterpolasyon elipsinin belli bir bölgeye
uygulanması, B) RBF6 yönteminin parametreleri ve enterpolasyon elipsinin belli bir bölgeye
uygulanması, C) Enterpolasyon bölgeleri arasında meydana gelen kontur atlamalarına
müdahale etmek için yapılan özel alan yaklaşımı.

Şekil 3.4.14A ve 3.4.14B’de RBF1 ve RBF6 yöntemlerinin Gürpınar mahallesi
açıklarında bulunan kayalık alanlara uygulanmasıyla elde edilen sonuç raster
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görüntüler görülmektedir. Tüm enterpolasyon bölgeleri, özel alanlar ve batimetri verisi
birleştirilip, mozaik bir veri seti oluşturulmuştur. Böylece tüm veri tek bir dosyada
toplanmıştır. Bu dosyanın adı veri tabanında “Mozaik_Normal” olarak adlandırılmış
ve sonuçta bir kabartma (hillshade) görüntüsü oluşturulmuştur (Şekil 3.4.15).
Haritalar

Açıklamalar

-ARBF1 yönteminin özel bir
bölgeye uygulanması
(üretilen kırmızı konturlar).

-BRBF6 yönteminin belli bir
bölgeye uygulanması.

Şekil 3.4.14 A) RBF1 yönteminin özel bir bölgeye uygulanması (üretilen kırmızı konturlar), B)
RBF6 yönteminin belli bir bölgeye uygulanması.

Şekil 3.4.15 Mozaik_Normal Raster Görüntü sonucu. Yeşil çizgi enterpole edilen bölgeyi ve
batimetri alanını ayırmaktadır.
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Mozaikleme sırasında, farklı veri setleri arasından, veri seçme önceliği aşağıdaki sıra
ile gerçekleştirilmiştir,
1) Batimetri,
2) Özel alanlar,
3) Enterpolasyon bölgeleri.
Bunun anlamı, veriler arasında bölgesel bir kesişme söz konusu olduğunda,
atanacak piksel değerinin sırasıyla (ve varsa), 1, 2 ve son olarak da 3 nolu veri
setinden alınacak demektir.
Şekil 3.4.15’da örnek mozaik çıktısı gösterilmiştir. Açık yeşil çizgi enterpole edilen
bölgeyi ve batimetri alanını ayırmaktadır.
Geoistatistiksel kontur sonucunun iyileştirilmesi
Geoistatistiksel analizin sonucunda oluşturulan raster görüntüsünde ve ondan
üretilen konturlardaki ondülasyonların giderilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmiştir;
1)
Kıyı ile enterpole edilmiş dosyadaki derin alanlarda bulunan kontur
boşlukları, bölgesel enterpolasyon gerçekleştirilerek giderilmiştir (Şekil 3.4.16).
2) Raster görüntü düşük geçirgenli süzgeçten (low pass filter) geçirilmiştir. Daha
sonra yarım metrelik konturlar elde edilerek tüm bölge için PAEK (Polynomial
Approximation with Exponential Kernel) yöntemi (Şekil 3.4.17) ile 10 metre toleranslı
kontur yumuşatma işlemi gerçekleştirilmiştir. 10 metre tolerans değeri
ondülasyonların çok fazla olduğu bölgelerde bozucu etkiyi tamamen
gideremediğinden dolayı, farklı bölgelerde farklı yumuşatma toleransları
kullanılmıştır. Daha sonra, tüm bölgeler tek bir dosyada entegre edilmiştir.

Şekil 3.4.16 Batimetrinin derin alanlardaki kontur boşluklarının doldurması için uygulanan
enterpolasyonun sonuç görüntüsü.
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Şekil 3.4.17 PAEK (Polynomial Approximation with Exponential Kernel) yöntemi ile
yumuşatılan ve keskin hatlara sahip mavi çizgi ve yumusatılmış kırmızı çizgi görülmektedir.

3)
Tüm veriler bir CBS geo–veritabanına dahil edilerek verinin topolojisi
kurulmuş ve hatalı geometriye sahip konturlar belirlenmiştir. Hatalı yerlerdeki
konturlar genelde yumuşatma sonucunda oluşmuş kapalı alan kontur kesişmeleridir.
Çevresi 11 metreden küçük olan alanlara ait konturlar kaldırılmıştır.
4)
Mendirekli limanların altından geçen konturlar ise, görsel olarak
maskeleme yöntemiyle silinmişlerdir.
Şekil 3.4.18’de geoistatistiksel işlemler sonucunda üretilen ve yukarıda bahsedilen
işlemlere tabii tutulan yarım metre aralıklı konturlar görülmektedir. Siyah konturlar ilk
batimetri verisinden elde edilen 1 metre aralıklı kontur verisidir.

Şekil 3.4.18 İlk batimetri verisinden üretilen 1 metre aralıklı siyah kontur verisi ile,
geoistatistiksel işlemler ve iyileştirme işlemleri sonrasında elde edilen yarım metre aralıklı
kırmızı kontur verilerinin gösterimi.
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Geoistatistiksel işlemler sonucu üretilen raster görüntüye ait konturlara
uygulanan bölgesel iyileştirmeler
Sonuç verilerinden üretilen, gerek “hillshade” görüntüsünde ve gerekse konturlarda
yine de ondülasyonlar görülmektedir. Bunları gidermek amacıyla aşağıdaki adımlar
izlenmiştir;
1) Gelişmiş CBS aracları kullanarak batimetriyi sınırlayan poligon vektör verisi
elde edilmiştir. Bu şekilde orijinal konturlar ile enterpole edilen konturlar veri
tabanında iki ayrı sınıfa ayrılmıştır (Şekil 3.4.19). Böylece sığ alanlarda, derin
alanlarda ve boşluklarda gerçekleştirilen enterpolasyonlar açığa çıkarılmıştır. Şekil
3.4.19’de sarı renkli konturlar ölçülen batimetri bölgesi içindeki, kırmızı renkli
konturlar ise enterpole sonucunda elde edilenleri ifade etmektedir.

Şekil 3.4.19 Sarı konturlar ölçülen batimetri verisi içinde kalan konturları, kırmızılar ise
enterpolasyon bölgesi içindekileri ifade etmektedir. Parlak açık yeşil renkli çizgi üretilen ve
batimetri verisini ayıran poligon sınırını göstermektedir.

2) Gözden geçirilmesi gereken alanlar tespit edilip, çerçeve içine alınmıştır.
Çerçeve içinde enterpole edilen konturlar, yumuşatılmıştır (PAEK yöntemi). Sıfır (0m)
derinlikli kıyı çizgisi bu yumuşatma dışında tutulmuştur. Daha sonra yerine göre
ANUDEM tekniği (Michael Hutcihnson tarafından 1988 yılında geliştirilen yazılım) ya
da TIN üzerinden ve “Natural Neighbor” enterpolasyon yöntemi kullanılarak o
çerçeve için yeniden bir görüntü elde edilmiştir. Elde edilen görüntüye ait batimetri
verisi, mozaiklenerek (iki görüntünün kesişen yerlerinde batimetri verisi alınmak
koşuluyla) sonuç görüntü elde edilmiştir. Şekil 3.4.20A ve 3.4.20B’de sırasıyla,
düzeltme öncesi ve sonrası görüntüler ve konturlar görülmektedir.
Yumuşatılmış kıyı topoğrafyası verilerini, gürültüden arındırılmış veri setinden elde
edilmiş bulunan derinlik verilerini içeren ve kıyısal alanlarda bulunan boşluk alanlarını
doldurulduğu bölgeye ait sonuç batimetri haritası Şekil 3.4.21’te verilmiştir.
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Haritalar

Açıklamalar

-AYumuşatmadan önceki
görüntü ve konturlar

-BYumuşatma yaması
yapılmış görüntü ve
konturlar. Turuncu çizgi
IBB DEZİM’den alınan ve
sadeleştirilmemiş kıyı
verisini ifade etmektedir.

Şekil 3.4.20 -A- Yumuşatmadan önceki görüntü ve konturlar, -B-Yumuşatma yaması
yapılmış görüntü ve konturlar. Turuncu çizgi IBB DEZİM’den alınan ve sadeleştirilmemiş kıyı
verisini ifade etmektedir.

Şekil 3.4.21 Büyükçekmece-Bakırköy arası yakın kıyı alanlarında gerçekleştirilen Çok Işınlı
Derinlik Ölçer çalışmasından elde edilmiş verilerin işlenmesi sonucunda 1x1 m çözünürlükte
hazırlanmış batimetri haritası.
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Batimetrik Özelliklerin ve Tabanda Gözlenen Yapıların Yorumlanması

Büyükçekmece doğusu ile Bakırköy arasında kalan sığ deniz alanlarına ait çok ışınlı
yöntemle toplanmış olan derinlik haritaları detaylı olarak görüntülenebilmesi için
EK’te paftalar halinde verilmiştir. Paftalar üzerinde verilen derinlik ölçeği, tüm derinlik
haritaları için geçerlidir. Araştırma alanının dar ve uzun olması nedeniyle, harita beş
farklı paftaya bölünerek sunulmuştur (Şekil 3.5.1). Gerek kapsadıkları alanın
boyutları, gerekse ölçek özellikleri aynı olan bu haritalar birbirleriyle uyum içerisinde
ve çakıştırılabilir özellikte hazırlanmıştır. Beş pafta olarak hazırlanan haritaların
kapsama alanları ve pafta numaraları Şekil 3.5.1‘te verilmiştir.
EK’te verilen batimetri haritaları genel olarak incelendiğinde, Büyükçekmece ve
Küçükçekmece arasında kalan sığ alanın (20 m den sığ) kıyı etkisinde olduğu ve
derinliğinin 20 m den sonra kısmen hızlı bir biçimde derinleştiği görülmektedir. Bu
bölgenin batısında ve doğusunda, deniz tabanı derinliğinin 20 m’ye ulaştığı alanların
göreceli olarak kıyıdan daha uzak olduğu ve deniz tabanı eğimlerinin, diğer alanlara
göre daha az olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 3.5.1 Beş pafta olarak hazırlanan ve deniz tabanı topoğrafik özelliklerini gösteren
haritaların kapsama alanlarını gösteren index harita. Paftalar EK’te verilmiştir.

Kıyı şeridi boyunca, genellikle su derinliğinin 2 m’den daha az olduğu kesimlerde,
araştırma teknesi ve tekneye bağlı ölçüm sisteminin zarar görme riski nedeniyle,
derinlik ölçümleri yapılamayan alanlar, yukarıda anlatılan enterpolasyon yaklaşımıyla
doğal yapıları temsil edecek şekilde doldurulmuş ve sonuç haritalara dahil edilmiştir.
Temel taban özelliklerine ait genel özellikler, örnek yapılar üzerinden Şekil 3.26’ da
yorumlanmıştır. Şekil 3.5.2 incelendiğinde, kıyı çizgisine en yakın alanların, gerek
kıyının jeolojisini temsil eden kayaların uzantısıyla ve gerekse taşınmış kaya
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parçalarıyla kaplı oldukları gözlenmektedir. Bu kayalık zonun daha derin kesimleri
ise, çakıllı, kumlu ve çamurlu sedimanlarca kaplanmış ve yer yer kayalık alanların
deniz yönündeki kesimleri, bu deniz tabanı sedimanlarınca örtülerek sınırlanmıştır.

Şekil 3.5.2 Araştırma alanında gözlenen yapıların genel yorumlaması.

Bu genel yapıların araştırma alanının tamamına yakın kesimlerinde gözlenmesine
karşın, daha farklı bölgesel deniz tabanı yapılarının varlığına da rastlanmaktadır.
Deniz tabanında depolanmış sedimanlar içerisindeki farklı ölçeklerdeki çizgisellikler,
deniz tabanındaki önemli ve yaygın yapılar arasında görülmektedir. Bu türden
meydana gelen çizgiselliklere ait farklı örnekler Şekil 3.5.3‘de verilmiştir. Bu izler,
gerek balıkçılık faaliyetleri sırasında trol kapılarının deniz tabanındaki hareketlerinden
ve gerekse gemilerin demirlemelerinden kaynaklanmış olabilirler. Çapa izlerinin
uzunluğu ve gömülme derinliği, bu alanlarda demirleyen gemilerin büyüklükleri
hakkında kabaca da olsa bilgi verebilecek niteliktedir (Şekil 3.5.3).
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Şekil 3.5.3 Deniz tabanında, demirleyen (çapa atan) gemilerin çapa izlerini yansıtan
çizgiselliklere ait dört farklı bölge. Bu özellikleri yansıtan ve birbirlerine paralel şekilde uzanan
çizgisellikler de trol kapı izlerine karşılık gelebilmektedir.

Kıyıya yakın alanlar, karada yer alan morfolojik ve jeolojik yapıların uzanımlarının
etkin olarak gözlendiği alanlardır (Şekil 3.5.4). Kıyıdan açık alanlara doğru bu
yapıların çökeller tarafından kaplandığı, daha derinlere doğru ise salt düz bir taban
morfolojisinin sergilendiği gözlenmiştir.

Şekil 3.5.4 Araştırma alanında ve sığ kesimlerde yer alan düzensiz ve kayalık deniz tabanı
topoğrafyalarının gözlendiği dört farklı bölge.

Bakırköy önlerinde gözlenen iki adet topoğrafik yükselti ve bir adet topoğrafik
çukurluk, bölgede gözlenen en önemli taban yapıları arasındadır. Şekil 3.5.5’da, A
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olarak işaretlenmiş alanda gözlenen ve düzensiz taban üzerinde elips şeklindeki
yükseltinin üst kısımları, düzenli bir taban topoğrafyası sergilemektedir (Şekil 3.5.6).
Bölgeyi etkilemiş olabilecek bazı yapısal unsurlarca veya tarihsel dönemlerdeki deniz
seviyesi değişimlerinin etkileriyle oluşmuş olabileceği düşünülen bu yapı, kuzey
güney yönünde bir uzanıma sahiptir.

Şekil 3.5.5 Bazı yapısal unsurların deniz tabanındaki mevkilerini gösterir harita.

Şekil 3.5.6 Düzensiz ve derin deniz tabanı üzerinde yer alan, kısmen daha düz ve sığ bir
deniz tabanı yapısına sahip olan dil şeklindeki bir yükselti. Haritada kapsadığı alan, Şekil
15.37’da A harfi ile işaretlenen alandır.
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Bu yapıya benzeyen bir yapı da bu yükseltinin doğusunda yer alan diğer bir
yükseltidir (Şekil 3.5.5’da B alanı). Kuzey güney yönünde uzanan bu yapı da elips
şeklinde olup, üzerinde bulunduğu düzensiz tabana göre daha düzgün bir
topoğrafyaya sahiptir. Bu alanın genişliği yaklaşık 159700 m2 dir. Bu yapıyı doğu
yönünden kesen topoğrafik düzensizliğin ve çukur alanın oluşum nedeni hakkında ki
bilinmezlikler henüz devam etmektedir. Bir gemi batığı olma olasılığı üzerinde
düşünülmüşse de, bu bilgi batıkların envanterini tuttuğu bilinen Seyir Hidroğrafi ve
Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı tarafından doğrulanmamıştır. Bu yapının, bir uçak
batığı tarafından oluşturulmuş olabileceği ihtimali sorgulanmaktadır. Bu konuda daha
kesin bilgilere ulaşabilmek ve varsayımları doğrulayabilmek için, bölgede farklı ek
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Sığ deniz tabanında gözlenen bu yapı
hakkında daha detaylı bilgiler edinebilmek için, bölgede su altı kamerasıyla
araştırmalar ve gözlemler yapılmış olmasına karşın, bu deniz tabanı yapısı hakkında
sağlıklı bilgiler elde edilememiştir. Kamera ile bu bölümün küçük bir kısmının kayalık
bir zemin olduğu saptanmıştır.
Deniz tabanında gözlenen, bulunduğu deniz tabanına göre daha derinlerde oluşmuş
ve ‘S’ şeklinde olan diğer bir yapı, bölgede gözlenen önemli deniz tabanı
yapılarındandır (Şekil 3.5.7’de C alanı). Bu yapının, deniz tabanında jeolojik süreçler
içerisinde meydana gelmiş bulunan bazı yapısal unsurların göstergesi olabileceği
düşünülmektedir. Bu yapının, deniz seviyesinin değiştiği tarihsel dönemlere ait, eski
bir akarsu vadisinin kalıntısı olma olasılığı yüksektir.
Bölgede gözlenen diğer bir yaygın yapı da, deniz tabanında sediman hareketlerinden
kaynaklanan (akma/kayma) yapılardır. Bu yapılar, kimi alanlarda yelpaze şeklindedir.
Şekil 3.5.8’de gözlendiği gibi, 10-15 metre su derinlikleri arasında gözlenen sediman
kayma alanları ve yaklaşık yönleri, bu bölgelerde meydana gelen taban hareketleri
hakkında genel bir bilgi verebilmektedir.
Küçükçekmece Gölü ile bağlantısı olma olasılığı bulunan bir deniz tabanı mühendislik
yapısının varlığı, deniz tabanında yarattığı çizgisel düzensizliklerle açıkça
görülmektedir (Şekil 3.5.9A). Benzer yapı niteliğinde olan, deniz tabanında yaklaşık
güney-kuzey doğrultusunda uzanan bir çift doğal gaz boru hattı ve bu boru hattına ait
koruma koridoru, Avcılar Limanı doğusunda gözlenmektedir (Şekil 3.5.9B).
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Şekil 3.5.7 B, Düzensiz deniz tabanı içerisinde yer alan, kısmen daha düz ve sığ bir deniz
tabanı yapısı (kapsadığı alan için; Şekil 3.5.5’da B alanına bakınız). C, Deniz tabanında
gözlenen ve bulunduğu deniz tabanına göre daha derinde oluşmuş bir çukurluk (kapsadığı
alan için; Şekil 3.5.5’da C alanına bakınız).

Şekil 3.5.8 Deniz tabanında gözlenen tipik akma ve/veya kayma izlerini yansıtan topoğrafik
yapılar. Ok yönleri yaklaşık kayma yönlerini göstermektedir. Konum için Şekil 3.5.5’daki D
alanına bakınız.
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Şekil 3.5.9 A: deniz tabanında Küçükçekmece Gölü ile bağlantısı olan bir deniz tabanı
mühendislik yapısı. B: deniz tabanından gelen bir çift doğal gaz boru hattı ve koruma
koridoru. Lokasyon haritası üstte verilmiştir.

Büyükçekmece Körfezi’nin batı kıyılarına yakın bulunan, çapı yaklaşık 100 m olan ve
deniz tabanında kapladığı alan yaklaşık 8524m2 olan kubbemsi bir yapının varlığı,
Büyükçekmece Körfezi’ni kapsayan batimetri paftası incelendiğinde gözlenmiştir. Bu
deniz tabanı anomalisi, deniz tabanından tatlı su, sıcak su veya gaz çıkışının izi
olabilecek bir yapı görünümündedir (Şekil 3.5.10).

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 101/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 3.5.10 Büyükçekmece Körfezi’nin batı kıyılarına yakın bulunan ve çapı yaklaşık 100 m
olan kubbemsi yapı. Konumu, Şekil 3.5.9’de C alanı olarak verilmiştir.

Gerek kıyıda meydana gelen heyelanların deniz tabanına yayılımlarını ve
heyelanların deniz tabanındaki etki alanlarını gösteren örnekler ve gerekse
Büyükçekmece Gölü’ne giren taşkın sedimanlarının Büyükçekmece Körfezi’ndeki
yayılımlarına ait lokasyonlar, Şekil 3.6.1’de verilmiştir.
3.6

Deniz Tabanı
Yorumlanması

ve

Kıyı

Topoğrafyalarının

Heyelanlar

Açısından

Büyükçekmece Gölü ile Büyükçekmece Körfezi’nin birleşme alanına ait batimetri
haritası incelendiğinde, farklı bir topoğrafik değişimin varlığı göze çarpmaktadır. Bu
topoğrafik yapının, Büyükçekmece Gölü’nden, özellikle taşkın zamanlarında,
Büyükçekmece Körfezi’nin kuzey kıyılarına giren sedimanların yayılım alanını temsil
ettiği yorumu yapılmıştır (Şekil 3.6.2). Bu gözlenen alanın yaklaşık dağılımı, bölgede
bulunan iki liman arasında yer almaktadır. Bu limanların bölgeye gelen fazla sediman
girdilerinden dönem dönem etkilenmiş olabilecekleri düşünülmektedir. Tipik bir
yelpaze şeklini yansıtan bu yapı, araştırma alanının birçok yerinde farklı şekillerde ve
büyüklüklerde gözlenebilmektedir (Şekil 3.6.2)

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 102/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 3.6.1 Kıyıda meydana gelen heyelanların deniz tabanındaki tipik etki alanlarını ve
sediman girdilerine ait izleri gösteren örneklere ait lokasyon haritası.

Şekil 3.6.3‘de kıyıda yer alan heyelan alanındaki kaymalardan kaynaklanan kıyı içine
doğru gerileme izine karşın, aynı lokasyona karşılık gelen deniz tabanı
topoğrafyasındaki yükselti, kıyıda (Pınartepe ve Gürpınar mahalleleri civarı) meydana
gelmiş bulunan bir heyelanın deniz tabanındaki devamı şeklindedir (Şekil 3.6.3).

Şekil 3.6.2 Büyükçekmece Gölü’nün Büyükçekmece Körfezi’nin kuzey kıyılarını etkilediği
alanı gösterir harita. Bu alanın lokasyonu için Şekil 3.6.1’e bakınız.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 103/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 3.6.3 Gürpınar ve Pınartepe Mahallelerinde meydana gelmiş bulunan eski heyelanların
deniz tabanındaki etki alanını gösterir harita. Bu alanın lokasyonu için, Şekil 3.6.1’de B
alanına bakınız.

Şekil 3.6.4 incelendiğinde, Dereağzı Mahallesi’nde meydana gelmiş eski bir
heyelanın deniz tabanındaki olası etki alanı görülmektedir. Gerek kıyıdaki heyelan
etki alanının ve gerekse deniz tabanında gözlenen etki alanının geometrisi bu alanlar
arasındaki olası ilişkiyi vurgular niteliktedir.
Kara alanları ile deniz tabanı yapılarının ilişkilendirilmesi ve deniz tabanı
topoğrafyasının irdelenmesi amacıyla, bölgeyi temsil edebilecek yedi ayrı kesimden,
karadan denize doğru topoğrafik profiller alınmıştır. Kara alanında oluşturulan sayısal
yükseklik verisine, 15 hücrelik medyan filtre uygulanarak, doğal olmayan yapıların
yükseklik verisine olan etkisi azaltılmıştır. Bu kara alanı ile derinlik verisi arasında
kalan kıyı kesiminde, veri olmayan alanlar, yukarıda bölümde anlatılmış olduğu gibi
doldurulmuştur. Böylece, karadan denize uzanan kesiksiz bir yükseklik ve derinlik
bilgisi bir araya getirilmiştir. Şekil 3.6.5’da, bölgedeki genel özellikleri örneklemek
üzere oluşturulan 7 farklı kesite ait hatlar verilmiştir. Biraraya getirilen bu verilerden
(kara ve deniz verileri) elde edilen topoğrafik kesitler üzerinde, bölgedeki heyelanların
gerek karasal topoğrafyaya ve gerekse deniz tabanına yapmış olduğu etkiler
gösterilmiştir (Şekil 3.6.6 dan Şekil 3.6.11’e kadar). Tüm kesitler 100’er metrelik
dilimlere bölünmüş ve bu dilimler hat haritalarında siyah noktalar olarak gösterilmiştir.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 104/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Topoğrafik kesitlerde 0 m’lik (deniz seviyesi) rakım civarında görülen ani yükseklik
düşüşü kıyı geçişini ve kıyıdaki doğal olmayan yapıların varlığını ifade etmektedir.

Şekil 3.6.4 Dereağzı Mahallesi’nde meydana gelmiş bulunan eski bir heyelanın deniz
tabanında meydana gelen olası etki alanını gösteren harita. Alanın lokasyonu için, Şekil
3.6.1’de C alanına bakınız.

Şekil 3.6.5 Bölgeden elde edilmiş 7 farklı kesite (profile) ait hat haritası.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 105/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 3.6.6’dan Şekil 3.6.11’e kadar olan şekillerde, üstte hatta ait konum haritası
altta ise o hatta ait topoğrafik kesit verilmiştir. Şekillerde görülen kırmızı noktalı
alanlar, MTA (Maden Tetkik Arama) Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen heyelanlı
alanları ifade etmektedir. Kesitler yardımıyla potansiyel olarak heyelan olabilecek
alanlar görülebilmektedir. Topoğrafik kesitlerde verilen tüm birimler metre
cinsindendir. Hat haritalarında verilen batimetri konturları 2 metre aralıklı kıyı
topoğrafya konturları ise 10 metre aralıklı olarak çizdirilmiştir. Hat haritalarında yer
alan kesikli açık yeşil çizgi ise enterpolasyon sınırını ifade etmektedir. Tüm kesitler
ölçekli olarak verilmiştir.

Şekil 3.6.6 A-A’ topoğrafik kesiti ve kesitin alındığı hat haritası. Kıyıdaki kırmızı noktalı
alanlar MTA Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen heyelanlı alanları, sarı alanlar ise heyelan
sonrasında muhtemel kaymış bölgeyi göstermektedir.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 106/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Alınan, topoğrafik kesitler incelendiğinde, heyelanlar veya deniz aşındırması
sonucunda, kıyıda meydana gelen malzeme (toprak) kaybının oluştuğu alan
gözlenmiş ve bu özellikteki alanlar, tüm kesitlerde sarı renkle gösterilmiştir. Batimetri
kısmının nispeten düz olmasının ana nedeni, deniz ortamında kayan malzemenin iki
boyutta yayılarak, dağılmasıdır. Bu olgu kesitlerin alındığı haritalar üzerinde açıkça
görülmektedir. İleri tarihlerde yeni bir topoğrafya ve batimetri verisi üretilirse, eski
tarihli veri ile kıyaslanarak CBS yazılımları yardımıyla hacimsel çökme ve yükselme
analizleri yapılabilir ve 3 boyutlu yüzey alan farklılıkları rahatlıkla ortaya konabilir.

Şekil 3.6.7 B-B’ topoğrafik kesiti ve kesitin alındığı hat haritası. Kıyıdaki kırmızı noktalı
alanlar MTA Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen heyelanlı alanları, sarı alanlar ise heyelan
sonrasında muhtemel kaymış bölgeyi göstermektedir.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 107/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 3.6.8 C-C’ topoğrafik kesiti ve kesitin alındığı hat haritası. Kıyıdaki kırmızı noktalı
alanlar MTA Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen heyelanlı alanları, sarı alanlar ise heyelan
sonrasında muhtemel kaymış bölgeyi göstermektedir.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 108/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 3.6.9 D-D’ topoğrafik kesiti ve kesitin alındığı hat haritası. Kıyıdaki kırmızı noktalı
alanlar MTA Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen heyelanlı alanları, sarı alanlar ise heyelan
sonrasında muhtemel kaymış bölgeyi göstermektedir.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 109/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 3.6.10 E-E’ topoğrafik kesiti ve kesitin alındığı hat haritası. Kıyıdaki kırmızı noktalı
alanlar MTA Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen heyelanlı alanları, sarı alanlar ise heyelan
sonrasında muhtemel kaymış bölgeyi göstermektedir.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 110/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 3.6.11 F-F’ topoğrafik kesiti ve alındığı doğrultuyu gösteren hat haritası.

3.7

Yöntemin İrdelenmesi

Genel olarak günümüzde, deniz tabanı batimetrisinin elde edilmesi amacıyla, tek
kanallı ve çok kanallı (Single Beam, Multi Beam) derinlik ölçerler (Echo Sounder)
kullanılmaktadır. Gerek deniz tabanının detaylı derinlik verilerinin elde edilmesi
amacına yönelik ve gerekse deniz tabanına ait bazı sedimantolojik, jeomorfolojik ve
yapısal unsurların detaylı ve kesiksiz bir şekilde elde edilebilmesi amacına yönelik
olarak gerçekleştirilecek olan araştırmalarda çok kanallı sistemlerin kullanılması çok
önemlidir. Yüksek çözünürlükle ve daha az maliyetle, tek kanallı sistemle yıllar
sürecek bir çalışmayı, çok kanallı derinlik ölçerlerle aylar bazında yapmak
mümkündür. Çok kanallı sistemlerin en önemli farkı, tarama frekansıdır. Proje
kapsamında 450Hz’ de çalışılmıştır. Bu değerin yüksekliği, yanal çözünürlüğü

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 111/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

(ayrıntıyı) artıracak ama derin yapıların sağlıklı görüntülenmesini engelleyecektir.
Çalışacak sahadaki ortalama derinliğe göre, doğru cihazın seçilmesi çok önemlidir.
Çok ışınlı sistemlerle toplanan yüksek boyutta verinin (bu proje kapsamında ~55GB),
işlenmesi yetkin uzmanlar tarafından, sabırlı bir süreçle yapılmalıdır. Çok kanallı
verileri kısa zamanda ve otomatikman analiz eden yazılımların sonuçlarının sadece
ön kaba analizler için kullanılması gerekmektedir. Deniz ortamında dengeli durma
olanağı bulunmayan bir platform üzerinde bulunan ölçüm sistemi ile toplanan verilerin
her bir hat için detaylı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Hat başına ayrı ayrı
konum bilgileri, sığ sular için sürekli toplanması gereken ses hızı verileri temizlenmeli
ve hat bilgileri bu aşamadan sonra bir araya getirilerek batimetri haritası oluşturma
çalışmaları başlatılmalıdır. Süzgeçleme ve gridleme aşamaları için, çalışma sahasına
ait farklı kriterler geliştirilmelidir. Her ne kadar veri toplama süreci çok kanallı
sistemlerle azaltılmasına rağmen, veri işlem süreci çok artmaktadır.
Farklı tarihlerde toplanmış batimetri verilerinin karşılaştırılmasının CBS yazılımları
yardımıyla yapılmasıyla, hacimsel çökme ve yükselme analizlerini gerçekleştirmek de
mümkündür. Yapılacak çalışmalarda bütçe olanakları mümkün olur ise, batimetrisi
çıkarılan sahanın yandan taramalı sonar ile de izlenmesi sağlanmalıdır. Yandan
taramalı sonar verisi ile ses dalgalarının deniz tabanından yansıma gücüne bağlı
olarak deniz tabanı özelliklerini de sınıflandırma olanağı (çamurlu/kumlu/kayalık gibi)
elde edilebilmektedir.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 112/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 113/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

4 ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA, HEYELAN TESPİTİ VE
İZLENMESİ ÇALIŞMALARI
4.1

HEYELANLAR

Dünyanın birçok yerinde, yaşanan iklimsel değişimlerine, nüfus yoğunluğunda
meydana gelen artışlara ve yetersiz/çarpık kentsel gelişmelere paralel olarak heyelan
miktarlarında artış olmaktadır. Heyelanların, sosyo-ekonomik açıdan verdiği
zararların boyutlarının da büyümesi sonucu, heyelan duyarlılık değerlendirmelerine
yönelik çalışmalarda artmaktadır. Heyelan duyarlılığının değerlendirilmesinde;
topoğrafik yükseklik, yamaç eğimi, yamaç eğim yönü, yamaç şekli, drenaj ağına ve
sırtlara yakınlık, topoğrafik nemlilik indeksi, faylara yakınlık, toprak kalınlığı, bitki
örtüsü yoğunluğu, bitki türü ve yollara yakınlık gibi farklı parametreler dikkate
alınmakta, heyelanın nedenini de sorgulayan bir model kurularak analizler
gerçekleştirilmektedir.
4.1.1 Heyelan Tanımı

Jeolojik süreçler sonrasında oluşmuş zemini oluşturan litolojilerin, (kayaların,
sedimanların, toprakların veya dolgu/döküntü malzemelerin) en son bulundukları
yerin konumuna bağlı olarak sahip oldukları potansiyel enerjilerinin etkisi altında ve
hiç bir taşıyıcı (su, rüzgar, akıntı ve buzul) etki olmaksızın duraylılıklarını
kaybetmelerine sebep olacak nedenlerin etkisiyle bir bölümünün veya tümünün yer
ve şekil değiştirmelerine genel anlamda heyelan denmektedir.
Hemen hemen her bölgede az veya çok heyelan oluşumuna rastlanabilmektedir.
Kayan kütlenin oturmuş olduğu yüzeye uygulamış olduğu kuvvetin, yüzeydeki
sürtünme kuvvetini yenmesiyle heyelan tetiklenmiş olmaktadır. Bazen kayan kütlenin
aşırı su doygunluğuyla kütlesinin artmasıyla kayma başlayabildiği gibi bazende
kayma yüzeyinin yer altı su tabakasının etkisi altında sürtünme kuvvetlerinin
azalmasıyla da meydana gelebilmektedir. Bazı heyelanlar ise bu iki koşulun bir araya
gelmesiyle tetiklenebilmektedir. Heyelanlar büyük bir hızla ve ani olarak
gerçekleşebildikleri gibi, çok yavaş ve akma şeklinde de olabilmektedir.
Genel kabüllere göre, bir alandaki heyelanı kolaylaştıran etkenler arasında, yağış
miktarı, yamaç eğimi ve taban yüzeyinde kaydırıcı killi birimin yer alması gelmektedir.
Bu amaçla araştırma alanlarının aldığı yağış miktarları takip edilmekte, bölgelerin
sahip oldukları topoğrafik özellikler kontrol altına alınmaya çalışılmakta ve bölgelerin
zemin yapılarının tanınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Aşağıda
verilen tablo incelendiğinde, heyelan hareketlerinin ülkemizdeki, genel olarak,
mevsimlere göre dağılım şekilleri gözlenebilmektedir. Bu tablodan da anlaşılacağı
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gibi, ilkbahar ayları yağışların en yaygın olduğu dönemler olmasından dolayı en çok
heyelanların yaşandığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır (Yazar, 2009).
Tablo 4.1.1 Heyelanların ülkemizde mevsimlere göre dağılımı (Yazar, 2009).

Ülkemizdeki heyelanların yarıdan fazlasının ilkbahar mevsiminde görülüyor olması
(Tablo 4.1.1), İlkbahar aylarında yağışların fazla olmasından, yüksek bölgelerde kış
mevsimlerinden kalan karların erimesinden ve bunların sonucu olarakta yer altı su
tabakasının yükselmesindendir. Tablo 4.1.1’e dikkat edilirse, yağışların azaldığı
kurak yaz mevsimleri sonrasında gelen sonbahar dönemleri, heyelanlar açısından
riski en az olan dönemlerdir (Yazar, 2009).
4.1.2 Tipik Bir Heyelan Kesiti Ve Heyelanların Temel Bölümleri

Tipik bir heyelan kesiti ve heyelanın sahip olduğu temel bölümler Şekil 4.1.1 ve Şekil
4.1.2 de verilmiştir.

Şekil 4.1.1 Tipik heyelan kesiti (Ulusay, 2001). H, heyelananın uzaysal boyutunu; V, düşey
boyutunu; D, kayma derinliğini göstermektedir.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 115/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Heyelanların temel bölümlerinin açıklamaları aşağıda verilmiştir;











Kayma Bölgesi: Heyelanların aşağı doğru hareket eden üst seviyeleridir.
Birikme Bölgesi: Heyelanların alt kesimlerinde yer alan “ÇÖKME”,
“KABARMA”, “AKMA” ve “DEPOLANMA” bölgeleridir.
Taç: Heyelanın en üst kısmıdır, bölgede hareketsiz kalmış kısım olarak
tanımlanır. Taç ta gerilme çatlakları gözlenir.
Ana (temel) Ayna: Kayan birimin kitlesinin dik veya dike yakın açığa çıkmış
kayma yüzeyidir. Ana aynanın önünde kayan bölge içerisinde bir kayma
kaması ve ikicil aynalar meydana gelebilir.
Tali (ikincil) Ayna: Ana aynanın önünde kayan bölgeye ait dike yakın açığa
çıkmış yüzeydir.
Topuk: Hareket eden kütlenin en son kısmıdır. Heyelan sınıflamalarında
malzemenin toplandığı yer olarak tanımlanır. Topuk genellikle dairesel
kaymalarda kullanılan bir terimdir.
Heyelanlarda üst seviyeler aşağı doğru hareket ederken (Kayma bölgesi), alt
kısımlarda“ÇÖKME”, “KABARMA” ve “AKMA” bölgeleri (Birikme bölgesi)
meydana gelir.
Tepe: Hareket eden kütle ile ana aynanın kesiştiği yerin en üst noktası.
Ana Kütle: Kayma yüzeyi boyunca hareket eden malzemenin tümü.
Çapraz (Enine) Çatlaklar: Heyelanın topuğunun üst kısmında meydana gelen
çatlaklardır. Genellikle kabarma bölgesinde meydana gelir. Kabarma
bölgesine karşılık çökme bölgelerinin özgün yapıları ise heyelan gölcükleridir.

4.1.3 Heyelanlar Duraylılıkları Ve Duraylılıklarının Bozulması

Belli bir eğime sahip olan herhangi bir alanın veya yamacın, harekete geçiren yüklere
veya olaylara karşı dengede olabilmesine duraylılık denir. Kayma, devrilme, akma ve
şişme gibi biçim değişikliğine neden olan hareket ettirici güçler toplamı, bu
devinimlere karşı yeri tutan güçlerden büyük olmadıkça yamacın veya alanın dengesi
ve biçimi bozulmaz. Bir heyelanlı sahanın güvenlik faktörü, (G.F.) kaymaya karşı
koyan kuvvetler ile kaydırıcı kuvvetler arasındaki oran ile belirlenir. Bir heyelan için
G.F.’nin 1’den büyük olması duraylı olduğunu, 1’den küçük olması ise duraysız
olduğunu tanımlamaktadır.
Bu tür alanlarda jeolojik birimler ve yüzey eğimleri baş aşağı ise, yüzey, eğim kayma
dayanım açısını geçerse, yeraltısu seviyesi sığsa, ve bunların üzerine bir de üst yapı
yükü gelirse kayma kolaylaşır ve duraylılık bozulur. Duraylılığı bozan etkenler,
aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir (Tablo 4.1.2). Duraylılıkların bozulmasının
ardından bir heyelan meydana gelmesi büyük olasılıktır. Bundan dolayı, heyelan riski
taşıyan alanlarda öncelikli olmak şartıyla, duraylılıkların bozulması engellenmelidir.
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Tablo 4.1.2 Duyarlılık bozan etkenler
Akarsu etkisi

Deprem etkisi

Yağış etkisi

Rüzğar etkisi

Kar erimesi

Yapay müdahele etkisi

Su seviyesi dengesinin bozulması

Yükleme

Sismik sarsıntı

Ağaçlandırma (özellikle rüzgalı bölgelerde)

Sıvılaşma

Kazı ile yerin dengesini bozma

Volkanik etki

Yersarsıntısı (Doğal sarsıntı)

Taşkın ve sel etkisi

Patlatma (Yapay sarsıntı)

Deniz etkisi (dalga, akıntı)

4.1.4 Heyelan Olmasının Nedenleri

Tablo 4.1.3’de verilen nedenler bir bölgenin duraylılıklarının bozulmasında ve
heyelan olmasında ki temel nedenler arasındadır. Jeolojik, morfolojik, fiziksel
nedenler, yapay müdaheleler, en temel heyelan hareketi nedenlerindendir.
Tablo 4.1.3 Heyelan oluşmasının nedenleri
Jeolojik Nedenler
Morfolojik
Nedenler
Zayıf Malzeme
Eğim açısı
Hassas/duyarlı
Topoğrafik
Malzeme
Yükselim
Aşınmış Malzeme
Sekmek
Kıvrımlanmış Malzeme
Kırıklı/Çatlaklı Malzeme
Ters konumlu
süreksizlikler
Geçirgenlik
düzensizlikleri
Malzeme düzensizlikleri
Yağış (yağmur/kar),
(kimyasal aşınım, vb..)

Fiziksel Nedenler

Yapay Nedenler

Yoğun yağış
Hızlı kar erimesi

Kazı çalışmaları
Dolgu çalışmaları

Uzun süreli yağış

Yer kullanım
değişiklikleri
Su yönetimi/idaresi

Akarsu
Hızlı doygunlaşması
Aşındırması
Dalga aşındırması Deprem
Akıntı aşındırması Volkanik faaliyet

Madencilik
Taş ocağı işletmesi

Buzul aşındırması

Açılma

Sarma ve sarsıntı

Eğim Yüklenmesi
Yeraltı erozyonu

Donma çatlakları
Yeraltı su seviyesi
değişimleri
Gözenek suyu
basıncı
Yüzey akıntıları

Su sızıntıları
Orman kullanımı ve
ormansızlaşma

Yatay sınır
erozyonu
Bitki örtüsü
değişikliği

Sismik aktivite
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4.1.5 Heyelanların Oluşumuna Göre Sınıflandırılması

Heyelanlar, oluşumlarına göre Tablo 4.1.4 de verilmiş olan üç temel sınıfta
incelenmektedir.
Tablo 4.1.4 Heyelanların oluşumların göre sınıflaması
Doğmuş, gelişmiş, kaymış ve duraylı hale gelmiş
Pasif heyelanlar
heyelanlardır. Bu yöreler yüzeyde kayma aynaları ve heyelan
izleri ile tanınırlar.
Gelişmekte
heyelanlar

olan Henüz kaymamış, ancak kaymaya aday olan yerlerdir

Aktif heyelanlar

Hareketin ve kaymanın devam ettiği heyelanlardır.

4.1.6 Heyelanların Kayma Yüzeylerine Göre Sınıflandırılması

Şekil 4.1.2’ de görüldüğü gibi, heyelanlar dönel heyelanlar ve dönel olmayan
Heyelanlar olarak iki temel sınıfa ayrılmaktadır. Heyelanların bu türden iki farklı
kayma yüzeylerine sahip olmalarının temel nedeni, heyelanın oluştuğu yüzeyin,
yapısına ve sertliğine bağlıdır. Genel olarak, dönel heyelanlar, gevşek zeminlerin
veya ayrışmış kayaların bulunduğu alanlarda ve dönel olmayan heyelanlar ise,
genellikle süreksizlikler tarafından kontrol edilen kayalık yüzeylerde meydana
gelmektedir (Şekil 4.1.2).

Şekil 4.1.2. İdealleştirilmiş kayma tipleri blok şekilleri: sol: dönel, sağ: dönel olmayıp düzenli
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Çeşitliliğine

Ve

Malzeme

Çeşitliliğine

Göre

Heyelanların hareket çeşitliliğine ve malzeme çeşitliliğine bağlı olarak, en yaygın
kullanılan sınıflama Tablo 4.1.5 ve 4.1.6 da verilmiştir (Varnes, 1978; Hutchinson
(1988); Cruden ve Varnes, 1996; Hungr ve diğ., 2001).
Tablo 4.1.5 Varnes (1978)’e göre yapılan temel sınıflamanın, Hutchins (1988), Crundes ve
Varnes (1996), Hungr ve diğ., 2001 tarafından yapılan güncellenmiş hali.

Malzemenin Türü
HAREKET TÜRÜ

Kaya Düşmesi

DÜŞME

Kaya Devrilmesi

DEVRİLME
Yavaş
AKMA

Hızlı
Ötelenmeli

KAYMA
Dönel (Dairesel)
YANAL YAYILMA
KARMAŞIK

KAYAÇLAR

Kaya Kripi
Çok Parçalı Kayaç
Akması
Kayada blok türü
ötelenme
Sıkı Çatlaklı Kayada
dönel kayma
Kaya Yayılması

ZEMİNLER
İri Daneli

İnce Daneli

Molozda Düşme
Molozlarda
Devrilme

Zemin Düşmesi
Zeminlerde
Devrilme

Moloz Kripi

Zemin Kripi

Moloz Akması

Zemin Akması

Zeminde ve molozda blok türü
ötelenme
Zeminde ve molozda dönel kayma
Zemin veya Moloz Yayılması

Hareket Türü ve Malzeme Karışık
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sınıflama temel alınarak, şematik olarak heyelanların

YATAY
YAYILMA

KAYA
DÜŞMESİ

DEVRİLME

BLOK
KAYMASI

DÖNEL
KAYMA

MOLOZ
AKMASI

BLOK KAYMA

MOLOZ ÇIĞI

SÜRÜKLENME

YER AKMASI

4.1.8 Heyelanların Varlığının Ve Denge Bozukluklarının Belirtileri

Heyelanların, kütle hareketlerinin bir alandaki varlığının ve yamaçlarda meydana
maddeler halinde sıralanmıştır gelen denge bozukluklarının belirtileri, Tablo 4.1.7’de
verilmiştir. (Nebahat Başkaya; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ercan, 2001;
Bogoslovskyve Ogilvy, 1977; Gelişli, 2001;
http://www.kingston.ac.uk/~ku00323/landslid/).
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Yer yer kabarmış yamaç şekilleri

Eğimde ani değişiklik

Yamaçta küçük göllenmeler

Yarık ve çatlaklar (arazide, yollarda,
duvarlarda)

Yamaçta yer yer su sızmaları

Merdiven basamaklarını andıran ondüleli bir
yüzey topoğrafyası

Çevreye uymayan bitki çeşitleri

Gövdeleri eğik ya da kamburlaşmış ağaçlar,
direkler ve çitler

Dalış yönü (eğimi) yamaç aşağısına doğru
olan tabakaların varlığı

Yeraltında bulunan borularda ve kablolarda
hasarların oluşması

Proje kapsamında öncelikli heyelanlı alanlar olarak seçilen Yeniköy ve Çatalca
araştırma alanlarında, Tablo 4.1.7’deki özelliklerle heyelanların varlığı sorgulanmıştır.
İzleyen kısımda, Tablo 4.1.7’deki özellikleri açıklamak amacıyla, bu çalışmalar
örneklenmiştir.
Şekil 4.1.3 ve Şekil 4.1.4’de verilen Yeniköy ve Çatalca araştırma bölgelerine ait olan
topoğrafik profiller incelendiğinde dalgalı ve kesikli topoğrafya özellikleri ve eğimlerde
ani değişimler ile merdiven basamaklarını andıran ondüleli yüzey yapılarının varlığı
açıkca gözlenebilmektedir.

Şekil 4.1.3
Dalgalı ve kesikli topoğrafyanın, eğimde ani değişikliklerin, merdiven
basamaklarını andıran ondüleli yüzey görüntülerinin Yeniköy araştırma alanına ait topoğrafik
kesitler üzerindeki görünümleri.
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Şekil 4.1.4 Dalgalı ve kesikli topoğrafyanın, eğimde ani değişikliklerin, merdiven
basamaklarını andıran ondüleli yüzey görüntülerinin Çatalca araştırma alanına ait topoğrafik
kesitler üzerindeki görünümleri.

Yaygın bir bitki örtüsüne sahip olan Çatalca araştırma alanında yer alan ve yaşlarının
15-20 yıl olduğu gövdelerinden her yıl çıktığı bilinen dalların sayılmasıyla saptanan
ağaçların eğikliğinin, bölgede hakim olan toprak kayması yönünde olduğu, bölgedeki
nirengi noktalarında gerçekleştirilen ölçümler sonrasında elde edilen yamulma
analizleri sonrasında saptanmıştır (Şekil 4.1.5). Ayrıca bu ağaçlar içerisinde gövdeleri
kamburlaşmış yapıda gelişen ağaçların varlığı da gözlenmiştir.

Şekil 4.1.5 Çatalca araştırma alanında gözlenen ve zemindeki kayma yönüne uyumlu bir
yapıda eğimlenmiş agaçlar.
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Tüm araştırma alanlarında (özellikle Yeniköy araştırma alanında), yer yer
kabarmalar, yarık ve çatlaklar oluşmuş yamaç ve zemin yapıları yaygın bir şekilde
bulunmaktadır (Şekil 4.1.6). Çitlerde, duvarlarda çatlamalar, yer değiştirmeler ve bazı
alanlarda ise direklerde eğilmeler gözlenmiştir (Şekil 4.1.7). Yeniköy ve Çatalca
araştırma alanlarına ait yamulma analiz sonuçlarında saptanan açılma eksenlerinin
yönleri ve büyüklükleri, fotoğraflarda gözlenen zemin çatlamalarıyla, yer
değiştirmelerle ve direk eğilmeleriyle uyum içerisindedir.

Şekil 4.1.6 Yeniköy (sol) ve Çatalca (sağ) araştırma alanlarında yağmurlu dönemler
sonrasında gözlenmiş farklı yarık ve çatlakları gösterir fotoğraflar.

Şekil 4.1.7 Yeniköy araştırma sahasında gözlenen duvar çatlamaları ve direk eğilmelerine ait
örnek fotoğraflar.

Yeniköy ve Çatalca araştırma alanlarında, heyelanlı alanlarda beklendiği gibi,
yağmurlu mevsimlerde yaygın bir şekilde gözlenen sızıntı yamaç suları ve bölgede
kil ağırlıklı tabakaların bulunmasından kaynaklanan küçük göllenmelere
rastlanmaktadır (Şekil 4.1.8). Ayrıca bu göllenmeleri çevreleyen alanlarda bölgeyi
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tam olarak temsil etmeyen, suya doygun ortamlara özgü bitki çeşitlerinin varlığıda
gözlenmektedir.

Şekil 4.1.8 Yeniköy araştırma sahasında heyelan yelpazesi önünde gözlenen göllenmeye ait
fotoğraf.

Bölgelerde gerek yoğun bitki örtüsünün ve gerekse yaygın tarımsal faliyetlerin
olmasından dolayı, tabakaların eğim yönlerinin genel yamaç eğimi yönünde olup
olmadığı gözlenememektedir.
Tablo 4.1.7’den yararlanarak, elde edilen sonuçlar ışığında, hem Yeniköy hemde
Çatalca araştırma alanlarınında var olan heyelanların aktif olduğu saptanmıştır.
4.1.9 Heyelan Değerlendirme Ve Araştırma Stratejisi

Bu araştırma projesinden ve heyelanlarla ilgili daha önce gerçekleştirilmiş
çalışmalardan elde edinilen bilgiler ışığında, bu kısımda heyelanların
değerlendirilmesi ve araştırılması yöntemleri bir akış grafiği içerisinde sistematik
olarak irdelenmiştir (Şekil 4.1.9).
Temel olarak bir heyelanın değerlendirme ve araştırma yöntemleri, “Sayısal Olmayan
Araştırmalar” ve “Sayısal Araştırmalar”
şeklinde iki ana başlığın altında
toplanmalıdır.
Sayısal olmayan araştırma yöntemleri, araştırma alanına ait “tüm belge ve bilgilerin
toplanması” ve araştırma alanının her yönüyle tanınmasına imkan sağlayabilecek
olan “arazi gözlemleri”(Bilgi Derlenmesi ve Arazi Gözlemleri)’ni içermektedir.
Heyelanlı sahaların incelenmesindeki bu ilk aşama, genel olarak, bölgeye ait eski ve
yeni topoğrafik haritaların incelenmesini, eski ve yeni hava fotoğraflarının (varsa uydu
verilerinin) karşılaştırmalı olarak analizini, bölge hakkında yazılmış tüm kitap, makale
ve raporların incelenmesini, sözlü ve basılı yayın organlarında yapılmış haberlerin
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analizini, bölgede yaşayan halktan araştırma konusu/alanı hakkında bilgi alınmasını
ve arazideki tüm görsel bilgilerin kayıt altına alınarak, sentezlenmesini
kapsamaktadır. Araştırmanın bu ilk aşamasıyla ilgili gerçekleştirilmesi önerilen tüm
çalışmalar ve edinilmesi önerilen tüm bilgilere ait başlıklar Tablo 4.1.8’ de verilmiştir.
Elde edilen tüm bulgular (eski ve güncel topoğrafik düzensizlikler, pınarlar,
yerleşimler, bitki örtüsü gibi, bkz. Tablo 4.1.8), bir yer bulduru haritası üzerine ölçeklli
olarak yerleştirilmelidir. Bundan sonraki tüm çalışmalar için bu harita, referans altlık
harita olacaktır.
Harita üzerine aktarılamayacak olan bilgiler ise, yorum ve planlama aşamalarında
kullanılmak amacıyla kayıt altına alınmalıdır.
Tablo 4.1.8 Sayısal olmayan araştırmalarla ilgili takip edilmesi önerilen adımlar.

1. Sayısal Olmayan Araştırmalar
1.1 Arazi Gözlenmesi
a. Topoğrafyanın incelenmesi.
- Dalgalı ve kesikli bir topoğrafya
- Eğimde ani değişiklik
- Yer yer kabarmış yamaç şekilleri
- Merdiven basamaklarını andıran şekili bir yüzey topoğrafyası
b. Araştırma alanının tanınması.
- Yarık ve çatlaklar (arazide, yollarda, duvarlarda)
- Yamaçta küçük göllenmeler
- Yamaçta yer yer su sızmaları
- Çevreye uymayan bitki çeşitleri
- Gövdeleri eğik ya da kamburlaşmış ağaçlar, direkler ve çitler
- Eğimi yamaç aşağısına doğru olan tabakaların varlığı
- Yeraltında bulunan borularda ve kablolarda hasarların oluşması
1.2. Bilgi Derlenmesi.
a. Bölgeye ait topoğrafya haritalarının incelenmesi.
b. Bölgeye ait hava fotoğraflarının incelenmesi ve karşılaştırılması.
c. Önceki bilimsel çalışmaların derlenmesi.
d. Basılı kitap, makale, ve raporların incelenmesi.
e. Yazılı ve sözlü yayın organlarının taranması.
f. Bölgenin, heyelanlar açısından bugünü ve geçmişi hakkında yerli halktan bilgi
alınması.
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Şekil 4.1.9 Heyelan değerlendirme ve araştırma yöntemleri akış grafiği.
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Heyelan araştırma ve yöntem geliştirme çalışmalarının birinci aşaması
tamamlandıktan ve bölgedeki halihazır durumu heyelan açısından tanımlayan, her
türlü fiziksel ayrıntıyı ve jeolojik bilgileri içeren referans harita oluştuktan sonra,
bölgeye ait “Statik Ölçüm Modeli“ oluşturulmalıdır (Şekil 4.1.9). Bu model, bölgede
gerçekleştirilecek olan “Statik Ölçme” stratejisinin temeli olacaktır. Bu model, bölgede
gerçekleştirilmesi amaçlanan araştırmalarda kullanılacak olan temel yöntemlerin
seçimini ve bu yöntemlerin uygulanması gereken lokasyonlarının belirlenmesi
konusunda gerekli bilgileri içermeli ve yönlendirici olmalıdır. İzlemesi
gerçekleştirilecek olan parametrelere ait izleme noktalarının ve hatlarının büyük
çoğunluğunun seçimi de, bu aşamada gerçekleştirilmelidir. Topoğrafik kontrol hatları
ve noktaları, jeolojik, jeomorfolojik ve jeofizik ölçümlere ait hatlar ve noktalar, tüm
detaylarıyla bu aşamada planlanmalı ve ilk aşamada oluşturulan referans haritanın
üzerine işlenmelidir. Aşağıda verilen tablolarda, tüm statik ölçme modellemesi
aşamasında dikkate alınması gerekli parametreler ve bu parametrelere ait detaylar
örneklenerek verilmeye çalışılmıştır.
Örneklemelerde kullanılan ölçüm teknikleri, projede çerçevesinde kullanılan
yöntemlerden oluşmaktadır. Amaç, yaygın kullanılan yöntemlere (sismik kırılma gibi)
odaklanmak yerine, etkinliği yüksek ama ülkemizde yaygın kullanılmayan (bir kısmı
bu proje kapsamında ülkemizde, ilk defa uygulanmaktadır) yöntemlerin ele alınan
problemlerin çözümüne katkılarını göstermek, uygulama şekillerini detaylı olarak
vermektir.
Öncelikle referans harita, Tablo 4.1.9’da tanımlı maddelerden yararlanarak farklı
jeolojik bilgileri de içerecek şekilde zengileştirilmelidir.
Tablo 4.1.9 Statik (Sayısal) ölçme model çalışmaları sırasında gerçekleştirilmesi amaçlanan
arazi çalışmaları için takip edilmesi önerilen adımlar.
STATİK (SAYISAL) ÖLÇÜM MODELİ
1. Arazi Çalışmaları:
a) Heyelan plankotesi/topografik harita üzerinde heyelan alanı belirlenmesi,
b) Heyelan çatlakları, çatlak aralıkları, yatay/düşey atım miktarının belirlenmesi,
c) Kaynak ve sızıntı su alanlarının belirlenmeli,
d) Sahada yer alan litolojik birimlerin ayırtlanmalı ve işlenmeli,
e) Tabakaların doğrultu ve eğimleri, kıvrımlar, faylar, eklemler ve eklem
sistemleri Hareket doğrultusunda enkesitler çıkartılmalı,

Tablo 4.1.10’da, statik ölçme modelini oluştururken uygulanacak olan sondaj
çalışmalarının planlanması ve sondaj kuyularında uygulanabilecek olan ek tekniklerin
tanımlanmasına yönelik yaklaşım verilmiştir. Bu aşamada, maliyetleri azaltmak ve
elde edilen bulguları kuyularda yapılacak ek çalışmalarla zenginleştirmek amacıyla,
göz önünde tutulması gereken bazı detaylarda belirtilmiştir.
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Tablo 4.1.10 Statik (Sayısal) ölçme model çalışmaları sırasında karotlu sondaj planlamaları
için takip edilmesi önerilen adımlar.

STATİK (SAYISAL) ÖLÇÜM MODELİ
2. Karotlu sondaj planlanması
Amacı:
a)
Heyelan alanı içerisinde yer alan jeolojik birimlerin ve yapısal unsurlarının belirlenmesi,
b)
Kayma yüzeyi ve heyelan geometrisinin ortaya çıkarılması,
c)
Yeraltı su seviyesi ve su basıncının belirlenmesi,
d)
Zemin deneylerinin yapılması (SPT) ve laboratuar deneyleri için UD numunesi alınması,
e)
Heyelan hareketinin ölçülebilmesi ve izlenebilmesi,
f)
İnklinometre ölçümlerinin gerçekleştirilmesi.
g)
TDR (Time Domain Reflectometer) sistemlerinin oluşturulması.
h)
PS log ile sismik hızın elde edilmesi.
Sondaj Sayısı, yerleri ve derinlikleri:
a)
Heyelan ekseni üzerinde en az üç sondaj bulunmasına çalışılmalı, arazinin elverişli
olmaması durumunda, mutlaka heyelanın taç kısmını ve topuğunu örnekleyecek en az iki sondaj
yapılmalıdır.
b)
Hareketli kütle dışında sağlam zeminde de aynı hat üzerinde sondaj yapılmalı,
c)
Heyelanın genişliğine bağlı olarak birden fazla en-kesit üzerinde çalışılacak ise bu
eksenlerde de minimum iki adet sondaj yapılmalı,
d)
Sondajlar olası kayma yüzeyinin altına sağlam zemine / ana kayaya kadar ilerlemeli, elde
edilecek veriler dikkate alınarak kuyunun bitilrilmesine veya devam ettirilmesine karar
verilmelidir.
e)
Aletli ölçüm (inklinometre) uygulanacak sondajlar, olası kayma derinliğinden daha derin
yapılmalı, ikincil etkilerin de görülmesi sağlanmalı
f)
Minimum kuyu
derinlikleri her araştırma sahasının özelinde, jeolojik ve jeofizik
bulgulardan da (eğer var ise) yararlanarak saptanmalı, uygulamada yaygın olarak yapıldığı gibi
20m veya 30m gibi sabit bir derinlikle her yerde çalışılmamalıdır.
Sondaj metodu:
a)
Auger yöntemi ile (kuru sistem) sondaj yapılmalı,
b)
Sondaj sırasında SPT deneyi yapılmalı ve UD numuneleri alınmalı,
c)
Sondajı tamamlanan kuyulara delikli plastik borular yerleştirilerek yeraltı suyu ölçüm
istasyonları kurulmalı veya piozemetreler yerleştirilerek basınçlı durum için yeraltı suyu
hareketleri izlenmeli
d)
Kuyu ile çalışması bitirildikten sonra, kuyu taranarak, inklinometre kuyusu olarak
kullanılacak ise genişletilmeli
e)
Heyelanlardaki inklinometre borularının uzun süre kırılmadan dayanabilmesi için 85mm
gibi geniş kuyu çaplarına tarama sonucu ulaşılması hedeflenmeli
Yeraltı suyu ölçümleri:
a)
Sondaj sırasında karşılaşılan yeraltı suyu seviyesi belirlenmeli
b)
Sondaj sonrasında ölçülen su seviyesi kayıt edilmeli
c)
Sondajlardan 24 saat sonra ölçülen su seviyesi kayıt edilmeli
d)
Artezyen basıncı ve sızıntı zonlarının kaydı alınmalı
Numune Alımı:
a)
Kum-çakıl zeminlerden, her 1.5 m. ilerlemede 1 SPT deneyi ve numunesi alımı yapılmalı,
numune gözle incelenmeli, kayıt altına alınmalı (farklı nitelikteki geçişlerin mutlaka örneklenmesi
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gerekmektedir)
b)
Silt-kil zeminlerden, her 1.5 m. ilerlemede 1 SPT deneyi ve numunesi alımı yapılmalı,
numunenin gözle incelenmesi kayıt altına alınmalı (farklı nitelikteki geçişlerin mutlaka
örneklenmesi gerekmektedir)
c)
Her 1.5 m. ilerlemede 1 örselenmemiş numune alımı, tüp altı ve üstünde gözle inceleme
notları kayıta geçirilmeli (farklı nitelikteki geçişlerin mutlaka örneklenmesi gerekmektedir)
d)
Kayalarda ise, sondajın başından itibaren sürekli karot alımı amaçlanmalı, toplam karot
verimi, kaya kalitesi göstergesi gibi değerler kayıtlara geçirilmeli

Tablo 4.11’de, heyelanlı alanlarda öncelikle gerçekleştirilmesi gereken, zaman içinde
oluşan topoğrafik değişimleri belirlemeye yönelik gözlem ağının kurulmasına ait
bilgiler verilmiştir.
Tablo 4.1.11 Statik (Sayısal) ölçme model çalışmalarda, topoğrafik değişimleri izlemeye
yönelik takip edilmesi önerilen adımlar.

STATİK (SAYISAL) ÖLÇÜM MODELİ
3. Topoğrafya ölçüm yerlerinin ve ölçüm tekniğinin parametrelerinin seçimi:
a) Araştırma alanını tümüyle örnekleyebilmeli,
b) Araştırma alanı dışında da noktalar içermeli ve deformasyondan etkilenmeyen
bu noktaları referans alarak heyelanlı alanlar içindeki topoğrafya değişimleri
belirlenebilmeli
c) Araştırma alanı içerisinde tespit edilmiş bulunan olası heyelan alanlarının
zaman içindeki değişimlerinin kontrol altına alınabilmesini sağlamalı,
d) Ölçüm noktalarının sayısı, ne araştırmanın amacını aşan sayıda ne de
araştırmanın amacının gerçekleştirilmesine imkan sağlayamayacak kadar az
sayıda olmamalı, maliyet unsuru da gözetilerek belirlenmeli
e) GPS ile çalışılacak ise ölçüm süresi, noktalar arasındaki mesafeye (baz) ve
beklenen hareketin boyutuna göre saptanmalı, baz uzadıkça ve hareket
küçüldükçe gözlem süresini artırmalıdır (10dk’dan 6 saatte kadar)
f) PSINSAR yapılacak ise, sonuçları destekleyecek şekilde çalışma sahası
içindeki kritik yapılara yapay reflektörler konmalı,
g) Ölçüm noktaları, ağaçlık alan gibi GPS ölçümlerine izin vermeyen yerlerde
olacak ise, total station ile konrol almak üzere, ölçülecek yerlere reflektörler
konmalı

Statik Ölçüm Modeli çalışmaları, bölgede uygulanacak olan ve heyelanların derinlik
boyutundaki fiziksel özellikleri ile geometrisinin tanımlanmasını sağlayacak jeofiziksel
çalışmaların detayları hakkında da bilgi içermelidir (Tablo 4.1.12). Uygulanacak olan
teknikler, nedenleriyle tartışılmalı ve bu tekniklerin uygulanacağı noktalar veya hatlar
hakkında, neden gerektiği ve beklenen sonuçlar tanımlanmış olmalıdır. Elektriközdirenç çalışmalarının ve Sismik yansıma çalışmalarının gerçekleştirileceği hatlar
bölgeyi, bölgenin topoğrafik özelliklerini ve bölgede var olduğu düşünülen jeolojik
yapıları saha koşullarının olanak verdiği ölçüde dik profillerle örnekleyecek şekilde
olmalıdır. İdealde, sismik hatlar ile elektrik-özdirenç hatları aynı yerden geçirilerek
farklı yöntemlerin birbirini desteklemesi sağlanmalıdır.
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Tablo 4.1.12 Statik (Sayısal) ölçme model çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek olan
jeofizik çalışmalar sırasında takip edilmesi önerilen adımlar.
STATİK (SAYISAL) ÖLÇÜM MODELİ
4. Jeofizik Çalışmalar:
a) Birimlerin özdirencinin derinlikle değişimlerinin belirlenmesine yönelik elektrik
kesitlerine ait hatlar saptanmalı (idealde sismik hatlarla çakışmalı),
b) Birimleri alansal olarak temsil edebilecek ve tüm yapısal unsurları kayıt altına
alabilecek özellikte sismik yansıma çalışmaları planlanmalı (idealde sismik
hatlarla çakışmalı),
c) İnklinometre kuyuyularının geniş açılması sayesinde yapılacak PS log
ölçümleri planlanmalı
d) MASW, REMİ, SPAC gibi tekniklerle, S dalga hızı kesitleri elde edilecek yerler
diğer jeofizik yöntemlere ait profilleri destekleyici veya çakışık şekilde
doğrulama amacı ile seçilmeli
e) Deprem veya taş ocağı patlatmaları ile heyelanlardaki hareketler arasındaki
ilişkileri sorgulamak olan mikro-sismoloji çalışmaları planlanmalı

Tablo 4.1.13’de tanımlandığı şekilde zeminin, kayanın ve yeraltı suyunun
davranışının tanımlanmasına yönelik mühendislik jeolojisi çalışmaları planlanmalıdır.
Tablo 4.1.13 Statik (Sayısal) ölçme model çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek olan
mühendislik jeolojisi çalışmaları için takip edilmesi önerilen adımlar.

STATİK (SAYISAL) ÖLÇÜM MODELİ
5. Zeminin tanımlanması:
a)
Araştırma çukurlarının açılması,
b)
Çukur logunun yapılması ve fotoğraflarının açılması,
c)
Zemin cinsinin tanımlanması
d)
Ayrışma, bozuşma zonlarının belirlenmesi,
e)
Tanelerin boyutununun belirlenmesi,
f)
Yanal ve düşey devamlılık
g)
Yeraltı suyu seviyesi, kayma yüzeyi derinliği ve şeklinin saptanması
h)
Birimlerin hidrojeolojik özellikleri (gözeneklilik, geçirimlilik) belirlenmesi
i)
Heyelan çatlaklarının derinliği, açıklığı ve uzanımının ölçülmesi
j)
Örselenmiş ve örselenmemiş numune alınması
6. Kaya kütlesinin tanımlanması:
a)
Kütlenin davranışını belirleyen süreksizliklerin Türü
(Tabakalanma,
eklemlenme, şistozite, çatlak, fisür, fay)
b)
Süreksizliklerin yönelimi (eğim ve doğrultusu)
c)
Açıklık, pürüzlülük, aralık, dolgu maddesi, su etkisi
d)
Alterasyon, ayrışma ve bozuşma derecesi
e)
Kütlenin fiziksel ve mekanik özelliklerinin tanımlanması
f)
Kaya kütlesinin süreksizlik verileri kullanılarak geçerli uluslararası
sınıflandırma yöntemlerine göre değerlendirilmesi (RQD, RMR, GSI, ISRM,
vb)
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7. Yüzey suları:
a)
Yüzey sularının drenajı
b)
Hareket eden kütle üzerindeki boşluk ve çöküntülerde birikmiş yüzey suları
c)
Yeraltı suyu araştırması
d)
Yeraltısu seviyesi ve mevsimsel değişimi
e)
Kapiler zon ve akım yönü
f)
Heyelan alanı ve yakın çevrede bulunan kaynak ve gözeler
Statik Model sonrasında seçilen jeolojik, jeomorfolojik ve jeofizik yöntemler ve bu
yöntemlerin uygulama lokasyonları Tablo 4.1.14’deki sırayı kullanılarak
gerçekleştirilmeli, bu sayede eldeki bulguların bir sonraki adımı yönlendirmesi
sağlanmalıdır. Gerçekleştirilecek olan bu ölçümler sonucunda, gerek araştırma alanı
ve gerekse bu alanda bulunan heyelan gibi yapılar hakkında önemli sayısal bilgiler
elde edilecek, durum tespitinin sağlıklı ve gerçekci sonuçlandırılması sağlanacak ve
yapısal mekanizmaların çözümü gerçekleştirilmiş olacaktır.
Tablo 4.1.14 Sayısal araştırmalarla ilgili takip edilmesi önerilen adımlar.
2. Sayısal Araştırmalar
2.1 Arazi Çalışmaları
Jeolojik inceleme ve harita yapılması
2.2 Mühendislik Uygulamaları
Jeolojik Değerlendirmeler
Jeodezik Uygulamalar (Topoğrafyanın kontrol altında tutulması amaçlı)
Jeofizik Uygulamalar
Mühendislik Jeolojisi açısından değerlendirmeler

Bu aşamaya kadar olan araştırma sonuçlarına dayalı olarak, araştırma alanına ait
“Dinamik Ölçüm Modeli” oluşturulmalıdır. Temel amaç, heyalan alanında yüzeyde ve
derinde olan değişimlerin sürekli izlenerek, sahanın kontrol alında tutulmasıdır.
Dinamik ölçüm modeli ve dinamik ölçümler bir döngü içerisinde değerlendirilmeli ve
elde edilen sonuçlar ışığında, değişen koşullara göre, model yenilenmeli ve
yenilenen modele uygun yeni ve farklı ölçüm stratejileri uygulanmalıdır. Dinamik
ölçümden beklenen en önemli fayda, bölgenin heyelan tehlikesi açısından takibinin
yapılabilmesini sağlamasıdır. Böylece, gerçekleşebilecek bir heyelanın önceden
algılanılabilmesine ve gerekli önlemlerin alınabilmesine imkan sağlanabilecektir.
Tablo 4.1.15’de proje kapsamında yapılan çalışmalara bağlı olarak oluşturulan
dinamik ölçüm modeli verilmiştir. Bu model, temel tüm olması gereken izleme
sistemlerini içermektedir. Tablo 4.1.15’deki izleme sistemlerinin sayısını jeoteknik
yöntemlerinde de katkısı ile artırmak mümkündür. Önemli husus maliyetleri korumak
olup, özel olarak gerekmedikçe bu listeye ekleme yapılmamalıdır.
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Şekil 4.1.10 Heyelan değerlendirme ve araştırma yöntemleri için raporlama aşamaları.
Sonuç aşama, erken uyarı sisteminin kurgulanmasını ve çalıştırılmasını içermelidir.
Tablo 4.1.15 Dinamik ölçümler için proje kapsamında oluşturulan örnek model

DİNAMİK (SAYISAL) ÖLÇÜM MODELİ
a)
b)
c)
d)
e)

İnklinometre (veya TDR) sistemiyle gerçekleştirilen izlemeler
Topoğrafik değişimlerin izlenmesi
Meteorolojik koşulların izlenmesi
Yeraltı su seviyesinin izlenmesi
Mikro-sismolojik olarak alanın izlenmesi
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4.1.10 Araştırmaların Raporlanması

Genel olarak beş farklı adımda planlanması önerilen heyelan araştırma
çalışmalarının her adımından sonra bir Ara Rapor verilmesi tavsiye edilmektedir. 1.
Ara Rapordan sonraki her rapor belirli ölçülerde bir önceki rapor sonuçlarını
içermelidir (kümülatif olarak). Sonuç raporu ise tüm adımlarda gerçekleştirilen
araştırmaları ve planlama modelleme çalışmalarını içermelidir.
4.1.11 Heyelanları Önleme Ve Kontrol Altına Alma Tasarımları

Heyelanları önleme tasarımlarının gerçekleştirilebilmesi için öncelikle arazi
etütlerinin, sondaj çalışmalarının, jeofizik araştırma sonuçlarının ve laboratuar
deneylerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra, “Heyelan Önleme
ve Tasarım” konusunda uzman olan mühendislerce, elde edilen veriler ışığında
oluşturulan Jeolojik-Jeoteknik Araştırma Raporu esas alınarak, heyelanın
önlenmesine yönelik tasarım çalışması gerçekleştirilir. Bu raporda; heyelanın
oluştuğu zemin/kaya ortamı detaylı bir şekilde tanımlanmalı ve tüm incelemelerin
sonuçları, sondaj bilgileri, jeofizik bulgular, laboratuar çalışmaları sonuçları
kullanılarak bölgenin jeolojik birimleri ortaya konmalı, yer altı suyunun durumu
belirlenmelidir. Son kısmında, heyelanın mekanizması ortaya konulmalıdır. Bu
aşamada mümkün ise, sahaların eski topoğrafyası baz alınarak, halihazırda kaymış
olan kütlenin neden kaydığı, jeoteknik laboratuar sonuçlarından elde edilen zemin
dayanım değerleri baz alınarak sorgulanmalıdır.
Duraysızlık sorunlarının çözümü için uygulanabilecek yöntemlerin seçimi genel
hatları ile aşağıda belirtilen faktörlere bağlıdır (Hunt, 2007)
a) Yamacı/şevi oluşturan malzemenin nitelikleri ve gözlenen süreksizlik
yapılarının yönelimi ve yoğunlukları
b) Heyelanın Aktivitesi
c) Hareket potansiyeli taşıyan veya hareket eden kütlenin şekli ve büyüklüğü
d) Bölgede öngörülen imalatlar
e) Aktiviteye, hareket hızına, ivmesine ve yakın gelecekteki olası hava
koşullarına bağlı olarak çalışmaların planlanması
f) Hasar derecesi ve alınacak riskler
g) Maliyet analizleri
h) Hasarın ortadan kaldırılması veya azaltılması yönündeki çalışmaların
gerekliliğine yönelik değerlendirmeler
Bir sahadaki heyelanın kontrol altına alınmasına ve sahanın iyleştirilmesine yönelik,
heyelanın mekanizmasından yola çıkarak saha için mutlak bir metot oluşturma
olanağı yoktur. Birbirinin alternatifi farklı yöntemler olabildiği gibi, maliyet nedeniyle
yerel çözümler veya yapılacak yapı türüne gore özel çözümler oluşturma söz
konusudur. Hunt (2007) bir sahada yapılacak olan duraysızlık sorunlarına yönelik
iyileştirmeleri sınıflandırma amacıyla bir çalışma yapmıştır. Tablo 4.1.16’de verilen bu
sınıflama, genel bir bakış açısı oluşturmak için verilmiş olup, yöntem seçiminde
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mutlaka yukarıda verilen kriterlleri göz önünde tutarak, uzman bir mühendis
tarafından sahaya özgü ve maliyet analiz yapılmış tedbirler oluşturulmalıdır.

Şekil 4.1.11 Şev iyileştirme yöntemlerine örnek (a) sızıntıların kontrolü; (b) yük alıp,
destekleyerek kaymaya karşı direnen kuvvetlerin artırılması (Hunt, 2007)

Şekil 4.1.11’de duraysızlık problemlerine yönelik uygulanan genel çözümler
örneklenmiştir. Genel olarak, İstanbul’daki heyelanların nedeni yeraltı suyu, topuğun
doğal veya yapay nedenlerle aşınması ve taç kısmının bina yapımı gibi nedenlerle ek
yüke maruz kalmasıdır. Bu nedenle, öncelikli olarak yeraltı sularını kontrol altına
alacak deşarj sistemleri kurulmalı, topuğun aşındırıldığı durumlarda topuk kısmı
kuvvetlendirilmeli ve taç kısmından kazı ile yük alarak heyelan kütlesinin hafifletilmesi
gibi çözümler oluşturulmalıdır (Şekil 4.1.11). Tüm çalışmaların ana ekseninde az
maliyetle, maksimum koruma olmalıdır.
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Tablo 4.1.16 Şev stabilizasyonuna yönelik öneri tedbir özetleri (Hunt, 2007)
İYİLEŞTİRME YÖNTEMİ

KOŞULLAR

GENEL AMAÇ (ÖNLEYİCİ VEYA İYİLEŞTİRİCİ)

Şev/Yamaç Geometrisinde Değişiklikler
Yükseklik azaltması

Rotasyonel Kaymalar

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Eğim Azaltması

Tüm Zemin ve Kayalar

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Topuk yüklemesi

Zeminler

Erken aşamalarda iyileştirici
Yüzey Sularının Kontrolü

Ağaçlandırma

Zeminler

Önleyici

Çatlak doldurma

Zemin/Kaya

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Drenaj Sistemleri

Zemin/Ayrışan kaya

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Sızıntı suların Kontrolü
Derin kuyular

Kaya Kütleleri

Geçici iyileştirme

Düşey gravite drenleri

Zemin/Kaya

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Yatay drenler

Zemin/Kaya

Önleyici/Erken ve orta dönemde iyileştirici

Kaya/Sağlam Zeminler

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Zeminler

Erken aşamalarda iyileştirici

Kanal drenajları

Zeminler (Kazı/Dolgu)

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Şilte drenaj yapıları

Zeminler (Dolgular)

Önleyici

Electro-ozmos

Zeminler (Siltler)

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici: Geçici

Kimyasal

Zeminler (Killer)

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Galeriler
Deşarj
kuyuları
kanalları

veya

topuk

Tutucu Yapılar
Beton pabuçlar

Kaya

Önleyici

Kaya Bulonları

Eklemli ve Makaslanmış Kaya

Önleyici/Blok kaymasına karşı iyileştirici

Beton şeritler ve bulonlar

Sık Eklemli
Kaya

Önleyici

Kablo ankraj

Eğimli Kaya tabakaları

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Tel kafes

Dik Kaya Yamaçlar

Düşmelerle karşılaşma olasılığı

Beton enerji kırıcılar

Orta Eğimli Yamaçlar

Kayan veya yuvarlanan bloklar ile karşılaşma
olasılığı

Püskürtme Beton

Yumuşak veya Eklemli Kaya

Önleyici

Kaya payanda/dolgu

Sağlam Zemin/Yumuşak Kaya

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Gabyon duvar

Sağlam Zemin/Yumuşak Kaya

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

Beton kafes duvar

Orta Sağlam Zemin

Önleyici

Donatılı toprak duvar

Zemin/Ayrışan kaya

Önleyici

Beton ağırlık duvarı

Zemin/Kaya

Önleyici

Ankrajlı beton perde duvar

Zemin/Ayrışan kaya

Önleyici/Erken ve orta dönemde iyileştirici

Kazık

Zemin/Ayrışan kaya

Önleyici/Erken aşamalarda iyileştirici

veya

Yumuşak
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(eds.), Landslides evaluation and stabilization, 117-124, Balkema Leiden.
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ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARIN TESPİT VE İZLEMESİNE YÖNELİK
PROJE KAPSAMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

Heyelanların temel özellikleri disiplinlere göre kısaca aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:




Jeomorfolojik özellikler; yüzeyde ve derinde kaymaya hazırlanan kütlede
durağan bölgeye göre oluşan çatlamaların, uzamaların, şişmelerin, heyelan
temel davranışını özetleyen kinematik değişimlerin varlığı v.b.
Jeolojik özellikler; kaygan yapısal birimlerin varlığı, katmanlaşma eğimleri,
minerallerin bozuşması, eklem ve kırıkların varlığı, suyla beslenmeleri v.b.
Jeofizik özellikler; kaymaya hazırlanan kütlenin, durağan bölgeye göre doğal
fiziksel özelliklerinde oluşan değişiklikler, 3B heyelan sınırları, yer altının
fiziksel görüntüsü, yeraltı su seviyesi, kayma düzleminin derinliği, litolojisi v.b.

Yeryüzünde ve derinde oluşan jeomorfolojik değişimleri sistematik olarak jeodezik
yöntemlerle izlemek; jeolojik özellikleri haritalamayla, karotlu sondajlarla analiz etmek
ve sondajlarda alınan örnekleri laboratuvar deneyleri ile sınıflandırmak, dayanımlarını
ölçmek mümkündür. Jeofizik yöntemler ise heyelan alanının geometrisini kontrol
etmekte, heyelanı oluşturan kaya ve toprak kütlelerin görüntülenmesini sağlamakta,
zamana bağlı olarak bunlarda oluşabilecek fiziksel değişimleri belirlemektedir.
Projede, etkinliği yüksek ama ülkemizde yaygın kullanılmayan (bir kısmı bu proje
kapsamında ülkemizde, ilk defa uygulanmaktadır) yöntemlerin, ele alınan
problemlerin çözümüne katkılarını göstermek hedeflenmektedir. Bu kısıt altında,





Ülkemizde az kullanılan veya bugüne kadar kullanılmamış olan yöntemlere
ağırlık verilmiş,
Az maliyetle ama yüksek verimle birbirini destekleyecek yöntemlerle
çalışılması hedeflenmiş,
Öncelikli heyelan sahalarının jeolojik özellikleri göz önünde bulundurulmuş,
Yaygın kullanılan ve verimli olan, ama sistematik analizlerinde dikkat edilmesi
gereken yöntemler seçilmiştir.

Ele alınan yöntemlerin bir kısmı sadece heyelanların zaman içindeki davranışını
izlemeye yönelik olup (jeodezik yöntemler gibi), bir kısmı da heyelanların 3B
geometrisinin, jeolojik özelliklerinin belirlenmesini sağlamaktadır (sismik yansıma
gibi). Bununla birlikte tüm yöntemler, belirli zamanlarda sahaları analiz edecek
şekilde kullanılarak dönemsel farklılıklar ortaya konabilmekte ve izleme çalışmalarına
katkıda bulunabilmektedir.
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Temel amaç, Bölüm 4.1’de verilen sistematik heyelan araştırma akışına göre hareket
etmektir. Bu akışa göre, öncelikli heyelan sahalarında seçilen yöntemlerle yapılan
sistematik çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.












Yüzey değişimleri jeodezi yöntemler ve uzaktan algılama çalışmaları ile
kontrol altına alınmış, heyelan topoğrafyası belirlenmiştir.
Heyelan topoğrafyasının derinlik boyutunu kontrol etmek amacı ile sismik
yansıma çalışmaları yapılmış, yöntemin etkinliğini göstermek amacıyla aynı
hat üzerinden özdirenç kesitleri alınmıştır.
Sismik yansıma verilerinden yüzey dalgaları kullanarak, aynı hatlar boyunca
S-hızı dağılımları belirlenmiş, zayıf zonlar ortaya konmuştur.
Heyelan topoğrafyası, yansıma ve özdirenç kesitleri sorgulanarak sondaj
yerleri saptanmıştır.
Karotlu açılan sondajlardan zemin dayanımını belirleyecek örnekler alınarak
jeoteknik analizler için laboratuvara gönderilmiştir.
Karotlar sistematik analiz edilerek bölgenin jeolojisi sorgulanmıştır.
Açılan kuyularda PS log ölçümleri yapılarak elde edilen bulgularla, sismik
yansıma ve S-hızı verileri kalibre edilmiş, sonuçlar doğrulanmıştır.
Zayıf zonlardaki hareketleri izlemek amacıyla kuyu boyunca periyodik ve belirli
seviyeler için sürekli olacak şekilde inklinometre ölçümlerine başlanmış, TDR
ölçüm sistemi kurulmuştur.
Mühendislik çalışmalarında yaygın kullanılan mikrotremör (H/V ve SPAC)
yöntemlerinin heyelan sahalarında uygulanabilirliği incelenmiştir.
Taş ocağı patlatmaları ve depremlerin heyelan sahalarında yapabilecekleri
olası kaymaların varlığı sismolojik çalışmalarla sorgulanmıştır.
Yer altı su seviyesi ve meteorolojik olaylar kayıt altına alınarak; jeodezi,
inklinometre
ve TDR ölçüm sistemlerinin de katkısı ile
heyelanların
çalışmasını anlamaya yönelik bir izleme sistemi kurulmuştur.

İzleyen bölümlerde, Tablo 4.2.1’deki yöntemlerin heyelan sahalarına uygulanmasına
yönelik yaklaşımlar, elde edilen bulgular sistematik olarak verilmiş, yöntemler detaylı
irdelenmiştir.
Kullanılan ölçüm yöntemleri Tablo 4.2.1’de gruplanarak verilmiştir.
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Tablo 4.2.1 Proje kapsamında heyelanların araştırılmasında kullanılan yöntemler

HEYELANLARIN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK PROJE KAPSAMINDA KULLANILAN
YÖNTEMLER

Meteoroloji

Destek
Gözlemler

Yeraltı Su Seviyesi

Time Domain Reflectometry
(TDR)

Jeoteknik Çalışmalar

Mikrotremör
SPAC

H/V

Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı
Analizi (MASW)

PS log

İki Boyutlu
Özdirenç

Sismik Yansıma

İnklinometre

Mühendislik
Jeolojisi

Jeofizik

Optik Uydu Verisi

PsInSAR

GPS

Total Station

Jeodezi/Uzaktan
Algılama

Öncelikli sahalara yöntemlerin uygulanmasından yararlanarak elde edilen
deneyimlerle her bir yöntem aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde değerlendirilmiştir:












Temel Amacı
Heyelan Sahalarının Kontrolü
İzleme Metodolojisi
Avantajları
Problemleri
Ana Çıktıları
Kontrol Boyutu
Ölçüm Belirsizliği
Otomatikleştirme Kapasitesi
Kullanım Kolaylığı
Maliyet Kestirimi

Heyelanlı alanlarda kullanılan tüm yöntemlere ait, yukarıda verilen başlıklar altındaki
değerlendirmeler, bu bölümün 2. Ciltteki eki olarak (EK 5) ve ayrı bir kitapcık olarak
verilmiştir.
Bu bölüme ait EK’ler de ayrıca sondaj logları, karot fotoğrafları ve laboratuvar
analizlerine ait sonuçlar ilişkilendirilerek tablo halinde verilmiştir. Bu bilgiler izleyen
bölümlerdeki yöntem uygulamalarından elde edilen sonuçların sorgulanmasında ve
sahaların iyileştirilmesine yönelik planlamalarda temel altlık veri olarak kullanılmıştır.
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ARAŞTIRMA ALANLARINA UYGULANAN MÜDAHALELERİN GÖZLENMESİ
VE ETKİLERİNİN İRDELENMESİ

Proje başlangıcından, günümüze kadar geçen zaman aralığında Yeniköy ve Çatalca
bölgelerinde; araştırma ve gözlem sonucuna dayandırıldığına dair elimizde somut
bilgi olmayan, bilgimiz dışında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız çalışmaları
etkilemesi olası bu çalışmalarla ilgili gözlemleriz bu bölümde verilmiştir.
4.3.1 Yeniköy Araştırma Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalar

Yeniköy’de mevcut İlköğretim Okulu’nun yer aldığı alanda meydana gelen kaymalara
müdahele etmek ve okulun güvenliğini sağlamak amacıyla, okulun kuzey duvarından
yaklaşık 4 m mesafede ve okul duvarına paralel olarak 18 metre derinliğinde olduğu
tarafımıza sözlü olarak aktarılan kazık çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.3.1).
Proje kapsamında yaptığımız gibi uzun süreli ve detaylı gözlemlere dayalı olarak
gerçekleştirilmeyen bu çalışmanın, bölgeye olumsuz etkilerinin olabileceği
düşünülmektedir. Arazi eğimi göz önüne alındığında en kritik bölge olan taç kısmında
yükü artırarak ek yük getiren bu çalışmanın sorunlu bölgeye olası etkilerini saptamak
üzere gözlemlerimiz devam etmektedir.
Bölgede, Ağustos 2011 tarihinde de peysaj düzenlemesi amacıyla topoğrafya
düzeltme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar da,
özellikle kış dönemi içerisinde meydana gelebilecek olan yoğun yağışlı dönemlerde
yeni zemin hareketlerini tetikletmiştir.

Şekil 4.3.1
Yeniköy araştırma alanında bulunan İlköğretim Okulu’nun kuzey yönünde
gerçekleştirilen kazık hattı.
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Özellikle, bölgede uygulanan bu çalışmaların, TÜBİTAK MAM ve İBB DEZİM
arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmaların uygulamalarına
zararlar verdiği ve bazı nirengi (ölçüm) noktalarının ilksel durumlarının bozulmuş
olduğu saptanmıştır.
Kazık çalışması sonrası, yine bilgimiz haricinde, heyelana maruz kaldığı bilinen ve
kontrol altında tutulan yamaç, dolgu malzemesi dökülerek ve tıraşlanarak düz bir
eğime getirilmiştir (Şekil 4.3.2 ve 4.3.3). Bölgede gerçekleştirilen kontrolsüz
müdaheleler sonucunda, yamacın görünümü Şekil 4.3.4’deki duruma ulaşmıştır.
Henüz üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen, yağışlarında etkisi ile, yamaca
yapılan bu kontrolsüz müdahelenin sonucunda mevcut topoğrafya üzerine kontrolsüz
eklenen yeni malzemelerde oluşan güncel kayma izleri Şekil 4.3.5’de açıkca
gözlenmektedir.
Şekil 4.3.6‘da tanımlanan hat boyunca elde edilen topoğrafik kesit çalışmasının
sonucunda, müdahele öncesi topoğrafya ile müdahele sonrası topoğrafyanın birlikte
görünümü Şekil 4.3.7’de verilmiştir.

Şekil 4.3.2
Mart 2010 (müdahele öncesi durum) ve Ağustos 2011 (müdahale sonrası
durum) tarihlerinde bölgede saptanmış olan topoğrafik değişimler (üst-alt).
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Şekil 4.3.3
Mart 2010 (müdahele öncesi durum) ve Ağustos 2011 (müdahale sonrası
durum) tarihlerinde bölgede saptanmış olan topoğrafik değişimler (üst-alt).

Şekil 4.3.4

Yamaçta gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, yamacın görünümü.
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Şekil 4.3.5
Bölgede gerçekleştirilen yamaç düzeltme işlemi sonrası meydana gelen yeni
kaymalara ait izler.

Şekil 4.3.6
Bölgede 2010 yılında saptanmış bulunan topoğrafik çizgisellikler ve topoğrafik
kesitlerin elde edildiği hat. Taralı alan topoğrafik düzenlemenin gerçekleştirildiği alanı
göstermektedir.
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Şekil 4.3.5 ve 4.3.7’de görüldüğü üzere mevcut topoğrafyanın üzerine kontrolsüz
dolgu yapılması neticesinde farkında olmadan yeni kayma yüzeyleri yaratılmış ve
bölgenin heyelan tehlikesi artırılmıştır. Proje kapsamında araştırma alanının doğal
koşullar altında incelenmesi, izlenmesi ve ölçülmesi iş paketlerinde bu güne kadar
elde edilen yoğun verinin bir kısmı bu müdaheleler sonucunda değerini kaybetmiştir.
Heyelanlarda etkili unsurlardan olan arazi eğimi ve dolgu miktarı belirli bir süre sonra
Şekil 4.3.5’de görülen kaymalar neticesinde denge konumuna gelecektir. Ancak
bunun ne kadar süreceği ve ne türden etkiler yaratabileceği şu an için
bilinmemektedir.

Şekil 4.3.7
2010 yılında (siyah) ve 2011 yılında (kırmızı) elde edilmiş bulunan profillerin
aynı kesit üzerinde gösterimi. Gerçekleştirilen kazma ve doldurma alanları açıkca
görülmektedir.
4.3.2 Çatalca Araştırma Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalar

Çataca alanında gerçekleştirilen en önemli problem, bölgede yeni yapıldığı bilinen
yolun, heyelan yönünde zamanla kayması sonucu gerçekleştirilen müdahelelerdir.
Araştırma süresince, yolda meydana gelmiş iki farklı iyileştirme amaçlı çalışmaya ait
bazı bilgiler, iyileştirmeye yapan ekip tarafından aktarılan sözlü ifadeler sayesinde
kayıt altına alınabilmiştir Bölgede gerçekleştirilen ilk müdahele, proje başlamadan
önce gerçekleştirilmiş kazık çalışmalarıdır. Bu kazıklara ait izler, bölgede meydana
gelen kaymanın sonucunda açığa çıkmıştır (Şekil 4.3.8).
Yola paralel olarak uzanan ve araları bir pilye genişliği kadar boş olan kazıkların
arasından, yağışlı dönemlerde akan yeraltı suları, yolun altını boşaltmış ve yolun
hasar görmesine neden olmuştur. Meydana gelen bu kayma olayları sırasında,
mevcut topoğrafyada bir metrelik kaymalar meydana gelmiştir (Şekil 4.3.9).
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Şekil 4.3.8
Çatalca, heyelanlı sahada gerçekleştirilen yol çalışmalarında inşaa edildiği
bilinen kazıkların konumu ve durumu.

Şekil 4.3.9
Çatalca araştırma alanında yer alan yolun doğu yamacında meydana gelen ve
yaklaşık bir metreye ulaşan kayma.
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Bölgede meydana gelen bu kaymalar sonucunda, drenaj çalışmaları ve topoğrafya
düzeltme çalışmaları uygulanmıştır (Şekil 4.3.10).

Şekil 4.3.10 Çatalca’da yer alan yolun doğu kesiminde eğim boyunca meydana gelen
kayma sonucunda uygulanan iyileştirme çalışmaları.

Haziran 2010 tarihinde, bölgede daha önce uygulanan bu çalışmalardan sonra tekrar
bir kayma meydana gelmiş ve bu kaymanın sonrasında tekrar yeni bir iyileştirme
çalışması başlatılmıştır (Şekil 4.3.11). Bu çalışmalarda, daha önce uygulanan ve yol
boyunca gerçekleştirilmiş kazıklama çalışmalarına ilaveten, yoldan yaklaşık 30 m
daha uzakta ve yolun doğusunda yeni bir kazık çalışması uygulanmıştır.

Şekil 4.3.11

Çatalca’da yer alan yolda Haziran 2010’da meydana gelen kayma alanı.
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Uygulanan, ikinci kazıklama ve topoğrafya düzeltme/dolgu çalışmalarından sonra,
bölgede yeni bir kayma meydana gelmiş ve bu kayma sırasında, bölgedeki zemin
hareketlerini kontrol altına almak amacıyla oluşturulmuş CI8 kuyumuz hasar
görmüştür (Şekil 4.3.12). İnklinometre ve TDR ölçümleri için oluşturulmuş kuyudan
alınan TDR ölçümleri ile kaymanın derinliğinin 6 m olduğu saptanmıştır (Şekil 4.3.12).

Şekil 4.3.12 CI8 kuyusunda meydana gelen kaymadan sonra alınmış TDR ölçüm sonucu
gözlenen kayma yüzey derinliği.

TDR ölçümlerinden elde edilmiş tüm veriler ve kayma düzleminin derinlik bilgileri
kullanılarak Şekil 4.3.13 hazırlanmıştır. Şekil 4.3.13’de gözlenen AA’ hattı boyunca
çizilen profil, TDR sonucu elde edilen kayma yüzeyi derinlik bilgisi ve topoğrafyada
meydana gelmiş kaymalar kullanılarak oluşturulan şematik profil, bölgede meydana
gelmiş kaymanın geometrisini ve alansal genişliğini vermektedir.
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Şekil 4.3.13 Çatalca bölgesinde yer alan yolun doğusunda meydana gelen kaymaya ait
bilgiler ve eski/yeni kayma yüzeylerinin geometrisini gösteren şematik profil.
4.3.3 Kontrolsüz İyileştirme Çalışmalarına Ait Sonuçların İrdelenmesi

Gerek Yeniköy ve gerekse Çatalca araştırma alanlarında, farklı zamanlarda farklı
yöntemler uygulanarak gerçekleştirilen ve amacı mevcut problemin çözümü olduğu
düşünülen uygulamaların, IBB DEZIM ve Enstitümüz bilgisi haricinde gerçekleşmesi
nedeni ile var olan araştırmalarımızda sorunlar çıkardığı, yersel problemlerin
çözülmesinde yetersiz kaldığı ve sahaları kötü yönde etkilediği görülmüştür.
Temel olarak, araştırma bölgelerinde meydana gelen kontrolsüz çalışmalar, proje
süreci içerisinde gerçekleştirilen Statik Ölçüm Modelini ve Dinamik Ölçüm Modelini
olumsuz etkilemiştir. Özellikle, kontrolsüz çalışmalar, topoğrafyadaki değişimleri
saptamak için seçilmiş ölçüm noktalarının kaybolmasına, yapay yer değiştirmelere
sebep olmuş, hatların doğal yapılarını bozmuş ve kısmen de olsa tehlikeyi artırmıştır.
Bir heyelan sahasının özeliklerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen araştırma
çalışmalarında herhangi bir kontrolsüz müdahelenin yapılmasına müsade edilmemeli,
mutlaka gerekiyorsa, projeyi gerçekleştiren ekibin kontrolünde yapılmalıdır. Aksi
halde yıllardır yapılan ve sahaların iyileştirilmesine yönelik temel bilgileri sağlayan
araştırmalarda, başlangıca dönülmek zorunda kalınacak ve maliyet kayıpları ile
karşılaşılacaktır.
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METEOROLOJİK GÖZLEM ÇALIŞMALARI

4.4.1 Meteorolojik Gözlem Yöntemi

Heyelanlı alanlardaki duraylılık problemlemlerinde yeraltı ve yerüstü suların olumsuz
etkisi olduğu bilinmektedir. Bu etkiyi araştırmak ve diğer koşullarla ilişkilendirmek için
Yeniköy ve Çatalca bölgelerinde meteorolojik koşulların sürekli izlenmesi
amaçlanmış ve Davis Vantage Pro2 Kablosuz Meteoroloji İstasyonları, projenin ilk
döneminden itibaren araştırma alanlarında kurularak, sürekli ölçümler alınmaya
başlanmıştır. Kurulan meteoroloji istasyonları, sensörler ve algılayıcı konsol olmak
üzere iki ana parçadan oluşmaktadır (Şekil 4.4.1). Ölçülen parametreler sıcaklık,
hava basıncı, yağış miktarı, hava nemi, rüzgar yönü ve rüzgar hızıdır (Tablo 4.4.1).
Sensörlerden ölçülen parametreler radyo dalgaları vasıtası ile bir konsola iletilmekte
ve bu konsol algıladığı verileri hem ekranına yansıtmakta hem de dahili hafızaya
kaydetmektedir. Konsol, 1 saat aralıklı olarak 90 gün veri kaydedebilme kapasitesine
sahiptir ve bilgisayar bağlantısı yardımıyla internet üzerinden verileri merkezimize
aktarabilmekte, meteorolojik gözlemlerin anlık yapılabilmesini sağlamaktadır.

Şekil 4.4.1. Davis Vantage Pro2 meteoroloji gözlem sistemi ve temel parçaları.
Tablo 4.4.1. Davis Vantage Pro2 meteoroloji gözlem sistemininde ölçülen parametreler ve
bu parametrelere ait hassasiyet, kesinlik ve aralık değerleri.
PARAMETRE
HASSASİYET
KESİNLİK
ARALIK
Sıcaklık
0.1ºC
±0.5 ºC
-40...65ºC
Basınç
0.1mb
±1.0 mb
880...1080 mb
Yağış
0.2mm
%4
0...9999 mm (Günlük)
Nem
%1
%5
%0...%100
Rüzgar Hızı ve Yönü 1°
±7°
1-67 m/sn, 3-241 km/saat
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4.4.1.1
Veri Toplama Stratejisi
Her iki çalışma alanında, yanıltıcı ölçümler yapmamak için civarı mümkün olduğunca
açık alanlara meteoroloji istasyonları kurulmuştur. Bu sayede, 1 saat aralıklarla
sürekli olarak sıcaklık, hava basıncı, yağış miktarı, hava nemi, rüzgar yönü, rüzgar
hızı internet üzerinden izlenmiş ve mevsimsel/dönemsel hava değişimlerinin, anlık
yağışların olası heyelan sahalarındaki etkileri incelenmiştir.
4.4.1.2
Veri Toplanması
a-Yeniköy çalışma alanı
Yeniköy araştırma alanının merkezinde oluşturulan sürekli meteorolojik gözlem
istasyonu, 28.09.2009 tarihinden itibaren veri toplamaktadır (Şekil 4.4.2). Sensörler,
bölgede bulunan ilköğretim okulunun kuzey yönünde yer alan, sürekli GPS istasyonu
ile aynı noktaya, algılayıcı konsolu ise internet bağlantısı nedeniyle okul binasına
kurulmuştur (Şekil 4.4.3).

Şekil 4.4.2. Yeniköy’de kurulan meteoroloji gözlem istasyonuna ait sensörlerin bulunduğu
nokta (aynı zamanda sürekli GPS ölçüm noktasıdır)
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Şekil 4.4.3. Yeniköy’de kurulan meteoroloji gözlem istasyonuna ait algılayıcı konsol (internet
bağlantısı imkanı nedeniyle okul binasının içine yerleştirilmiştir).

b-Çatalca çalışma alanı
İstasyon 24.02.2010 tarihinde Çatalca araştırma alanının merkezinde kurulmuştur.
Sensörler belediyeye ait bir iş hanının çatısına, algılayıcı konsol ise, internet
bağlantısı nedeniyle Belediye Kültür Merkez Binası’na kurulmuştur (Şekil 4.4.4.).

Şekil 4.4.4. Çatalca araştırma alanında kurulan meteoroloji gözlem istasyonuna ait sensörler,
iş hanının çatısına yerleştirilmiştir (sol), algılayıcı konsol ise, internet bağlantısı nedeniyle,
Çatalca Belediyesi Kültür Merkezi binasına yerleştirilmiştir (sağ).
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4.4.1.3
Veri Analizi
Günlük olarak her iki bölgede kurulan meteoroloji istasyonlarından gelen veriler
incelenerek, önceki günlere ait veriler ile karşılaştırılmakta ve hava durumunun
mevsimsel ortalama değerler içersinde olup olmadığı kontrol edilmektedir. Uzun
dönem davranış kayıt altına alınmakta, yağış, basınç, nem, sıcaklık gibi parametreler
zamana bağlı olarak incelenmektedir. Elde edilen veriler, yıllık değişimleri gösterecek
uzunluktadır.
4.4.2 Elde Edilen Bulguların Yorumlanması

Yeniköy ve Çatalca çalışma alanlarında kurulan meteoroloji istasyonlarından alınan
bilgiler doğrultusunda her iki bölge için sıcaklık nem ve yağış basınç grafikleri
oluşturulmuştur. Şekil 4.4.7 ve Şekil 4.4.8’da Yeniköy bölgesinin, Şekil 4.4.5 ve Şekil
4.4.6 de ise Çatalca bölgesinin zamana bağlı olarak sıcaklık nem ve yağış basınç
grafikleri görülmektedir.
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Şekil 4.4.5 Yeniköy araştırma alanında kurulan meteoroloji gözlem istasyonunda ölçülen
sıcaklık ve nem parametrelerine ait grafikler.
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Yağış (Günlük Toplam)
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Şekil 4.4.6 Yeniköy araştırma alanında kurulan meteoroloji gözlem istasyonunda ölçülen
basınç ve yağış parametrelerine ait grafikler.
Sıcaklık (Günlük Ortalama)
Nem (Günlük Ortalama)
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Şekil 4.4.7 Çatalca araştırma alanında kurulan meteoroloji gözlem istasyonunda ölçülen
sıcaklık ve nem parametrelerine ait grafikler.
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Yağış (Günlük Toplam)
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Şekil 4.4.8 Çatalca araştırma alanında kurulan meteoroloji gözlem istasyonunda ölçülen
basınç ve yağış parametrelerine ait grafikler.

Her iki çalışma alanı grafiklerinde görüldüğü üzere yağışlar beklendiği gibi kış ve
bahar aylarında kümelenmektedir. Yaz aylarında sıcaklığın artması ile yağışların
düşmektedir. Ayrıca her iki bölge için ölçüm yapılan süreç içersinde Şubat ve Mart
aylarında hava basıncının artmış olduğu gözlemlenmiştir.
4.4.3 Yöntemin Heyelan Amacıyla İrdelenmesi

Heyelan alanlardaki yeraltı ve yerüstü sularının olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir.
Özellikle Yeniköy bölgesinde kış ve bahar aylarında artan yağış ile bölgesel olmayan
yerel boyutta bir çok küçük kaymalar tespit edilmiştir. Özellikle çok eğimli olmayan
bölgelerde uzun süreli ve az miktarlarda olan yağış, yüzeylenmiş birimlerin
geçirimliliğine bağlı olarak yeraltı su seviyesini yükseltmekte ve buna bağlı olarak da
efektif gerilmenin düşmesiyle duraylılık problemleri oluşturmaktadır.
Heyelan sahalarının belirlenmesi ve izlenmesinde, sürekli meteorolojik gözlemlerin
önemi çok boyuttur. Meteorolojik gözlemler, heyelanlı sahalarda kurulacak bir erken
uyarı sisteminin, en önemli verisini oluşturmaktadır. Uzun gözlemler, yağış miktarı ve
heyelanlı sahalardaki kaymalar arasındaki ilişkinin kurulmasına ve alarm sistemleri
oluşturulmasına olanak vermektedir.
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4.5.1 Yer Altı Su Seviyesi Gözlem Yöntemi

Proje çalışmaları kapsamında olmamakla beraber, yorum aşamasında katkı
sağlayacağı düşünülerek Yeniköy ve Çatalca araştırma alanlarında su seviyesi
gözlemlerine yönelik kuyularında oluşturulmasına karar verilmiştir.
Amaç,
meteorolojik değişimler ve kaymalar arasındaki ilişkiyi, yer altı su seviyesindeki
değişimler ile ilişkilendirebilmektir.
4.5.1.1
Veri Toplama Stratejisi
İlk aşamada, Yeniköy ve Çatalca araştırma alanlarında birer adet olmak üzere toplam
iki adet su kuyusu açılmış ve yeraltı su seviyesi izlenmeye başlanmıştır. Çalışmalar
sonucunda, sahalardaki heyelanları tetikleyen önemli etkenlerden biri olan yeraltı su
seviyesinin izlenmesinin önemi artmış ve ek olarak Yeniköy de 1 adet, Çatalca da
ise 3 adet fazladan su gözlem kuyusu oluşturulmuştur. Tablo 4.5.1’de her iki alan için
açılan su gözlem kuyularına ait bilgiler topluca verilmiştir. Şekil 4.5.1 ve Şekil
4.5.2’de sırasıyla Yeniköy ve Çatalca bölgelerinde konumlandırılmış meteoroloji
istasyonlarının ve su gözlem kuyularının lokasyonları gösterilmektedir.
Tablo 4.5.1. Yeniköy ve Çatalca araştırma sahasında gerçekleştirilen
ait tüm bilgiler.
Yeniköy Kuyu No
Koordinat
N
644479,43
YSU5
E
4575542,22
N
644369,33
YSU7
E
4575991,04
Çatalca Kuyu No
CSU2
CSU6
CSU7
CSU8

N
E
N
E
N
E
N
E

Koordinat
62349649
4555927,51
622756,39
4556539,40
623030,05
4556666,87
622907,70
4556255,99

su gözlem kuyularına
Açılış Tarihi
10.08.2010
16.08.2010
15.08.2010
19.08.2010
Açılış Tarihi
10.07.2010
14.07.2010
22.07.2010
29.07.2010
20.07.2010
26.07.2010
14.07.2010
18.07.2010
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Şekil 4.5.1. Yeniköy araştırma alanında kurulan meteoroloji gözlem istasyonu (kırmızı nokta)
ve su seviyesi gözlem istasyonunun (sarı nokta) yerlerini gösteren harita.

Şekil 4.5.2. Çatalca araştırma alanında kurulan meteoroloji gözlem istasyonunun (kırmızı
nokta) ve su seviyesi gözlem istasyonunun (sarı nokta) yerlerini gösteren harita.
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4.5.1.2
Veri Toplanması
Toplamda Çatalca’da 4 Yeniköy’de ise 2 adet oluşturulan su gözlem kuyularına delikli
plastik borular indirilmiş ve boruyla sondaj kuyusu arasında kalan boşluklara, boru
içerisine yer altı sularının kolayca sızabilmesi amacıyla temiz çakıl doldurulmuştur.
Daha sonra kuyu başı hazırlanması ve beton dökülmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Çelik kulübe içerisine alınan su kuyularında (Şekil 4.5.3), tekrarlı su seviyesi
ölçümleri WTW marka iletkenlik ölçer cihazı (Şekil 4.5.4) ile gerçekleştirilmiştir. Cihaz
pil ile çalışmakta ve kendisine kablo ile bağlı olan bir algılayıcı yardımıyla suyun
elektriksel iletkenlik değerini ölçebilmektedir. Algılayıcı suya temas edinceye kadar
sıfır (0) iletkenlik değeri göstermesine karşın, suya ilk değdiği andan itibaren değer
değişmektedir. İletkenlik değerinin ilk değiştiği andaki kablo boyu, suyun kuyu
içerisindeki seviyesini vermektedir.

Şekil 4.5.3. CSU7 su kuyusunda gerçekleştirilen tekrarlamalı ölçüm işlemler (üst) ve yeni
kuyu oluşturulması işlemleri (alt).
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Şekil 4.5.4. Çatalca su kuyusuna ait fotoğraf. Ölçümlerde WTW marka ph/Cond 340i modeli
su gözlem cihazı kullanılmaktadır.

4.5.1.3
Veri Analizi
Çalışma alanlarındaki su gözlem istasyonlarında, aylık peryotlarla ölçümler
gerçekleştirilmiş ve zamana bağlı olarak yeraltı su seviyesi değişimleri incelenmiştir.
Yeraltı su seviyesi mevsimsel yağışlara bağlı olarak değiştiği için, bu su seviyesi
değişimleri meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler ile ilişkilendirilmiştir.
Çalışma sahalarında açılan kuyulardan elde edilen karotları da kullanarak, su tutan
ve ileten birimler belirlenmiş ve hidrojeolojik koşullarının ortaya çıkması açısından
bulgular mevsimsel olarak (Yaz/kuru dönem, Kış/ıslak dönem) detaylandırılmıştır.
Elde edilen yeraltı su seviyesi değişimleri,
heyelan sahalarının dinamiğinin
anlaşılması için kullanılması gereken temel veri seti olmuştur.
4.5.2 Elde Edilen Bulguların Heyelan Amaçlı Yorumlanması

Yeniköy araştırma alanında yer alan su gözlem kuyularında, aylık peryotlarla
gerçekleştirilen ölçümlere bakıldığında; konum olarak arazi eğiminin orta kısımında
bulunan YSU7 adlı kuyuda (Şekil 4.5.1), Eylül 2010 da 5,5 metrelerde olan su
seviyesinin, 2011 yılının bahar aylarında yağışın artması ile 3 metrelere kadar
yükseldiği, yaz aylarının gelişi ile tekrar 5 metrelere kadar düştüğü ancak TemmuzAğustos ayları arasında 30 mm lik bir yağışın gerçekleşmesi ile yeraltı su seviyesi
tekrar 4 metre seviyeye ulaştığı görülmektedir. Yaz döneminde gerçekleşen bu
yoğun yağışın ardından gelen kurak dönemde yeraltı su seviyesi 6 metrelere kadar
düşmüş ve daha sonra Sonbahar yağmurları ile yükselmiş ve Kış mevsinde bu
seviye 2,5 metre civarında ölçülmüştür (Şekil 4.5.5). Topoğrafik konum olarak daha
yüksek bir alanda yer alan ve ikinci aşamada oluşturulan YSU5 (Şekil 4.5.1)
kuyusunda bahar aylarında başlanan ölçümlerde, yeraltı su seviyesinin 6 metreler
civarında olduğu, Ağustos 2011’den sonra 7,5 metrelere kadar düştüğü ve su
seviyesinin Eylül ayından itibaren artan yağışlarla 6 metreye kadar yükseldiği
gözlenmiştir (Şekil 4.5.6).
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Şekil 4.5.5. Yeniköy çalışma alanında YSU7 adlı kuyudaki peryodik su seviyesi ölçüm grafiği.
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Şekil 4.5.6. Yeniköy çalışma alanında YSU5 adlı kuyudaki peryodik su seviyesi ölçüm grafiği.

Çatalca araştırma alanında oluşturulan su gözlem kuyularında yapılan periyodik su
seviyesi ölçümlerinde; arazi eğiminin yaklaşık orta ekseninde konumlanmış CSU2
(Şekil 4.5.2) kuyusunda yeraltı su seviyesi göreceli olarak daha az yağış alan Yaz
aylarında 8 metrelerden 14 metrelere kadar düşmüştür (Şekil 4.5.7). Daha sonra
bahar aylarında 10 metre seviyesine kadar yükselmiştir.
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Şekil 4.5.7. Çatalca çalışma alanında CSU2 adlı kuyudaki peryodik su seviyesi ölçüm grafiği.

Topoğrafik olarak aynı konumda bulunan CSU7 kuyusunda ise (Şekil 4.5.2) Eylül
2010 ölçümlerinde yaklaşık 3 metrelerdeki su seviyesinin Aralık 2010’dan Mart
2011’e kadar artan yağışlarla su seviyesinin yüzeye kadar çıktığı ve Yaz aylarında
yağışların azalmasıyla tekrar 3 metrelere gerilediği gözlenmiştir. Aralık ayından
başlayarak, bahar aylarına kadar olan yeraltı su seviyesindeki ani yükselim; yeraltı su
seviyesinin, mevsimsel yağışlardan kaynaklanan yüzey sularından beslendiğinin
göstermektedir (Şekil 4.5.8).
Şekil 4.5.8’deki su seviyesinin, mevsimsel yağışlardan etkilendiği aylarda iletkenlik
değerinin azalması, yağmur sularının yeraltı su seviyesine karıştığının ve kuyu
içindeki suda çözünen madde miktarının seyreldiğinin kanıtı olabilir. Arazi eğimi göz
önüne alındığında, daha üst kotlarda oluşturulan CSU8 adlı su gözlem kuyusunda
gerçekleştirilen peryodik su seviyesi ölçümlerinde Nisan 2011’den Ekim 2011’e kadar
ki zaman aralığında yağışların azalması ile su seviyesinin 1,5 metrelerden 4,5
metrelere kadar düştüğünü görülmektedir (Şekil 4.5.9).
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Şekil 4.5.8. Çatalca çalışma alanında CSU7 adlı kuyudaki peryodik su seviyesi ölçüm grafiği.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 162/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

09.02.2012

CSU8

0

20

2

18

4

16
14

6

12

8

10

10

8

12

6
4

14

2

16

0

Yağış Miktarı (mm)

13.01.2012

17.12.2011

20.11.2011

24.10.2011

27.09.2011

31.08.2011

04.08.2011

08.07.2011

11.06.2011

15.05.2011

18.04.2011

İletkenlik(mS/cm) Sıcaklık (Derece) Derinlik(m)

Tarih

Yağış Miktarı
(mm)
İletkenlik
(mS/cm)
Sıcaklık
(derece)
Su seviyesi
(Metre)

Şekil 4.5.9. Çatalca çalışma alanında CSU8 adlı kuyudaki peryodik su seviyesi ölçüm grafiği.

Kot olarak CSU8 ile benzer topoğrafyaya sahip olan CSU6 su gözlem kuyusunda
gerçekleştirilen periyodik ölçümlerde; CSU8’deki benzer davranış görülmektedir.
Nisan 2011 tarihinden Eylül 2011 tarihine kadar geçen zaman aralığında ise su
seviyesi 2 metrelerden 8 metrelere kadar düşmektedir (Şekil 4.5.10). Daha sonra
yağışların artması ile bir miktar yükselme gözlemlenmektedir.
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Şekil 4.5.10. Çatalca çalışma alanında CSU6 adlı kuyudaki peryodik su seviyesi ölçüm
grafiği.

Meteoroloji istasyonlarından gelen veriler ile su gözlem kuyularındaki verilerin bir
arada gösterildiği bu grafiklerde; yeraltı su seviyesinin mevsimsel yağışlarla arttığı ve
sıcaklığın artması ile oluşan kurak dönemlerde seviyenin açık bir şekilde düştüğü
görülmektedir.
Atmosferdeki su buharının, yer yüzüne katı veya sıvı halde düşmesi sonucu
meydana gelen yağışların bir kısmı buharlaşmakta, bitkiler ve ağaçlar tarafından
emilmekte veya yüzeyden akarak, akarsulara ve denizlere karışmaktadır. Bir kısmı
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ise yeraltına sızarak yeraltı suyunun oluşumuna katkı sağlamaktadır. Yağışların
yeraltına sızabilmesinin en önemli koşulunu yüzeylenmiş birimlerin geçirimlilik
dereceleri kontrol etmektedir. Örneğin yüksek plastisiteli killi zeminlerde permeabilite
oldukça düşük iken (10-7m/sn), kumlu zeminler neredeyse tümüyle iletkendir. Dikey
istif içersindeki kumlu zonlar yahut çatlaklı zonlar içersine sızan yeraltı suyu, kaldırma
kuvveti yaratarak yada efektif gerilmeyi düşürerek zemin taneleri arasındaki dokanak
durumunu ortadan kaldırmakta ve kütle hareketlerini tetikleyebilmektedir. Bu nedenle
bölgenin morfolojisini, jeolojisini ve hidrojeolojisini ortaya çıkaran modeller
oluşturulmaya çalışılmıştır. Modeller yaratılırken öncelikle hassas bir şekilde
topoğrafya ortaya koyulmuş, yeraltı su seviyesi verileri yaz dönemi ve kış dönemi
olarak eklenmiş ve kapsamlı jeolojik enine kesitler meydana getirilerek bölgedeki
hidrojeolojik koşullar incelenmiştir. Yeniköy bölgesinde YSU5 ve YSU7 su gözlem
kuyularını kesen bir kesit boyunca, kış dönemine ait yeraltı su seviyesini tanımlayan
jeoloji kesiti Şekil 4.5.11’de gösterilmiştir.

Şekil 4.5.11. Yeniköy çalışma alanında, Kış dönemine ait bölgenin hidrojeolojisini gösteren
jeoloji kesiti.

Kesiti oluşturan temel birim Danişmen formasyonuna ait killi birimdir. Bu killi birimin,
topoğrafyanın aşınma koşullarına bağlı olarak yer yer yüzeylendiği, yer yer ise kumlu
birimlerle örtüldüğü görülmektedir. Akiklüd zon olarak tespit edilen bu birime verilen
isim su taşıyan ancak iletmeyen siltli kil gibi seviyeler için kullanılır. Bu zon içersinde
çakıllı ve kumlu bir seviye mevcuttur. Bu seviye içersinde yeraltı suyu hareket
etmektedir ve basınçlı akifer olarak tanımlanmıştır. Topoğrafik olarak yüksek
kesimlerde Çukurçeşme formasyonuna ait kum oranı yüksek birim yer almaktadır. Bu
birimin yüzeylendiği alana ise Akitard zon yani su taşıyan ve yavaş ileten, gözenekli
ancak yarı geçirimli olan siltli kum, killi ince kum tanımlaması yapılmıştır. Kış
döneminde artan yağışlarla yükselen su seviyesi piezometrik seviyeyi
göstermektedir. Topoğrafik kotun piezometrik seviyenin altına düştüğü alanlarda
göllenmeler yahut sürekli sulak alanlar gözlemlenmiştir.
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Şekil 4.5.12’de Şekil 4.5.11’deki kesit güzergahı üzerinde Yaz dönemi su seviyesi
değişimi incelenmiştir. Yaz döneminde yağışların azalmasıyla yeraltı su seviyesinin
düştüğü gözlemlenmektedir. Kış döneminde basınçlı akifer zonu olarak tanımlanan
bu seviyenin Yaz döneminde akifer niteliği taşıdığı görülmektedir.

Şekil 4.5.12. Yeniköy çalışma alanı Yaz dönemi bölgenin hidrojeolojisini gösteren jeoloji
kesiti.

Çatalca çalışma alanında CSU6 ve CSU7 su gözlem istasyonlarından geçen kesit,
Yeniköy’dekine benzer olarak Şekil 4.5.11 ve 4.5.12’de özetlendiği gibi analiz
edilmiştir. Bu kesit güzergahı üzerindeki ağaçlık ve çalılık alanlar, sıklık derecesine
göre tespit edilerek kesit üzerinde konumlandırılmıştır. Daha sonra su gözlem
kuyularına ait karot verilerine göre jeolojik model oturtulmuştur. Periyodik su
ölçümleri sonucu elde edilen veriler derlenerek Kış ve Yaz dönemi için kapsamlı
kesitler oluşturulmuştur.
Şekil 4.5.13’de Çatalca çalışma alanında Kış döneminde üst seviyelerde yüzeylenmiş
Danişmen formasyonunun Gürpınar üyesine ait killi siltli kumlu birim Akitard zon
olarak tespit edilmiştir. Bu zon gözenekli ancak yarı geçirimli olup, dolayısı ile su
taşıyabilen ancak yavaş ileten bir zondur. Zon içersindeki kil ve kum miktarlarına
göre gözeneklilik dereceside değişmektedir. Homojen olarak kabul edilemediği için
su gözlem kuyularındaki su seviyeleri farklılık gösterebilmektedir. Bu zonun altında
killi yüksek plastisiteli, çatlaklı ve kalınlığı en az 70-80 metre olabilen Danişmen
formasyonunun Süloğlu üyesine ait bir zon bulunmaktadır. Akiklüd zonu olarak tespit
edilen bu zon içersinde herhangi bir su hareketliliği bulunmamaktadır. Ancak, çatlak
kısımlarında su bulundurabilmektedir.
Şekil 4.5.14’de Yaz dönemini gösteren kesitte, yağışların azlığı nedeniyle su
seviyesinin daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.
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Şekil 4.5.13. Çatalca alanı Kış dönemi bölgenin hidrojeolojisini gösteren jeoloji kesit

Şekil 4.5.14. Çatalca alanı Yaz dönemi bölgenin hidrojeolojisini gösteren jeoloji kesiti
4.5.3 Yöntemin İrdelenmesi

Araştırma alanlarındaki kütle hareketleri ile yağışlı dönemler (meteorolojik değişimler)
ve yer altı su seviyesi değişimleri arasındaki ilişkinin boyutları için daha uzun dönem
(en az 4-5 yıl) gözlemlere ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, meteorolojik verilerin
kontrolünde,
su seviyesi ölçümlerini ve kütle hareketlerini farklı mevsimsel
değişimleri örnekleyecek sürede izleyip, aralarındaki ilişkinin yorumlanması
gerekmektedir. Proje döneminde gerçekleşecek kısa dönem ölçümler, olası ciddi bir
boyuttaki kütle hareketinde olabilecek temel altlık veriyi sağlamada yetersizdir.
Sahaların iyileştirilmesine yönelik planlamaların sağlıklı yapılabilmesi için mutlaka
ölçümlere, aralıksız devam edilmelidir.
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HEYELANLARLA İLİŞKİLİ YERYÜZÜ DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Heyelanlar yerel ölçekte ve topoğrafyada anlamlı değişimlere ve önemli
derecede can ve mal kaybına neden olmaktadır. Günümüzde bu tür doğal olaylar
deformasyon ölçmeleri ile kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Heyelanların
izlenmesi ve olası zararlarının azaltılmasına yönelik olarak meydana getirdikleri
yeryüzündeki deformasyonların belirlenmesinde jeodezik yöntemler yaygın olarak
kullanılmaktadır. Yapılardaki ve yeryüzündeki yatay ve düşey deformasyonları
jeodezik yöntemlerle ölçmeye yönelik yapılan çalışmalar, jeoteknik donanımlar
(inklinometre gibi) ve meteorolojik sensörlerin kullanıldığı farklı tekniklerle de
zenginleştirilmektedir. Jeoteknik donanımlar kullanılarak değişik derinliklerdeki
hareketler ile birlikte deformasyona neden olan yükler, su basıncı, taban suyu
seviyesi, sıcaklık gibi değişik büyüklükler de ölçülmektedir. Günümüzde
gerçekleştirilen heyelan izlemeye yönelik deformasyon çalışmaları, jeodezik ve
jeoteknik yöntemlerin bir arada kullanılması ile hem yüzeydeki hem de değişik
derinliklerdeki
yatay
ve
düşey
deformasyonları
belirleyecek
şekilde
gerçekleştirilmektedir. Klasik jeodezik ölçme tekniklerinin yanı sıra, Bölüm 2’de
anlatılan güncel PSInSAR analizi de yeryüzündeki değişimleri belirlemekte ve
heyelanların kontrol altında tutulması için kullanılmaktadır.
Genel olarak , halihazır haritaların üretilmesinde gerçekleştirilen jeodezik ölçmelerde
santimetre boyutundaki doğrulukta çalışmak yeterli olmasına rağmen, deformasyon
ölçmelerinde milimetre doğrulukla çalışılmakta ve bu ölçmeler yüksek doğrulukta
(high precision) jeodezik ölçmeler olarak sınıflandırılmaktadır.
Heyelan sahalarında, topoğrafyanın, bitki örtüsünün ve yapılaşmanın müsaade ettiği
ölçüde, çalışma alanında zaman içinde oluşan deformasyonları örneklemek çok
önemlidir. Bu kapsamda,
 Deformasyonların gözlendiği nirengi noktalarında,
 Heyelanlara ait yeni oluşan yüzeydeki morfolojik değişimlerde,
 Jeofizik çalışmaların gerçekleştirildiği hatlar boyunca (sismik, elektrik gibi),
 Sondaj ve inklinometre gözlem kuyuları gibi farklı amaçlarla oluşturulan ama
sürekli takip edilen gözlem konumlarında,
uydu bazlı (GPS) ve yersel (Total Station -lazer ile uzaklık ve açı ölçen sistem)
jeodezik ölçmeler ile gerçekleştirilmektedir. Amaç, çalışma sahasında, zaman içinde
oluşan değişimleri kayıt altına almak, sistematik olarak sürekli ölçmeye uygun
olanları ise sürekli ölçerek, heyelanların zamana bağlı özelliklerini belirlemektir.
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4.6.1 Uygulanan Ölçme Teknikleri

4.6.1.1

Yersel ve Uydu bazlı Jeodezik Ölçmeler

Genel olarak yersel jeodezik çalışmalar Total Station kullanarak gerçekleştirilen
lazerle uzaklık ve açı ölçmeleri ile uydu bazlı ölçmeler ise GPS kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
Temel olarak, GPS uydu bazlı bir navigasyon sistemi olup, GPS ile elde edilen
ölçüler özel yazılımlar ile değerlendirilerek ölçüm dönemlerine ait koordinatlar ve
bunların zaman içindeki değişimlerinden oluşan zaman serileri saptanmaktadır.
Total Station, lazerle uzunluk,ve ölçmeye yarayan elektronik bir alettir. Aletten
gönderilen lazer ölçmesi hedeflenen bir konumda bulunan reflektörden yansıtılır ve
aletin içindeki bilgisayar, ışığın gidip gelme hızından yararlanarak, alet ile reflektör
arasındaki mesafeyi hesaplar. Reflektörün yüksekliği ve aletin kurulu olduğu
sehpanın yüksekliği dikkate alınarak, genelde yatay (x,y) ve düşey (z) konum
değerleri bilinen bir noktadan gözlem yapıldığı için reflektörle gözlenen noktanın
yatay ve düşey konum bilgileri elde edilir. Noktalar arasında Total Station
kullanılarak gözlenen yatay ve düşey açılar ile birlikte uzunluklar dengelenerek
noktalara ilişkin dengelenmiş koordinatlar da elde edilmektedir. Noktalarda
gerçekleştirilen tekrarlı ölçmeler ile zamana bağlı değişimleri yansıtan zaman serileri
belirlenmektedir.
Heyelanlı sahalarda iki aşamalı jeodezik ölçme yaklaşımı benimsenmiştir. İlk
aşamada, heyelanlı sahanın dışında kalan ve alandaki deformasyonlardan
etkilenmeyen, pilye veya beton platform şeklinde noktalardan oluşan bir kontrol ağı
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu ağa ait noktalarda alınan statik GPS ölçmeleri ile
heyelanlı sahanın dışarıdan kontrolü amaçlanmaktadır. İkinci aşama ölçme yöntemi
için ise, heyelanlı zemin üzerinde ve uzun süre ölçme yapılabilecek şekilde beton
platformlardan veya uygun yapılar üzerine konan paslanmaz çelik yer çubuğu
şeklindeki yer noktalarında meydana gelen bir gözlem ağı oluşturulmuştur. Ağaçlık
alanlardan dolayı GPS uydusu görülemediği noktalarda (özellikle Çatalca’da) Total
Station kullanılarak yersel ölçmeler gerçekleştirilmiştir.
Farklı zamanlarda yapılacak ölçmeler ile deformasyonları belirleme amaçlı heyelan
analizinde dikkat edilmesi gereken nokta, heyelanların anlık değişimler gösterdiği ve
ancak krip, tektonik hareket gibi sürekli bir deformasyonda hız kestiriminin anlamlı
olabileceğidir. Bu nedenle, izleyen kısımlarda, temel olarak sahalar için kayma
hızlarını ve büyüklüklerini gösteren vektörel bir hız alanı üretmek yerine, konumların
zaman içinde değişimine yönelik yorumlamalar için, ölçüm dönemleri arasındaki yer
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değiştirmeleri ve yamulma analizlerini baz alan
oluşturulmuştur.
4.6.1.2

Heyelan
Incelenmesinde
Yönteminin Kullanımı

Kalıcı

sistematik bir bakış açısı

Saçıcılar

Interferometrisi

Radar görüntülerinin interferometri analizinin (InSAR) kalıcı saçıcılar (PS) yaklaşımı
(Bölüm 2) ile etkinliğinin artırılması, heyelanların izlenmesinde bu yöntemin
kullanılma potansiyelini önemli ölçüde artırmıştır. Uygulama örnekleri, ele alınan
problemin ölçek çeşitliliğine ve uygun verinin elde edilmesine
bağlı olarak
bölgeselden yerele doğru çok geniştir . Standart PS analizindeki hesaplama yöntemi,
mevcut zaman aralığı için hesaplanan yıllık ortalamaya göre yer değiştirmenin
doğrusal değerini vermesine rağmen, yeni algoritmalar ile doğrusal olmayan
değişimleri de kestirmek mümkün olmaktadır (örneğin, StaMPS/MTI).
Bu yöntemle, büyük ve yavaş hareket eden heyelanlar (örneğin derin oturmuş
deformasyonlar) ile daimi, düzenli, döner şekilde kaymaları ve yavaş akmaların
büyüklüğünü yüksek duyarlıkla saptayabilmek mümkündür. Kaya düşmeleri çok hızlı
ve ani olduğundan PS analizi ile doğrudan belirlenememektedir. Bununla birlikte,
kaya düşmesi olan alanlar çıplak kaya yamaçları içerdiğinden PS bakımından
zengindir ve uygun analiz teknikleri ile ortak kaya düşmesi kaynakları olan
yamaçlarda yer değişikliğini belirlemek mümkündür (Colesanti ve diğ., 2004).
Elde edilen PS’lerin zaman içindeki davranışlarının analizi ile heyelanlar için;
a.
Çalışılan alana ait genel kinematik mekanizmaları,
b.
Alana ait ortalama yer değiştirme hızını,
c.
Beklenen deformasyona yönelik öncü işaretlerin analizini,
d.
Gelecekte (veri bulunabilirliğine bağlı olarak) dönemsel güncelleme
olasılığı ile bölgesel ölçekte sürekli güncellenebilen heyelan envanter haritalarını,
e.
Mevcut klasik gözlem sistemleri ile PS zaman serisini karşılaştırarak
münferit heyelan gözleme tekniklerinin performans analizini,
f.
Büyük heyelanlar içinde benzer kinematik mekanizmaları olan (aynı
deformasyon özelliğindeki heyelan alanları) homojen alanların tanımlanmasını,
gerçekleştirmek mümkündür.
Bununla birlikte tüm yöntemlerde olduğu gibi bu yöntemde de kısıtlar bulunmaktadır.
Yöntemin, heyelanlarda kullanımına yönelik başlıca sınırlamalar aşağıda
listelenmiştir:
a.
Genel bir InSAR alt tekniği olarak, uydu ile PS arasındaki LOS (bkz.
Bölüm 4.7) boyunca, yer değiştirmenin sadece bir bileşeni hesaplanmaktadır. Toplam
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üç boyutlu yer değiştirmenin belirlenmesi teoride mümkün olsa da yükselen ve
alçalan yörüngelerden PSInSAR verisini birleştirmek kompleks bir işlemdir ve her
zaman başarı elde edilememektedir.
b.
Teknik, iyi radar yansıtıcıları (binalar, çıplak kayalar, altyapılar vb.)
olduğu sürece çalışır fakat ormanlık veya bitki kaplı alanlarda uygulanamaz. Bu
nedenle, yerleşim yerleri dışındaki heyelanlı alanlarda kullanım potansiyeli düşüktür.
Bu tip yerlerde yapay reflektörler kullanılarak bu problem aşılabilir.
c.
Çıkan veya inen uydu yörüngelerinde uydu bakış açısı sadece batı veya
doğuya doğru olduğundan, yörüngeye bağlı olarak uydu bakış açısının ters yönünde
kalan yamaçlardaki yer değişimlerinin belirlenmesi zordur.
d.
Yüzeysel PS ile ilgili yer değişimleri sadece heyelan faaliyetinden ötürü
olmayabilir. Doğrusal tektonik (veya başka kaynaklı) kaymalar, yer değiştirme
ölçümlerini bulanıklaştırır.
e.
Hızlı yer değiştirmelerle etkilenen alanlar (kaya düşmeleri, hızlı hareket
eden heyelanlar) veya büyük ve hızlı çökme bölgeleri belirlenemez. Bunun nedeni,
otomatik PS analizinde bu alanların korelâsyonunun uzun dönem içinde düşük
olması ve olası PS alanlarının, analizin başında elenmesidir. Bu amaçla, özel ek
analiz yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Elde
edilen sonuçlar, ileride bu konuda daha verimli sonuçlar elde edilebileceğini
göstermektedir.
f.
PS deformasyonunun yoğun yapılaşma içeren yamaçlar için
yorumlanması, SAR hedeflerinin ana kaynağının başlıca binalar ve insan eliyle
yapılan yapılar olmasından dolayı zor olabilmektedir. Yapı kalitesi ve hızlı yapılaşma
gibi doğal olmayan değişimler yanıltıcı sonuçların ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu
durumda, heyelanla ilgili yer değişimlerine yönelik PS’lerin tanımlanması için insan
kökenli yapılara yönelik hasarların saptanması, doğal ve/veya yapay süreçlerden
ötürü çökme veya yükseltme/kabarmalara yönelik yersel kontrol yapılması
zorunluluktur.
4.6.1.3

Insar Zaman Serilerinde Milimetre Altı Duyarlık Ve Yapay PS
Oluşturma İçin Reflektör Kullanımı

Uzaysal ve zamansal olarak korelâsyonun düşük olduğu yerlerde deformasyon
değişiminin tanımlanamaması, InSAR yönteminin en zayıf tarafını oluşturmaktadır.
Diğer deyişle ormanlık alanlar, tarım arazileri gibi yerlerde bu yöntemi doğrudan
kullanma olanağı yoktur. PSInSAR gibi ileri InSAR analiz tekniklerinde bile oldukça
düşük PS yoğunluğu elde edilmesi nedeni ile bu gibi alanlarda sağlıklı bir çözüm
üretilemeyecektir.
Bu güçlüğün üstesinden gelinmesi, zaman ve uzayda etkin izlenebilecek PS
oluşturabilmek için, yapay reflektörler (yansıtıcılar) kullanılabilir. Temel olarak, yapay
bir reflektöre ait yüksek radar kesit alanı ile veride etkin olarak algılanabilen ve
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zaman içinde izlenebilecek kalitede yüksek sinyal gücü olan istikrarlı bir yer noktası
oluşturmak ve yapay reflektörün konumunu yatayda ve düşeyde milimetre altı
duyarlıkta kontrol etmek mümkündür.
Genel olarak bir reflektör aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:
a.
İyi bir radar kesit alanı (radar cross section – RCS) olmalı,
b.
Yüksek sinyal-saçılma-dağıtma (signal-to-clutter – SCR) oranı olmalı,
c.
Yükselen ve alçalan yörüngelerdeki uydulardan rahatlıkla görülür
olmalı,
d.
İstendiğinde farklı uydular için eş zamanlı kullanılabilmelidir.
Temel olarak bir reflektor, civarındaki tüm noktalardan daha fazla saçma gücü (diğer
deyişle saçıcı) özelliği ile tanımlanır. Farklı tipte olmak üzere tek, iki, veya daha çok
yüzlü reflektörler oluşturulabilir (Şekil 4.6.1). Tablo 4.6.1’de farklı reflektör tipleri icin
RCS değerleri ve aynı anda görebileceği maksimum sensör tipi gruplandırılmıştır.
Tablo 4.6.1 Farklı tip reflektörlere ait değerler (Ferrett ve diğ., 2007).
Örnek C-band
Görebileceği farklı tip
Reflektör Tipi
Maksimum
(λ=5.66cm)
uydu sistemi sayısı
RCS (m2)
Tek yüzlü düzlemsel
1
a=b=1m, RCS=3922 m2
Çift yüzlü düzlemsel

a=b=1m, RCS=7845 m2

2

Üç yüzlü düzlemsel

a=b=1m, RCS=1375m2

>2

SCR, genel olarak, bir reflektöre ait RCS ile geri plan saçılma arasındaki oran ile
tanımlanır. SCR değeri, radar antenine dönen faz değerlerindeki maksimum
dispersiyonun ölçütünün tanımlanmasında kullanılır:
σDİSP= (λ/4*π)*sqrt(0.5*SCR)
Genel olarak reflektör tasarımında SCR değeri 100 (20dB) olarak alınır. Bu durumda,
LOS yönünde ölçülen yer değiştirmedeki dispersiyon değeri yaklaşık olarak 0.3 mm
olacaktır (Xia ve diğ., 2003; Ferreti ve diğ., 2007).
RCS değeri, eğer reflektörün simetri ekseni radarın bakış yönünde değil ise özellikle
azimut yönünde hata doğuracaktır. Reflektörün başarılı kullanımı için simetri ekseni
radar bakış açısı yönünde olmalıdır. Örneğin, 0.5º’lik bir pozisyon hatası, iki yüzlü
reflektöre ait RCS değerini 7845 m2’den 1177 m2’ye dramatik olarak düşürecektir
(Şekil 4.6.1; Ferretti ve diğ., 2007).
Amaç, RADARSAT ve ENVİSAT gibi uydular için eş zamanlı kullanım ise reflektörün
simetri ekseni, RADARSAT ve ENVISAT bakış açısını temsil eden LOS vektörlerin
bileşkesine yönlendirilmelidir. Her ne kadar bu durum performansta düşmeye neden
olsa da, reflektörlerin yapısının büyük olması ve arazide korunmasının güçlüğü
nedeniyle genelde tercih edilmektedir (Şekil 4.6.1). Konu ile ilgili detaylı yapılmış
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analizlere ve karşılaştırma testlerine Rosen ve diğ. (2000), Savio ve diğ. (2005),
Ferrretti ve diğ. (2007)’den ulaşılabilir.

(a)

(b)

Şekil 4.6.1
Reflektör örnekleri. (a) L = 1m, RCS = 7845 m2, sinyal gücü ~20dB (b) L = 4
m, RCS = 32400 m2, sinyal gücü ~48dB. Fotoğraflar FRINGE-ESA toplantılarına ait
sunumlardan alınmıştır (http://earth.esa.int/fringe10).

4.6.1.4

Hızlı Ölçmeye Yönelik Oluşturulan Tasarım

Proje kapsamında, heyelan sahalarında hızlı ve mümkün olduğunca en küçük
boyuttaki değişimleri örnekleyerek sahaların heyelan karakteristiklerini belirlemek
amacıyla yeryüzündeki değişimleri ölçecek bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Klasik
jeodezik ölçme yaklaşımında, operatör GPS antenini veya reflektörü taşıyan jalonu
yeryüzündeki değişimlerin ortaya konacağı güzergâh boyunca taşıyarak, topoğrafik
değişimin örnekleneceği yere karar vermekte ve jalonu düzeçleyerek okuma
yapmaktadır. Topoğrafya ayrıntılarının detaylı ortaya konması ve farklı operatörlerin
benzer yapıları örneklemesi istendiğinde, uygulama esnasında özellikle farklı
operatör tarafından yapılan okumaların örtüşmemesi ve zaman kaybı gibi sorunlarla
karşı karşıya kalınmaktadır. Bu amaçla GPS ve Total Station ölçmelerini yapmak
üzere Enstitümüz tarafından arazi şartlarında en iyi performansı verebilecek nitelikte,
taşınabilir, hafif, hızlı ve operatör bağımsız veri toplamaya izin veren, üzerinde saha
ölçümleri için farklı donanımların (Şekil 4.6.2 ve Şekil 4.6.3) kolaylıkla monte
edilebildiği bir araç tasarlanmıştır. Bu aracın, ölçüm sıklığının ve veri kalitesinin
istenilir düzeyde olması açısından birçok test çalışması ile iyileştirilmesi yapılmış ve
amaçlarımıza uygun bir nitelik taşıdığı saptanmıştır.
Tasarlanan araç, 40 cm çapında lastik tekerlere (teker boyutu, örneklenecek
değişimin en küçük boyutu için sınır getirmekte olup, uygulamada tasarımımıza ait
sorunsuz kullanılabilecek en küçük boyutun bu olduğu saptanmıştır), 50 cm taban
açıklığına ve 120 cm’lik yüksekliğe sahiptir. Arazideki hareket kabiliyetini en üst
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düzeyde tutabilecek, ölçümleri yüksek hassasiyetle yapabilecek ve operatörün kolay
kullanımını sağlayabilecek şekilde ağırlık merkezi dengelenerek tasarlanan araç, orta
kesimine yerleştirilmiş bulunan bağımsız bir mafsal yardımıyla, amaca uygun
seviyede düşey pozisyonda kalabilen yansıtıcı ve/veya GPS anteni takılabilen bir
jalona sahiptir. Şekil 4.6.3’de hareketli jalon üzerindeki yansıtıcıyı izleyen ve konumu
sürekli olarak kaydeden, proje kapsamında kullandığımız Total Station görülmektedir.

Şekil 4.6.2 Teleskopik GPS-Total Station ölçme aracı

Şekil 4.6.3 Çift frekans GPS antenleri ve farklı özelliklerdeki yansıtıcılar (solda) ve Trimble
S8 Total Station’ın, YG13 nolu referans noktasına konumlandırıılmış görünümü (sağda).
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Sistemin veri toplama kalibrasyonunun yapılabilmesi ve performansının gözden
geçirilmesi amacıyla Ensitümüz’de deneme uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Şekil
4.6.4’de verilen profil, bu deneme çalışmaları sonrasında elde edilen bir topoğrafya
değişimlerini göstermektedir. Şekil 4.6.4’de mavi çizgiyle verilmiş ve RTK (Real Time
Kinematic-Gerçek Zamanlı Kinematik) GPS çalışması ile elde edilmiş topoğrafya
kesiti, operatör tarafından izlenen yüzey kesiti mümkün olduğunca sık okunacak
şekilde ölçülerek oluşturulmuştur. Tasarladığımız teleskopik sistemle aynı topoğrafya
üzerinden elde edilen topoğrafya kesiti (Şekil 4.6.4, kırmızı çizgi) ise operatör
yürürken 0.5 s aralıklarla okuma yapılarak ve 3 örnek boyunda kayan ortalama işlemi
uygulanarak elde edilmiştir. Farkların görülebilmesi için, birbirlerine göre belirli bir
yükseklik sapmasıyla gerçekleştirilmiş bulunan bu iki ölçümün sonucu incelendiğinde;
A, B ve C ile verilen topoğrafya alanlarından teleskopik sistemle elde edilen detayın
ve örnekleme sıklığının, klasik RTK GPS ölçme tekniğiyle elde edilen topoğrafya
kesitinde olmadığı gözlenmektedir. Teleskopik sistemin örnekleme aralığı,
çalışmalarımızda sık veri elde edilmesine ve bunun sonucunda da daha detaylı bir
topoğrafya kesiti elde etmemize imkan sağlamıştır.

Yükseklik (m)

91

A
B

90

C

89
88
87

3631120

3631140

Boylam

3631160

3631180

Şekil 4.6.4 Test sahasına ait uygulama. Teleskopik (kırmızı) ve klasik GPS (mavi) ölçümler
sonucunda elde edilmiş bulunan profiller karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. A, B ve C
alanlarındaki detay topoğrafik değişimler, teleskopik tasarımımızla doğada görüldüğü
biçimiyle örneklenmiştir.

Teleskopik ölçüm aracımızla, Şekil 4.6.5’de görülen GPS anteni veya 360 derecelik
yansıtıcı kullanılarak çalışılmıştır. Şekil 4.6.6, heyelan izlerinin taranması ve sismik
hatların geçeceği güzergâhların özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan
ölçümlerden bir örnek göstermektedir.
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Şekil 4.6.5 Trimble 5700 çift frekans GPS anteni (solda) ve 360 derecelik reflektör (sağda).

Şekil 4.6.6 Trimble 5700 çift frekans GPS kayıt sistemi ile Yeniköy okul önü ölçümüne
(solda) ve 360 derecelik reflektörün kullanılmasıyla gerçekleştirilen sismik kesit profillerinin
ölçülmesine ait örnekler
4.6.2 Heyelanlardaki Deformasyonların Analizine Yönelik Yaklaşım

Yer değiştirme, bir malzemeye ait birim boyuttaki partikülün konumundaki değişiklik
olarak tanımlanır. Malzemenin tüm partiküllerinde bir yer değiştirme söz konusu ise
bu malzemenin deformasyona uğradığı ifadesi kullanılır. Deformasyona uğramış bir
malzeme içinde her partikülün aynı oranda yer değiştirmediği görülür. Bunlar
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birbirlerine göre çok küçük ve çok büyük yer değiştirmeye uğramış olabilirler. Bu
durumda çok küçük değişimleri ifade etmek zor olacaktır. Bundan dolayı, tüm
deformasyon alanı içindeki yer değiştirmelerin bir oranla ifade edilmesi en uygun
tanımlamayı gösterecektir. Buna göre, bir partikülün uzayda yer değiştirme miktarının
ilk konumuna oranı (∆L/L) gerinim (strain) olarak tanımlanır (Şekil 4.6.7).

Şekil 4.6.7 Deformasyondan önceki ve sonraki durum

Yukarıdaki eşitliğe göre gerinim, yer değiştirme alanının gradyanıdır. Gradyan, skalar
(sadece büyüklüğü olan, yönsüz) bir alanın en büyük değişim gösterdiği yönü temsil
eden vektör alanı olarak tanımlanır. Şekil 4.6.8’de, üç ölçme noktasında alınan
değerlerin koordinat düzlemindeki yerlerinin birleştirilmesiyle elde edilen üçgen
(Durum 1) ve bu üçgenin içinde alanı temsil eden bir daire gösterilmiştir. Bu alandaki
noktalar yatayda uygulanacak kuvvetlerle (mavi) sıkıştırılır, düşeydeki kuvvetlerle
(kırmızı) çekilirse, ikinci ölçmede değerlerin değiştiği (Durum 2) gözlenecektir. Burada
gösterildiği gibi daha önce daire şeklindeki alan, uygulanan kuvvetlerin etkisiyle
deformasyona uğrayarak bir elipse benzeyecektir. Bu durumda gerinim, iki ölçüm
arasındaki yer değiştirmenin (Şekil 4.6.8 ve Şekil 4.6.9’de u vektörü ile
gösterilmektedir) ilk ölçüme olan oranı olarak tanımlanır. Bir başka tanımlamayla,
gerinim malzemenin partikülleri arasındaki göreceli yer değiştirmenin geometrik
ölçülmesidir ve birimi olmayan göreceli bir büyüklüktür. Ayrıca, gerinim hesaplanırken
farklı ölçme noktalarının birbirine göre durumu incelendiğinden, gerinimin bir noktaya
ait değil bir alana ait kavram olduğu anlaşılmaktadır.
Durum 1

Durum
Şekil 4.6.8 Üç ölçme noktasının koordinat sistemi üzerindeki ilk (Durum 1) ve ikinci (Durum
2) yerleri. İlk konumdaki duruma iki yandan sıkıştırma, üst ve alttan ise çekme kuvveti
uygulayarak ikinci durum elde edilmiştir. Noktaların yer değiştirmeleri u vektörü ile temsil
edilmektedir.
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Şekil 4.6.9 Noktaya ilişkin yer değiştirme vektörü (u)

Bir noktadaki malzemede meydana gelen değişimler, 3 boyutlu bir sistem içindeki
kuvvetlerin etkisinden dolayı oluşmaktadır. Örneğin, bir fayın doğrultusu, eğimi ve
onun üzerinde meydana gelen hareket vektörü, bir depremin odağındaki kırılmaya
neden olan gerilmelerin yer içindeki konumları 3 boyutlu bir koordinat sisteminde
meydana gelir ve ancak bu koordinat sisteminde tanımlanırsa anlam kazanır. Bundan
dolayı, olayları 3 boyutlu düşünmek ve grafiklemek gerekir. Ancak 3 boyutlu bir
sistemi, pratikte yorumlayabilmek için, 2 boyutlu bir düzlemde (örn. kağıt) ifade etmek
ve göstermek gerekir. Bu nedenle en kullanışlı çizim projeksiyonu stereografik
ağlardır ve genel olarak iki tip stereografik ağ kullanılmaktadır. Bunlardan biri
üzerindeki alanların eşit olduğu Schmidt Ağı, diğeri ise üzerideki açıları eşit olan
Wulff Ağı’dır. Yerbilimlerinde ölçümler açılara (doğrultu, eğim, yönlem, dalım vb.)
dayandığından eşit açıların temel alındığı Wulff Ağı kullanılmaktadır (Şekil 4.6.10).
Ağ üzerindeki her bir enlem/boylam çizgisi üzerindeki açı değeri hep aynıdır.
Yerbilimlerinde kullanıldığı şekliyle, bir düzlemin eğimi veya bir vektörün dalımı, ağın
dış kenarında 0º ortasında 90º olacak şekilde ifade edilir.
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Şekil 4.6.10 Eşit açı esasına dayanan Wulff Ağı

Gerilme vektörlerinin de 2 boyutlu harita düzleminde gösterilmeleri gerekmektedir.
Vektörlerin 3 boyuttan 2 boyuta indirgenmesindeki alt yarı küre veya üst yarı küre
projeksiyonlarını kullanmak gerekmektedir. Yarı küre projeksiyonları küre üstündeki
noktaların o kürenin ekvator düzlemine iz düşürülebilmesi içindir. Yukarıda ifade
edilen iki kavramı birleştirerek yerküre üzerindeki 3 boyutlu bir yapıyı, iki boyutta
tanımlamak için aşağıdaki gibi düşünmek gerekir.
Çizime konulacak yapının (ölçüm noktası, fay düzlemi, gerilme eksenleri vb.)
merkezinde bir birim küre düşünelim. Gerçek dünya üzerindeki 3 boyutta alınan
açısal ölçümler bu birim küre yüzeyi üzerine iz düşürülür. Bu birim kürenin ekvator
düzleminde ise bir Wulff Ağı olduğunu varsayalım. Birim küre yüzeyindeki her bir
noktanın açısal değerleri korunarak ekvator düzlemine iz düşürüldüklerinde ölçümler,
2 boyuta indirgenmiş olacaktır. Üst yarı küreye iz düşürülen düzlem ve doğruların
konumları yerkürede görülenin simetrik bir yansımasını oluştururlar. Örneğin KB
eğimli bir düzlem, üst yarı küre projeksiyonunda GD eğimli gözükürken alt yarı
projeksiyonunda gerçek dünyadaki KB eğimli gösterilir. Bundan dolayı, gösterimlerde
alt yarı küre projeksiyonu tercih edilmektedir.
Şekil 4.6.11’de, bir fayın alt yarı küre projeksiyonu üzerinde ifade edilmesi, örnek
olarak gösterilmiştir. Soldaki blok diyagram yaklaşık KKD doğrultulu ve DGD’ya
eğimli bir normal fayı temsil etmektedir. Fay düzleminin ortasında birim küre
olduğunu varsayarsak, düzlemin küreyi kesen parçası ortadaki şekilde görüldüğü gibi
olacaktır. Fay düzlemi üzerindeki tüm değerler aynı şekilde bu birim küre içinde kalan
düzlem üzerinde gösterilebilir. Ayrıca vektörel bir büyüklük olarak hareketin yönü de
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(kırmızı vektör) burada ifade edilebilir. Küreyi kesen düzlemin, küre yüzeyine
dokunarak oluşturduğu çizgi ekvator düzlemine iz düşürüldüğünde sağda görüldüğü
gibi bir yay görünümü oluşur. Bu yayın dış bükey (şişkin) kısmı düzlemin gerçek
dünyadaki eğimi ile aynı yöndedir (DGD). Benzer şekilde kırmızı ile gösterilen
vektörün ucunun birim kümeye dokunduğu nokta da ekvator düzlemine iz
düşürülebilir ve hem yön hem de dalım açısı ifade edilebilir. Kısaca, 3 boyuttaki bir
düzlem ve bir vektör iki boyutta sırasıyla bir çizgi ve bir nokta ile gösterilebilmektedir.

Şekil 4.6.11 Bir fayın 3B görüntüsü ve bunun alt yarı küre projeksiyonunda ifade edilmesi.

Yapılan jeodezik ölçmeler sonucunda araştırma bölgelerimizdeki deformasyonlara ait
bilgiler, tekrarlı ölçümler ile elde edilen ölçüm dönemleri arasındaki yerdeğiştirme
farkları ile belirlenmektedir. Elde edilen bilgiler, yukarıda belirtildiği gibi asal gerilme
eksenleri olup, 3 adettir ve çekme (1), orta (2) ve sıkışma (3) olarak da
adlandırılmaktadırlar. Belirlenen değerler, 2 boyutlu analiz için harita üzerinde
yamulma elipsleri olarak, 3 boyutlu analiz için ise stereografik ağ üzerinde
gösterilmektedir. Burada eksenlerin yönleri ve dalım açıları da görülür. Tablo
4.6.2’de, yorumlamaya yardımcı olması için, 3 boyutlu örnek grafik gösterimler ve
anlamları verilmiştir.
Burada tanımlı yaklaşımla, bölgedeki deformasyonları analiz etmenin önemli
avantajı, her bir ölçüm dönemine ait datumun, aynı olmasını sağlayacak analizler
(Helmert dönüşümü gibi) geliştirmeye gerek olmamasıdır. Uygulanan analiz, farkların
yorumlanmasına dayanmakta olup, datumdan bağımsızdır.
Genel olarak uygulamada, GPS’in yükseklik bileşeninin belirsizliği yatay bileşene
göre daha yüksek olduğundan, yatayda iki boyutlu analiz yapılır; düşey bileşenler
ayrıca yer değiştirme olarak ele alınıp değerlendirilir. Bununla birlikte, gerçek
değerlendirme için üç boyutun birlikte sorgulanması ve anlamlı değişimler var ise
yorumlanması gerekir.
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Tablo 4.6.2 Gerilme eksenlerinin stereografik ağ üzerinde gösterimleri ve bunlara ilişkin
açıklamalar. Ağın üst noktası Kuzeyi gösterirken, tam ortası yere dik (90º) doğrultuyu, kenar
çevresi ise yere paralel (0º) doğrultuyu temsil eder. R ise dönme yönünü (+, saat yönünde; -,
saatin tersi yönde) göstermektedir.

Grafik
gösterim

Çekme (1) Ekseni
Doğrultu / Dalım

Sıkışma (3) Ekseni
Doğrultu / Dalım

K270ºD / 0º
D-B doğrultulu
yer içine paralel

yer içine dik / 90º

K270ºD / 45º
D-B doğrultulu
yer içine 45º dalımlı

K90ºD / 45º
D-B doğrultulu
yer içine 45º dalımlı

K225ºD / 45º
GB-KD doğrultulu
yer içine 45º dalımlı

K45ºD / 45º
GB-KD doğrultulu
yer içine 45º dalımlı

4.6.3 Çalışma Alanlarında Ölçüm Stratejisi

Temel olarak heyelanlı sahalardaki ölçümleri kontrol edecek ve buralardaki
deformasyonlardan etkilenmeyecek temel referans ağ için ek nokta oluşturmak
yerine, halihazırda proje kapsamında verileri sürekli değerlendirilen ve tüm
Marmara’yı kontrol altında tutan Marmara Bölgesi GPS Gözlem Ağı’ndan
yararlanılmıştır (bkz. Bölüm 2). Bununla birlikte, projenin başlaması ile birlikte
Yeniköy’de Marmara Bölgesi Sürekli GPS Gözlem Ağı’nın kontrolünü artırmak
amacıyla ek bir sürekli GPS gözlem noktası (YNKT) oluşturulmuştur (Şekil 4.6.2).

Şekil 4.6.12 Yeniköy’de kurulan sürekli GPS gözlem noktası. Bu noktanın yanına, bir adet
sürekli meteoroloji istasyonu da kurulmuştur.
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Proje önerisinde, sadece sismik hatlar boyunca topoğrafyanın kontrol edilmesi
öngörülmüş olsa da, heyelanların alansal kontrolünün eksiksiz sağlanması amacıyla
sahalardaki, uygun tüm noktalar izlemeye alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle,
morfolojideki değişimler, RTK
ölçme tekniği kullanılarak GPS ile kayıt altına
alınmıştır (Şekil 4.6.13). Genel olarak, yağmurlar sonucu oluşan heyelanlar ile ilişkili
değişimler kayıt altına alınmaya çalışılmakta ve ölçme zamanları buna göre
ayarlanmaktadır. Elde edilen bu bilgiler, sahanın jeolojisi ve var olan morfolojisinden
yararlanarak sürekli izlenmesi amaçlanan noktalardan oluşan, Yeniköy ve Çatalca
heyelan gözlem ağları oluşturulmuştur. Ağdaki noktalar genel olarak, Şekil 4.6.14’de
gösterilen biçimde oluşturulan, tripodun ayaklarının yere batmasını engelleyen beton
platformlardan oluşmaktadır. Asfalt yol gibi sağlam zemin olan yerlerde, paslanmaz
çelik çubuktan oluşan yer noktaları oluşturulmuştur.

Şekil 4.6.13 Yağmurlar sonrası yüzeyde oluşan değişimlerin RTK ile örneklenmesi.

Oluşturulan noktaların bir kısmı, heyelanlar nedeniyle zaman içinde tümüyle
kullanılamaz hale gelmiştir (Şekil 4.6.15). Bununla birlikte, zaman içinde kaybolan
noktaların yerine, sahada oluşturulan ek gözlem noktalarının, inklinometre
kuyularının, PSINSAR için oluşturulan reflektörlerin konumlarının da ölçüm noktası
olarak kullanılmasıyla farklı sayılardaki gözlem
noktalarından oluşan ölçme
kampanyaları gerçekleştirilmiştir. Buradaki amaç,
yeryüzündeki değişimlerin
belirlenmesinde gözlem nokta sayısını arttırmaktır. Tablo 4.6.2 ve Tablo 4.6.3’de
Yeniköy ve Çatalca’da farklı amaçlarla, mevsimsel değişiklikleri de örnekleyecek
şekilde yapılan ölçümler tablo halinde listelenmiştir. Çatalca ölçümlerinin, Yeniköy
ölçümlerine göre daha az olmasının nedeni, sahanın analiz için proje başlangıcı
yerine, 2010 yılı kış dönemi Enstitümüze teslim edilmesidir.
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Şekil 4.6.14 Statik ölçüm alınan bir nokta üzerinde konumlandırılmış örnek bir GPS anteni ve
kayıtçı ünitesi.

Şekil 4.6.15 Kasım, 2009 başında yapılan ölçümler öncesi kayan YG31 noktasına ait
görüntü.
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Tablo 4.6.3 Yeniköy ölçümlerine ait zamanlar ve ölçülen noktalara ait genel bilgiler.
Yeniköy Ölçümleri
11/5/09
12/9/09
2/5/10
2/16/10
3/16/10
3/18/10
3/23/10
4/6/10

Mikro bölgesel heyelan alanlarındaki yüzey deformasyonlarını gözlemlemek amacıyla
belirlenen profil boyunca 263 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 39 GPS gözlem noktasında hızlı statik GPS
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 28 GPS gözlem noktasında hızlı statik GPS
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Mikro bölgesel heyelan alanlarındaki yüzey deformasyonlarını gözlemlemek amacıyla
belirlenen çizgisellikler boyunca 606 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 39 GPS gözlem noktasında hızlı statik GPS
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Mikro bölgesel heyelan alanlarındaki yüzey deformasyonlarını gözlemlemek amacıyla
belirlenen çizgisellikler boyunca 432 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Mikro bölgesel heyelan alanlarındaki yüzey deformasyonlarını gözlemlemek amacıyla
belirlenen çizgisellikler boyunca 1404 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Mikro bölgesel heyelan alanlarındaki yüzey deformasyonlarını gözlemlemek amacıyla
belirlenen çizgisellikler boyunca 1721 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 39 GPS gözlem noktasında hızlı statik GPS

4/13/10

ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Mikro bölgesel heyelan alanlarındaki yüzey deformasyonlarını
gözlemlemek amacıyla belirlenen çizgisellikler boyunca 1174 noktada hızlı statik GPS
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

5/3/10
5/31/10
8/19/10
9/20/10
10/19/10

Belirlenen sismik profiller üzerinde 619 GPS gözlem noktasında hızlı statik GPS ölçümleri
gerçekleştirilmiştir.
Vibro sismik kaynak için belirlenen sismik profil üzerinde 146 GPS gözlem noktasında hızlı
statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 43 GPS gözlem noktasında hızlı statik GPS
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Vibro sismik kaynak için belirlenen sismik profil üzerinde 197 GPS gözlem noktasında hızlı
statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
İnklinometre ve jeoteknik sondaj nokta tesislerinde 14 noktada hızlı statik GPS ölçümleri
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma bölgesinde tesis edilen 4 PSInSAR (Persistent Scatterer Interferometric Synthetic

12/8/10

Aperture Radar- Sentetik Açıklık Radar İnterferometrisi Kalıcı Saçıcı) noktası üzerinde hızlı
statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

3/17/11

Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 37 GPS gözlem noktası, 6 inklinometre ve 1 su
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kuyusu tesisi olmak üzere toplamda 44 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
5/17/11
5/18/11
4/10/11

Mikro bölgesel heyelan alanlarındaki yüzey deformasyonlarını gözlemlemek amacıyla
belirlenen çizgisellikler boyunca 2336 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Mikro bölgesel heyelan alanlarındaki yüzey deformasyonlarını gözlemlemek amacıyla
belirlenen profil boyunca 129 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 33 GPS gözlem noktası, 6 inklinometre ve 1 su
kuyusu tesisi olmak üzere toplamda 40 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Tablo 4.6.4 Çatalca ölçümlerine ait zamanlar ve ölçülen noktalara ait genel bilgiler.
Çatalca Ölçümleri
4/22/10
4/26/10
5/12/10
8/17/10
10/13/10

Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 44 GPS gözlem noktasında hızlı statik GPS
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Belirlenen sismik profiller üzerinde 558 GPS gözlem noktasında hızlı statik GPS ölçümleri
gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 43 GPS gözlem noktasında hızlı statik GPS
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 41 GPS gözlem noktası ve 9 inklinometre tesisi
olmak üzere toplam 50 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
İnklinometre ve jeoteknik sondaj nokta tesislerinde 15 noktada hızlı statik GPS ölçümleri
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma bölgesinde tesis edilen 3 PSInSAR (Persistent Scatterer Interferometric Synthetic

1/10/2011

Aperture Radar- Sentetik Açıklık Radar İnterferometrisi Kalıcı Saçıcı) noktası üzerinde hızlı
statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Çalışma bölgesindeki CS8 no’lu inklinometre kuyu tesisi civarında mikro bölgesel heyelan
alanlarındaki yüzey deformasyonlarını gözlemlemek amacıyla 223 noktada ve CS8

2/08/2011

inklinometre kuyu tesisi üzerinden geçen ve çalışma sahasına komşu karayolunu dik olarak
kesen profil (profil noktaları yaklaşık 1 metre aralıklarla seçilmiştir) üzerinde heyelanların
yarattığı yüzey deformasyonlarını gözlemlemek amacıyla 116 noktada hızlı statik GPS
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

3/15/11
8/9/11
10/7/11

Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 40 GPS gözlem noktası, 8 inklinometre ve 1 su
kuyusu tesisi olmak üzere toplamda 49 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 39 GPS gözlem noktası, 7 inklinometre ve 1 su
kuyusu tesisi olmak üzere toplamda 47 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Beton platform, yer noktası veya pilye tesisli 37 GPS gözlem noktası, 6 inklinometre ve 1 su
kuyusu tesisi olmak üzere toplamda 44 noktada hızlı statik GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.6.16 Yeniköy heyelan sahasını kontrol etmek amacıyla oluşturulan ağa ait nokta
dağılımı. YI ile başlayan noktalar, inklinometre kuyularında oluşturulan jeodezik gözlem
noktalarını, YR ile başlayan noktalar PSInSAR amacı ile reflektör konan ve izlemeye alanın
jeodezik ölçüm noktalarını, YSK ile baslayan nokta ise su gözlem kuyusuna yerleştirilen
jeodezik gözlem noktasının yerini göstermektedir. YO, sahanın ortasında; YG ve YK ise
sırasıyla sahanın güney ve kuzeyindeki noktaları tanımlamaktadır. Tüm jeodezik noktalar
GPS ve Total Station ile ölçülmektedir.
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Şekil 4.6.17 Çatalca heyelan sahasını kontrol etmek amacıyla oluşturulan ağa ait nokta
dağılımı. Genel olarak CT ile başlayan noktalar tüm sahayı kontrol etmektedir. CI ile
başlayan noktalar, inklinometre kuyularında oluşturulan jeodezik gözlem noktalarını, CR ile
başlayan noktalar PSInSAR amacı ile reflektör konan ve izlemeye alanın jeodezik ölçüm
noktalarını, CSK ile baslayan nokta ise su gözlem kuyusuna yerleştirilen jeodezik gözlem
noktasının yerini göstermektedir. Tüm jeodezik noktalar GPS ve Total Station ile
ölçülmektedir.
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Şekil 4.6.16 ve Şekil 4.6.17’ da projenin son döneminde ölçülen ve farklı amaçlarla
oluşturulan gözlem noktalarının konumları detaylı olarak verilmiş olup, tüm gözlem
noktaları alansal kontrolü etkin olarak sağlamak amacıyla jeodezik ölçüm noktası
olarak GPS ve Total Station ile ölçülmüştür.
4.6.4 Heyalanlı Sahalardaki Yeryüzü Değişimlerine Yönelik Analizler

4.6.4.1

Yersel ve Uydu bazlı Jeodezik Ölçümlerin Analizi

Ölçüm dönemlerine ait sonuçlar, ölçüm dönemleri arasındaki farkları da içerecek
şekilde Bölüm 4’e ait Ek’de verilmiştir.
Yeniköy ve Çatalca’daki jeodezik ölçümlerle yapılan heyelan çalışmalarının en
önemli girdisi olan zaman serilerine örnek olarak (rapor döneminin sonuna kadar
yapılan ölçümleri içerecek şekilde) Şekil 4.6.18 ve Şekil 4.6.19’de YG02 ve CT22
noktalarına ait zaman serileri gösterilmiştir. Yeniköy’de genelde desimetre
mertebesinde görülen kaymalara en iyi örnek olan YG02 noktası (Şekil 4.6.18),
zaman içinde yatayda sistematik olarak doğrusal bir değişim gösterse de düşey
yönde zeminin özelliklerine de bağlı olarak doğrusal olmayan (zamanla azalıp/artan)
davranışlar sergilemektedir. Bu bölgedeki tüm ölçümlere topluca bakıldığında,
ölçümlerin alansal davranışı heyelanlara ait kayma yönüyle uyumlu hareket gösteren
2 veya 3 noktanın haricinde tamamen yerel ve doğrusal olmayan küçük boyutta
davranışlar içermektedir.

Şekil 4.6.18 Yeniköy’deki YG02 noktasına ait zaman içindeki konum değişimini gösteren
zaman serisi.
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Çatalca’dan örnek olarak verilen, CT22 zaman serisi (Şekil 4.6.19), bölgenin genel
davranışını tanımlamaktadır. Bu bölgedeki ölçümler, Yeniköy’deki ölçümlere göre
daha az değişim içermekte olup, CT22 özelinde karayolu civarındaki iyileştirmelere
bağlı yerel değişimler görülmektedir.

Şekil 4.6.19 Çatalca’daki CT22 noktasına ait zaman içindeki konum değişimini gösteren
zaman serisi.

Sistematik bir davranış göstermeyen, karmaşık hareketler içeren heyelan
sahalarındaki davranışları, özellikle birbirine yakın noktalarda ilişkilendirerek
sınıflayabilmek amacı ile noktaları bağımsız olarak ele alan zaman serisi analizi
yerine farklı bir yaklaşım geliştirmeye gerek vardır. Temel olarak, davranışlar
doğrusal olmadığından hız alanı üretme olanağı bulunmamaktadır. Bu durumda,
eldeki tüm ölçümleri kullanarak her bir ölçüm noktasının zaman içinde izlediği yolu
(yörüngeyi), harita üzerinde göstermek ve basit bir sınıflama yapmak mümkündür.
Elde edilen görüntüler, zaman serilerinin harita üzerine izdüşümü yapılmış biçimi
olarak da düşünülebilir. Şekil 4.6.20 ve Şekil 4.6.21’de Yeniköy’de gerçekleştirilen
ölçümler sonucu, her bir nokta için elde edilen yatay konum yörüngeleri ve Şekil
4.6.22’deki düşey konum yörüngeleri, yatay değişimlerle ilişkilendirilerek
gösterilmiştir. Genel olarak, eğimli arazinin üst tarafında kalan 3 adet noktada
heyelanla ilişkili büyük yer değiştirmeler gözlenmektedir. Diğer noktalardaki
hareketlerin büyük kısmı heyelan alanının genel durumunu yansıtacak şekilde
davranmaktan ziyade, noktanın bulunduğu yerdeki yerel davranışı yansıtmaktadır.
Yakın noktalardaki yerel davranışlar arasında, ortak hareketler de etkin biçimde
görülmektedir. Bu noktalar için elde edilen büyüklükler, bir kaç cm seviyesinde olup,
genellikle ölçüm noktasını içeren beton pilyenin, zayıf zemin üzerinde kendi ağırlığı
ile hareket etmesinin de izlerini taşımaktadır. Şekil 4.6.22’deki düşey hareketler ise
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yatay hareketlere benzer şekilde sadece ana deformasyonu yansıtan 3 adet noktada
kayma yönündeki düşmeleri tanımlamaktadır.
Yeniköy’deki ölçüler bir araya
getirildiğinde, ana hareketlerin ilk ölçüm dönemi (en fazla yağış alınan dönem)
sırasında oluştuğu ve son dönem içinde anlamlı bir değişim olmadığı görülmektedir.

Şekil 4.6.20 Yeniköy’e ait yatay konum yörüngeleri. Altlık harita bölgeye ait topoğrafik
değişimleri göstermektedir. Renklerin koyudan açığa değişmesi, topoğrafyadaki yüksek
yerlerden alçak yerlere geçişi vurgulamak içindir. Zaman içindeki değişimlerin izlenmesi için
ilk ölçüm kırmızı kutu, son ölçüm mavi daire sembolü ile gösterilmiştir.
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Şekil 4.6.21 Şekil 4.6.20’de gösterilen yatay konum yörüngeleri, küçük değişimlerinde
vurgulanması için abartılarak ölçeklenmiştir. Altlık harita bölgeye ait topoğrafik değişimleri
göstermektedir. Renklerin koyudan açığa değişmesi, topoğrafyadaki yüksek yerlerden alçak
yerlere geçişi vurgulamak içindir. Zaman içindeki değişimlerin izlenmesi için ilk ölçüm kırmızı
kutu, son ölçüm mavi daire sembolü ile gösterilmiştir.
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Şekil 4.6.22 Yeniköy’e ait düşey konum yörüngeleri. Altlık bölgeye ait topoğrafik değişimleri
göstermektedir. Düşey değişimler, zaman içindeki değişimlerde vermek amacıyla yataydaki
değişimler ile ilişkilendirilerek verilmiştir. Renklerin koyudan açığa değişmesi, topoğrafyadaki
yüksek yerlerden alçak yerlere geçişi vurgulamak içindir. Zaman içindeki değişimlerin
izlenmesi için ilk ölçüm kırmızı kutu, son ölçüm mavi daire sembolü ile gösterilmiştir.
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Yeniköy’dekine benzer şekilde, Çatalca bölgesine ait ölçüler kullanılarak, yer
değiştirmelerin harita düzlemi üzerindeki zamanla değişen konumları Şekil 4.6.23 ve
Şekil 4.6.24’de gösterilmiştir.

Şekil 4.6.23 Çatalca’ ya ait yatay konum yörüngeleri. Altlık bölgeye ait topoğrafik değişimleri
göstermektedir. Renklerin koyudan açığa değişmesi, topoğrafyadaki yüksek yerlerden alçak
yerlere geçişi vurgulamak içindir. Zaman içindeki değişimlerin izlenmesi için ilk ölçüm kırmızı
kutu, son ölçüm siyah daire sembolü ile gösterilmiştir.
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Şekil 4.6.24 Çatalca’ya ait düşey konum yörüngeleri. Altlık, bölgeye ait topoğrafik değişimleri
göstermektedir. Renklerin koyudan açığa değişmesi, topoğrafyadaki yüksek yerlerden alçak
yerlere geçişi vurgulamak içindir. Zaman içindeki değişimlerin izlenmesi için ilk ölçüm kırmızı
kutu, son ölçüm siyah daire sembolü ile gösterilmiştir.

Şekil 4.6.23 ve Şekil 4.6.24, Çatalca’daki baskın hareketin düşey yönlü olduğunu ve
yatay yönde sistematik ve noktalar arasında korelasyonu gösteren anlamlı bir
hareketin olmadığını göstermektedir. Yeniköy’e benzer şekilde, baskın hareketlerin
en fazla yağış alınan ilk ölçüm dönemi içinde olduğu anlaşılmaktadır. Düşey
hareketlerin zaman içinde değişimi genellikle çökme şeklindedir. Bununla birlikte,
bazı kesimlerde zaman içinde çöken ve yükselen yerler oluşmuştur. Bu olayın ana
nedeni, bölgedeki killi seviyelerin yağışlı mevsimlerden sonra kabarması ve zaman
içinde tekrar eski haline dönmesi ile açıklanabilir.
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Toplanan veriler, her iki sahada da zaman içinde düzgün bir deformasyon
göstermemekte ve deformasyon boyutu zaman içinde, özellikle yağışlara bağlı
olarak, azalıp artabilmektedir. Bundan dolayı ölçümlerin, alansal davranışlarını ortaya
koymak üzere, klasik hız analizi gibi teknikler yerine, Bölüm 4.6.2’de detaylı olarak
tanımlanan yaklaşımla analiz edilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla kullanılacak
olan ana veri seti, Bölüm 4’e ait Ek’de tablolar halinde verilen Yeniköy ve Çatalca’ya
ait farklı gözlem dönemlerine ait yer değiştirmelerdir. Ölçüm dönemleri arasındaki
dönemsel yer değiştirmelerin, Bölüm 4.6.2’deki iki boyutlu yamulma analizi ile elde
edilen yamulma elipsleri Bölüm ekinde toplu olarak verilmiştir. Elipslerin uzun
eksenleri açılmaları, kısa eksenleri ise sıkışmaları tanımlamakta olup, şekillerde
basitlik oluşturmak amacı ile alansal deformasyonlar, sadece ölçüm noktalarında
gösterilmiştir.
Genel olarak, her iki bölgedeki yamulma analiz sonuçları incelendiğinde, açılma
eksen doğrultularının, topoğrafik eğim yönüyle ilişkili olduğu, hatta hemen hemen
aynı yöne sahip oldukları gözlenmektedir. Ayrıca, açılma eksenlerinin sıkışma
eksenlerine göre sahip oldukları büyüklüklerinde yine noktanın bulunduğu topoğrafik
yüzeyin eğim miktarıyla uyum içinde olduğu da gözlenmektedir. Aynı zamanda,
yağışlı dönemler sonrasında yapılan ölçümler ile koordinatları saptanan heyelan
çizgisellikleriyle de açılma eksenleri arasında da bir uyumun varlığı bulunmaktadır.
4.6.4.2

Heyelanlı Alanlara ait PSInSAR Bulguları

Bölüm 2’de verilen PSInSAR analiz sonuçları heyelan sahaları için gözden geçirilerek
güncellenmiş, Çatalca ve Yeniköy’e ait güncel PSInSAR haritaları elde edilmiştir.
Sonuçların haritalanmasında, 1 metre yersel çözünürlüklü Hillshade görüntüsü temel
altlık olarak kullanılmış ve Haziran 2008 tarihli IKONOS uydu görüntüsü ile
çakıştırılmıştır. Bu altlıklar, İBB DEZİM tarafından sağlanmıştır. Yeniköy ve Çatalca
çalışma bölgelerinde harita üzerinde görselliği artırmak amacıyla, PS verilerine 10
metre tampon zon (buffer) uygulanarak, 20 metre çaplı daireler elde edilmiştir. Daha
sonra CBS fonksiyonları kullanarak daireler, içi boş halkalara dönüştürülmüştür. Bu
şekilde PS verilerinin altında kalan objeler görünür hale getirilmiş ve izleyen kısımda
yorumlanmıştır (Şekil 4.6.25 ve Şekil 4.6.28).
a) Çatalca Heyalanı
Çatalca bölgesinde çalışılan alanın büyük bir kısmı ağaçlık olduğu için PS yoğunluğu
düşüktür. Bununla birlikte, ağaçlık alan içerisinde yer alan eski yapıların iyi bir PS
oluşturması sayesinde heyelanlı alandaki deformasyon biçimini gözleme olanağı
olmuştur. Deformasyon biçimi, 107 yörüngesine ait ERS ve ENVISAT için benzer
olup, burada güncel veriyi içerdiği için 107 yörüngesine ait ENVISAT verisine ait
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güncel deformasyonlar gösterilecektir. Genel olarak, deformasyonun yerleşimin
bulunduğu kısımlardan başladığı ve düzlüğün olduğu yeri de kapsayacak şekilde
gözüktüğü görülmektedir. Bölgedeki en büyük deformasyonlar, çalışma alanımızın
dışında ve tren yolu civarındaki fabrikaların bulunduğu kısımda elde edilmiştir.

Şekil 4.6.25 Çatalca’daki ortalama hız değişimine göre renklendirilmiş olan PS noktalarının
dağılımı. Ölçek sol alt köşede verilmiştir. CAT1, CAT2 ve CAT3, zaman serisi üretilen yerleri
tanımlamaktadır. Altlığın tanımı için metne bakınız.

Şekil 4.6.26’daki CAT1 ve CAT2 konumlarına ait zaman serileri sürekli ama çok
düzenli olmayan bir çökmeyi tanımlamakta olup, yerleşim yerlerindeki LOS
değişimlerinin toplamda gözlem süresi içinde 60 mm’ye kadar ulaştığını
göstermektedir. Birim vektörün düşey bileşeni, bu değişimin yaklaşık %90’ının düşey
deformasyondan kaynaklandığını ve bununda gözlem süresi içinde yaklaşık 54
mm’lik bir çökmeye karşılık geldiğini belirtmektedir. Düzenli olmayan salınımların
nedeni olarak, kuru/ıslak mevsim geçişleri ve yeraltı suyu kullanımının getirdiği
çökmeler gösterilebilir.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 195/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 4.6.26 Şekil 4.6.25 üzerindeki (a) CAT1 ve (b) CAT2 konumlarına ait zaman serileri.

Şekil 4.6.27’de gösterilen CAT3 konumuna ait zaman serisi, 2006 yılına kadar sürekli
çökme gösterirken, son iki yılda çökme oranı düşmüş ve 2009 yılının kış
mevsiminden itibaren tekrar artmaya başlamıştır. Özellikle kurak geçen 2008 yazının,
heyelanlı sahada yer alan bu noktadaki çökme oranının azalmasına neden olduğu
düşünülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, heyelanlı sahada yer alan
bu noktadaki deformasyonun, CAT1 ve CAT2 noktasına göre %80 daha düşük
olmasıdır.

Şekil 4.6.27 Şekil 4.6.25 üzerindeki CAT3 noktasına ait zaman serisi.
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b) Yeniköy Heyelanı
Yeniköy heyelanı da Çatalca’da olduğu gibi son dönem deformasyonları görebilmek
amacıyla güncel veri seti olan ENVISAT verisi detayında analiz edilmiştir. Çalışma
sahası, 107 ve 336 yörüngeleri içine girmekle beraber, daha fazla PS elde edildiği
için bu raporda sadece 336 yörüngesine ait sonuçlar gösterilmiştir. Heyelan
sahasındaki yapılaşma nedeni ile bu bölgede Çatalca’ya göre çok daha fazla PS
belirlenmiştir (Şekil 4.6.28)

Şekil 4.6.28 Yeniköy’deki ortalama hız değişimine göre renklendirilmiş olan PS noktalarının
dağılımı. YEN2, YEN3 ve YEN4 zaman serisi üretilen yerleri tanımlamaktadır. Altlığın tanımı
için metne bakınız.
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(a)

(b)

(c)

Şekil 4.6.29 Şekil 4.6.28 üzerindeki (a) YEN2, (b) YEN3 ve (c) YEN4 noktalarına ait zaman
serileri.

Yeniköy için elde edilen LOS değerleri, Çatalca’ya göre daha düşüktür. Heyelanlı
saha ortasında yer alan YEN3 (Şekil 4.6.29b) noktasında uzun dönemde küçük
ölçekte kabarma ve çökmeler görülmekte olup, 2006 yılından sonra, çökme miktarı
hızlı bir şekilde aniden artmaktadır. 2006 yılına kadar önemli bir hareket göstermeyen
YEN2 ve YEN4 (Şekil 4.6.29a ve c) noktalarında da bu ani hareket, benzer şekilde
2006 yılından sonra başlamaktadır. Bu ani hareketin başlangıç nedeni ile ilgili
herhangi bir bulgu elde edilememiştir. Altlık haritada görüldüğü üzere, kaymaların
topoğrafyada en belirgin görüldüğü kesimde (Şekil 4.6.29c) en büyük LOS hızı
değişimleri gözlenmiştir.
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Heyelan Sahalarına Yapay Reflektörlerin Tasarlanıp Yerleştirilmesi

Doğal PS bulundurmayan alanlarda yapay PS yaratmak için, metal reflektörlerin
kullanılmasına yönelik de çalışmalar yapılmıştır. Projede sadece yeni veri seti olarak
ENVISAT verisi alınması nedeniyle farklı uyduları aynı anda gözleyecek çok yüzlü
reflektör tasarımı yerine, araziye uygunluk ve üretimindeki pratiklik nedeni ile iki yüzlü
ve 20 dB gücünde reflektör tasarımına karar verilmiştir (Şekil 4.6.30). Uzun vadede
oluşturulan reflektörlerin, RADARSAT, ALOS PALSAR gibi farklı uydulara da
yönlendirilebilmesi
için
reflektör
ayakları
farklı
geometrilere
kolaylıkla
yönlendirilebilecek şekilde sonsuz vidalarla sabitlenmiştir. Ayrıca, rüzgâr direncini
arttırmak amacıyla, sabitlenirken gergi telleri kullanılmıştır. 1m2’lik iki levhanın
birleşimi ile tanımlanan simetri ekseni, bölgeye ait arşiv uydu verisinin inen
(descending) yörüngede olmasından dolayı, doğuya doğru uydu bakış yönüne
yönlendirilmiştir (uydu iniş yörüngesinde batıya bakmaktadır).

Şekil 4.6.30 Tasarımı yapılan iki yüzlü reflektöre ait simetri ekseninin LOS (radar bakışına)
yönüne çevrilmesi.

Tasarlanan reflektörlerin, bugüne kadar analiz edilen alanlarda güvenli ve PS olarak
algılanan yerlere yakın yerleştirilmesine karar verilmiştir. Şekil 4.6.31 ve Şekil
4.6.32’de Çatalca ve Yeniköy’e yerleştirilen reflektörlerin konumları ve fotoğrafları
gösterilmiştir. Reflektörlerin kurulması ile birlikte yeni veri alımına başlanmıştır.
Bununla birlikte, Bölüm 2’de vurgulandığı gibi ENVISAT uydusunun yörüngesinde
oluşan sorunlardan dolayı, 2011 başından itibaren yeni veri alınamamış ve
reflektörleri etkin olarak kullanma olanağı bulunamamıştır.
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Istanbul Geneli PSInSAR Bulgularının Coğrafi Bilgi Sistemlerine
(CBS) Aktarılması

116 ve 336 yörüngelerine ait ENVISAT verileri, yukarıda da vurgulandığı gibi çalışma
sahasına ait güncel verileri içermektedir. Elde edilen bulguların, İBB DEZİM
tarafından kolaylıkla arazi kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla 116 (Şekil 4.6.33) ve
336 (Şekil 4.6.34) yörüngelerine ait veriler WGS84 koordinat sisteminde kartezyen
dik koordinatlar “XYZ” ve coğrafi koordinatlar (enlem, boylam) olarak CBS ortamına
aktarılmıştır. XYZ dosyasında enlem ve boylam derece-desimal, ortalama LOS
hızları mm/yıl birimindedir. CBS yazılımıyla, noktalar doğrudan 3 boyutlu CBS nokta
formatına dönüştürülmüştür. Ortalama hız değeri noktanın geometrisinde saklı
olduğundan CBS yazılımının veri tabanı fonksiyonları kullanılarak, mekansal veri
tabanında (projede ESRI File Geodatabase formatı gdb kullanılmıştır), ayrı bir kolon
oluşturulmuştur. Eski CBS veri tabanı formatları olan dbf ve mdb formatlarından veri
büyüklüğü ve işlem hızı sınırlamalarından dolayı kaçınılmıştır. Hız ölçeği tüm çalışma
alanına ait ortalama değer referans alınarak üretilmiştir. Verileri, arazi yükseklik
modeli ve IKONOS uydu görüntüsü gibi farklı altlıklar ile çakıştırmak amacıyla,
noktasal veriler uydu görüntüsünün projeksiyonuna çevrilmiştir. Bu 30º Dilim Orta
Merdiyenli (DOM) ve 3º dilim genişliğine sahip Tranvers Mercator projeksiyonu ve
European 1950 datumudur. Verilerin, tüm çerçeveye ait ortalama değişim tanımlayan
hız ölçeğini, çalışma sahasında en az deformasyon beklenen bir yere göre
ölçekleyebilmek ve sonuçların görselliğini artırmak amacı ile 107 ve 336
yörüngelerinde alınan verilerden Kandilli Rasathanesinde bulunan sabit GPS
istasyonunda ölçülen değer çıkarılmıştır. Bu değerler sırasıyla 107 ve 336
yörüngeleri için; 1.97 mm/yıl ve 0.63 mm/yıl’dır. Denizdeki ölçümleri silmek için
çizgisel kıyı sınırından türetilmiş ve 30 metre tampon zon uygulanmış olan bir poligon
dosyası kullanılmıştır. Bu şekilde, sadece karada kalan noktaların görüntülenmesi
sağlanmıştır.
Bu işlemlerden sonra yeni oluşturulan veriler sınıflandırılarak haritalar
oluşturulmuştur (Şekil 4.6.33 ve Şekil 4.6.34). Verinin arazideki çökmeleri ve
yükselmeleri en iyi şekilde haritada yansıtabilmesi için, sınıf sayısı, sınıflandırma
metodu, haritadaki noktaların büyüklüğü ve saydamlığı her bir veri seti için yersel
bilgiler kullanılarak ayarlanmıştır. Bu aşamada, en önemli konu, veri tabanındaki her
bir noktanın ortalama 20m’lik bir alana karşılık gelmesidir. Kullanıcı, 20 m’lik alanları
baz almak koşulu ile, her bir noktaya yaklaştığında anomaliye neden olan yeri, uydu
verisi gibi uygun altlık kullanarak hızlıca görebilmektedir.
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Şekil 4.6.33 116 yörüngesine ait ENVISAT verisinden elde edilen PSInSAR sonuçları,
Kırmızı kutular, öncelikli heyelan sahalarını göstermektedir. Altlık olrak 90 m çözünürlüklü
SRTM verisi kullanılmıştır.
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Şekil 4.6.34 336 yörüngesine ait ENVISAT verisinden elde edilen PSInSAR sonuçları,
Kırmızı kutular, öncelikli heyelan sahalarını göstermektedir. Altlık olarak 90 m çözünürlüklü
SRTM verisi kullanılmıştır. 336 yörüngesine ait çerçeve Çatalca bölgesini içermemektedir.
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Topoğrafyadaki değişimleri çalışırken yapılacak en yalın yaklaşım, bölgeye ait farklı
zamanlar için üretilmiş olan sayısal yükseklik modellerini kontrollü şekilde
karşılaştırmak ve elde edilen farkları analiz etmektir. Bu kapsamda, İBB CBS
Müdürlüğü’nün elindeki veri setleri incelenmiş ve amacımıza uygunlukları analiz
edilmiştir:
1)
2005 yılına ait veri seti: Halihazırlardaki 1 m’lik değişimleri gösteren
yükseklik eğrilerinin sayısallaştırılması ile elde edilmiştir. Boşluklar ve kaba hatalı
değerler içermektedir. 2005 yılı veri setinde Yeniköy çalışma alanı askeri bölge
olarak tanımlandığı için, Yeniköy çalışma alanına yönelik bir analiz yapma olanağı da
bulunmamaktadır. Çatalca çalışma alanını içermektedir.
2)
2010 yılına ait veri seti: Halihazırlardaki 1 m değişimleri gösteren
yükseklik eğrilerinin sayısallaştırılması ile elde edilmiştir. Verideki boş alanların
miktarı, 2005’e göre azaltılmıştır. Yapılan incelemelerde kaba hatalı değerlere
rastlanmamıştır. Yeniköy ve Çatalca alanını içermektedir. Bu veri setinde yollar,
köprüler, binalar gibi yersel özelliklerde, belirgin morfolojik değişim gibi görülmektedir.
Detay analizlerde, uygun uzaysal süzgeçler ile bunların temizlenmesi gerekmektedir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sadece 2010 yılı verisinin farklı dönemlere ait
karşılaştırmalarda referans veri seti olarak güvenilir biçimde kullanılabileceğine karar
verilmiştir. 2010 yılı öncesine yönelik Çatalca ve Yeniköy sahaları için literatür ve
yapılmış etüt raporları, amacımıza yönelik karşılaştırmalarda kullanılmak üzere
incelenmiştir. Yeniköy’ün eskiden askeri bölge olarak tanımlı olması nedeni ile konu
kapsamında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Çatalca’da, 1997’de kurulması planlanan
Batı Üniversitesi için yaptırılan bir zemin etüdü raporundan yararlanılabileceğine
karar verilmiştir. Raporda, kaynak verilmeden kullanılan halihazırdaki 5 m’lik
yükseklik eğrileri tarafımızca sayısallaştırılmıştır. Fark analizi için, 2010 verisinin
örneklemesi 5 m’ye düşürülmüş ve 5 m örneklemeli 1997 yılı verisi ile olan farkları
haritalanmıştır (Şekil 4.6.35).
Halihazırlar üretilirken ve sayısallaştırmalar sırasındaki hatalar bilinmediğinden,
oluşan farkları mutlak değer olarak değerlendirme yerine göreceli (2010 yılı kotuna
göre azalma veya artma gibi) analiz etmek gerekmektedir. Ayrıca, kot farklarının,
metre bazında olması arazideki değişimlerinde metre boyutunda olduğu anlamına
gelmemektedir. Halihazırda, veri setlerinin örneklemesi 5 m’dir ve oluşan bu farklar,
örneklemenin küsuratı boyutunda olduğundan önemli bir alansal değişim olmadığı
sonucuna varılmaktadır.

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 205/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

Şekil 4.6.35 5 m örneklenmiş 2010 verisi ile 5 m örneklemeye sahip 1997 verisinin
karşılaştırılması (2005-1997). Kot farkı, 2010 yılı referans alınarak kaba değişim olarak
değerlendirilmeli, mutlak değer olarak sorgulanmamalıdır. Detay açıklamalar metinde
verilmiştir.
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Genel olarak bakıldığında, farkların sistematik olarak, halihazırda arazide heyelanlar
sonucunda oluşan topoğrafyaya yönelik değişimleri gösteren yerleri vurguladığı
(Çatalca’dan Çamarşırcı deresine inen yolun sol tarafı), ana yollara yakın geçen
kısımdaki (stadyumun yol tarafı) farklılıkların ise 2010-1997 yılları arasındaki yolların
iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, alanın
ağaçlık olması ve bitki örtüsünde zaman içinde meydana gelen değişkenlikler nedeni
ile değişimlerin, yerel boyutta detay olarak sınıflandırılması mümkün değildir.
Maalesef, farklı dönemlere ait veri seti olmaması, bölgenin geçmişteki değişimlerini
izleme olanağı vermemektedir. Proje kapsamında yapılan jeodezik analizlerden de
saptandığı gibi, 2010 yılı ile projenin son dönemi arasında (2012 yılı için) bölgede
metre boyutunda kaymalar da olmamıştır. Elde edilen sonuçların, bölgedeki heyelan
topoğrafyasını oluşturan ana unsurları göstermek dışında analizlerimize bir katkısı
bulunmamaktadır. Halihazırda, proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz
jeodezik
çalışmalar, bu kapsamda daha detay ölçülebilir bilgiler vermiştir.
4.6.4.6

Farklı Dönemlere ait IKONOS Uydu Verilerinin Karşılaştırılması

Optik uydu verilerinin arasındaki korelasyonların sorgulanması ile arazi değişimlerini
sınıflandırmak mümkündür. Bu kapsamda, İBB tarafından 2000’li yılların ortalarından
itibaren alınan her yıla ait tüm 1 m çözünürlüğe sahip IKONOS uydu görüntüleri
incelenmiştir. Veriler İBB’ye işlenmiş ve koordinatları ile birlikte teslim edilmiştir.
Bazı yılların verileri, tüm İstanbul için birleştirilerek tek dosya halinde verilmiştir.
İstanbul’da zaman içinde olan değişiklikleri ortaya çıkarmak amacı ile IKONOS
aritmetiksel fark, bant oranlama, ana bileşenler dönüşümüyle fark analizi vb. görüntü
işleme teknikleri uygulanmıştır. Ancak uydu verilerinin çekim saatlerinin günün aynı
saatinde olmamasından kaynaklanan yerleşim alanındaki gölgelenmeler, zamansal
değişim incelenmesini olumsuz yönde etkilemiş, zamansal yapısal değişiklikler yerine
bina gölgeleri altında kalan alanlar farklı alanlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca, işlenmiş
verilerde (özellikle birleştirilenlerde) renk geçişleri dengeli olmadığından,
değiştirildiğinden korelasyonlarda sorunlar oluşmuştur. Sonuç olarak farklı yıllarda
kaydedilmiş yüksek çözünürlüklü IKONOS uydu verilerini işleyerek ve birbirleriyle
korelasyonunu araştırarak, zaman içinde oluşan değişimlerin yakalanamayacağı
anlaşılmıştır.
4.6.5 Yöntemin İrdelenmesi

Heyelanların anlaşılmasına yönelik çalışmaların başlatılabilmesi için, daha önce
bölgede oluşmuş olan olaylara ait bilgilerin kayıt altına alınması, sahadaki jeolojik ve
morfolojik özelliklerin tanınması ve daha sonra ayrıntılı jeofizik çalışmaların
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başlaması gerekmektedir. İlk aşamanın başarılı şekilde sonlandırılması ile jeofizik
çalışmaların yapılacağı yerleri belirlemek ve heyelanların derinlerdeki özelliklerini
ortaya koymak mümkün olacaktır.
Bu kapsamda sistemli şekilde topoğrafyanın belirlenmesi amacı ile yapılacak en
öncelikli konu, çalışılacak sahadaki heyelan morfolojisini örnekleyecek şekilde bir
jeodezik kontrol ağı kurmaktır. GPS gibi güncel uydu bazlı ölçme teknikleri
kullanarak, yüksek doğrulukta topoğrafyayı ortaya çıkarmak hızlı ve maliyeti yüksek
olmayan bir çalışma gerektirmektedir. GPS uydularının, ağaçlardan ve yerleşim
yerlerinin yoğunluğundan dolayı gözlenemediği durumlarda, klasik yersel yöntemler
yardımcı olmaktadır. Bu ölçümlerin zaman bağımlı olarak sistematik şekilde
tekrarlanması ile bir heyelanın gelişiminin çeşitli evrelerinin tanınması ve sürelerinin
saptanması mümkündür.
Farklı zamanlarda, jeodezik ağın ölçülmesi ile jeodezik ağdaki değişimleri mmseviyesinde izlemek mümkündür. Zaman içinde düzgün olmayan bu hareketlerin, bu
bölümde tartışıldığı gibi, hız alanları oluşturmak yerine ölçüm dönemleri arasındaki
farkları baz alan yamulma analizleri ile incelenmesi gerekmektedir. Bölgede yapılan
tüm çalışmaların koordinatlandırılması (sismik hatlar ve inklinometre kuyuları gibi),
gözlem ağının zenginleştirilmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte doğal olarak,
noktasal bazda, yüksek doğrulukla yapılan ölçümlerle bir sahayı taramanın limiti
olacaktır. Bu aşamada devreye PSInSAR ile zaman serisi analizleri girmekte ve
göreceli olarak tüm alan hakkında bilgi alınmasını sağlamaktadır.
Bu çalışmaların, örnek çalışma sahalarında yapıldığı gibi, bir heyelan çalışmasının
başlangıcından son anına kadar sürdürülmesi gerekmekte ve bu kapsamda heyelanlı
sahalarını kontrol altında tutacak jeodezik ağın tasarımı oldukça k önemlidir. Bu ağ
arazideki değişimleri örneklemeli ve sahanın dışında deformasyonlardan
etkilenmeyen referans noktaları baz alınarak analiz edilmelidir. Oluşturulan ağın
ölçülmesi de bir başka kritik aşamadır. Ağın ölçümü, kullanılacak ölçme yöntemi ve
belirlenmesi hedeflenen deformasyon miktarı gibi unsurlar göz önüne alınarak
gerçekleştirilmeli, bu konuda uzman bir mühendis ile çalışılmalıdır.
Alansal kontrolü sağlayacak PSInSAR analizlerinde, radar uydu verisinin frekans
bandı önemlidir. Örneğin, ALOS PALSAR L-bandında ~23 m uzaysal çözünürlük
sağlarken, TerraSAR X-bandında 1-18 m arası çözünürlük sağlamaktadır. Düşük
çözünürlük bitkilerin varlığı gibi korelasyonu bozan etkenlerden az etkilenirken,
yüksek çözünürlük, özellikle yerleşim yerinde detaylı sonuçlar üretmektedir. GPS
çalışmalarının aksine, sadece ESA’ya ait ENVISAT verilerinin araştırma amaçlı
kullanımı bedava olup, diğer uydulara ait veri setlerinin yüksek bir maliyeti vardır.
Örneğin, 2012 yılının başları için bir çerçeve ALOS PALSAR maliyeti 205 Euro olup,
basit bir analiz için en az 15-20 çerçeveye (2400-4000 Euro) ihtiyaç vardır.
TerraSAR-X’de ise bir çerçevenin maliyeti yaklaşık 2000 Euro civarındadır. Veri işlem
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yazılımları da yüksek maliyetli olup, bu kapsamda ülkemizde deneyimli araştırmacı
sayısı azdır. Bununla birlikte, bu yöntemin geleceğin yöntemi olacağı açıktır. Örneğin,
önümüzdeki sene uzaya fırlatılacak ESA’ya ait SENTINEL-1 uydu misyonu
sayesinde ve yeni veri işlem algoritmaları kullanarak mm-altı seviyede değişimlerin
analiz edileceği öngörülmektedir. ESA, bu uydunun verilerini ticari olmayan
uygulamalar için bedelsiz olarak kullanıma açacaktır.
İBB’ nin farklı çalışmalar için oluşturduğu veri setleri de topoğrafyayı belirlemeye,
değişimleri izlemeye yönelik olarak çok önemlidir. İBB, farklı zamanlarda, farklı
amaçlarla sayısal yükseklik verisi üretmekte, halihazırlar oluşturmakta, yapılaşmanın
kontrolü için uydu verileri almaktadır. Maliyetli ve zaman alıcı bu çalışmalarda,
eşgüdümün olması ve eldeki verilerin farklı çalışmalara da altlık olarak kullanılması
için en temel 1-2 konuya mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir:


Her sayısal veri üretilirken, veriye ait kimlik bilgileri de arşivlenmelidir. Bu
kimlik bilgilerinde veriyi üretenlerin ismi, üretildiği zaman, verinin çözünürlüğü,
hata bilgileri ve kaynakları, eksik kısımların nedenleri gibi bilgiler mutlaka
bulunmalıdır. Bu bilgiler yeni çalışmaların eksiksiz planlanması için nirengi
olacak, gerektiğinde yeni veri ihtiyacını azaltacaktır.



Uydu verisi almanın maliyeti yüksektir (> 2000 USD). Bu nedenle bu verilerin
mutlaka farklı amaçlara hizmet edecek şekilde değerlendirmek üzere ham
olarak alınması önem arz etmektedir. Kısa vadede çözüm için işlenmiş veri
alınması durumunda bile, ham verilerinde temini hedeflenmelidir. Uydu
verilerinin çekim saatlerinin aynı olması, bulutluluk durumlarına göre alım
yapılması gibi ayrıntılar maliyetli bir veri setinin farklı amaçlarla kullanımını
artıracaktır.

Özet olarak, topoğrafyadaki değişimleri saptamaya yönelik her türlü yaklaşım yeni
planlamaların eksiksiz olmasını, heyelan gibi ani yüzey değişimlerine neden olan
olayların, su taşmalarının etkilerinin belirlenmesini, zaman içindeki kontrolün
oluşturulmasını sağlayacaktır. Konu özelinde, bu teknikler heyelan araştırılmasının
içinde mutlaka olması gereken tekniklerdir. En önemli konu, uygulayıcının eldeki
verileri bu projede örneklendiği sistematik analiz etmesini sağlamak, eldeki bulguların
güvenirliklerini tartışmasını istemektir.
Topoğrafyayı belirleme, değişikliklerini saptamak için toplanacak her veri, ancak
sistematik olarak toplandığında, güvenirlikleri ve yorum limitleri verildiğinde
anlamlıdır.
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SİSMİK YANSIMA ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Proje kapsamında yüksek ayırımlı sığ yansıma sismiği çalışmaları yaparak;
 Heyelanların tespitine yönelik sistematik bir yaklaşım oluşturmak,
 Uygulama sırasında ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak ve yön gösterici
yaklaşımlar oluşturmak,
 İdareye, benzer çalışmaları yaparken kullanacağı bir referans metin
oluşturmak,
 Çatalca ve Yeniköy test sahalarında oluşturduğumuz yaklaşımları kullanarak
düşey yöndeki geometrileri ortaya koyabilmek, sedimanter istif geçişlerini
belirleyebilmek ve olası heyelanlarla ilgili bulgular araştırmak,
hedeflenmiştir.
Yeniköy ve Çatalca’da çalışma alanı kapsamında sismik hatların geçeceği yerler,
yüzey gözlemleri ve jeodezik çalışmalar sonucunda heyelanların aktif görüldüğü
kısımları mümkün olduğunca dik kesecek ve olası heyelan yapılarını içerecek
uzunlukta düzenlenmiş ve uydu verilerinin altlık olarak kullanıldığı jeolojik ve
topoğrafik haritalar desteğinde tanımlanmıştır. Hat güzergâhlarının sahaya
aktarılması sırasında karşılaşılabilecek bina, duvar, bataklık, çalılık vb. engeller
sahada keşif çalışmaları ile netlik kazanmıştır.
İlk aşamada, Buffalo-gun sismik
Veri toplama iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
kaynağı kullanarak hedeflenen verinin % 70’i toplanmıştır. İkinci aşamada, Yeniköy
çalışma alanında mini vibro ve Buffalo-gun sismik kaynakları birlikte kullanılarak
çalışılmış ve toplamda 7.598 km sismik veri toplanmıştır.
Sismik hatlar boyunca, özellikle statik düzeltmelerde kullanılmak üzere, hassas
koordinatların belirlenmesi işlemi RTK ve Total Station ile gerçekleştirilmiş ve bu
ölçümler, alansal topoğrafik değişimlerin belirlenmesinde de kullanılmıştır (bkz.
Bölüm 4.6).
Çalışmalarda, sismik kayıtçı olarak; Geometrics firmasına ait çok kanallı Geode
sistemi kullanılmıştır. Sistem, güncel teknoloji ürünü olup, 24-bit veri toplama
duyarlılığına sahiptir.
İzleyen satırlarda; veri toplama parametrelerinin saptanması, toplanan verilerin
analizi için gerekli algoritmaların oluşturulmasına yönelik detaylar tanımlanmış,
analizler sonucu oluşturulan ana yansıma kesitleri ve yardımcı kesitler verilmiş ve bu
kesitler üzerinde yapılan yorumlar irdelenmiştir.
Yansıma sismiğinden elde edilen bilgi ve bulgular, inklinometre gözlem kuyularının
yerlerinin seçiminde jeolojik/jeodezik sonuçlarla birlikte kullanılmıştır.
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4.7.1 Araştırma Alanlarında Uygulanan Sismik Yansıma Yöntemi

4.7.1.1

Veri Toplama Tekniği

a. Sismik Kaynaklar
Sismik yansıma çalışmalarında kullanılan sismik kaynakların birbirlerine göre değişik
üstünlükleri ve zayıflıkları vardır (Pritchett, W.C., 1990; Sherrif, R.E. and Geldart,
L.P., 1995). Pratikliği ve özel sektördeki yaygın kullanımı açısından, öncelikle Çatalca
ve Yeniköy sahalarında Buffalo-gun kullanılmasına karar verilmiştir. Buffalo-gun
sismik kaynağının zaman ortamı fonksiyonu çok kısa olup, frekans ortamında çok
geniş bantlı bir spektruma (frekans aralığına) sahip olduğundan, düşey ayırımlılığı
daha iyi kontrol edebilmektedir.
Yeni bir sahada sismik yansıma verilerini toplamaya başlamadan önce, en iyi
sinyal/gürültü oranını verebilecek sismik veri toplama parametrelerini elde edebilmek
amacıyla sismik enerji miktarı (Buffalo-gun’a daki fişek sayısı), atış derinliği, atışın ilk
jeofona uzaklığı (offset), ortam gürültüsü, kazanç miktarı gibi testler yapılmalıdır.
Sismik yansıma saha çalışmalarında birim zamanda yapılan atış sayısını arttırmak ve
pratikliği sağlamak amacıyla, iki adet Buffalo-gun kullanılmıştır. Bu sistemler,
Enstitü’de tasarlanmış ve imal ettirilmiştir. Oluşturulan tasarım, zemin koşullarına
bağlı olarak 1-7 arası sayıda fişek kullanımına izin vermekte ve emniyet açısından
geri tepmeyi önleyecek özel mekanizmalar içermektedir. Deneyimli uzmanlarca
kullanım kurallarına uyulması koşulu ile bu sismik kaynağın kullanımı güvenlidir.
Sismik enerji kaynağı olan Buffalo-gun ile veri toplanmasında en önemli adım,
Buffola-gun’ın gömüleceği ve atışların yapılacağı kuyuların açılmasıdır. Buffalo-gun,
açılan kuyulara yerleştirilip, sismik enerjinin ses enerjisi şeklinde havaya
aktarılmasını engellemek amacıyla etrafı toprakla sıkıca örtüldükten sonra atışlar
yapılmıştır. Şekil 4.7.1’de, Buffalo-gun uygulamasına yönelik fotoğraflar
görülmektedir. Buffalo-gun ile test atışları matkapla açılan değişik derinlikteki
kuyularda yapılmış ve ortalama kuyu derinliği ~50 cm olarak belirlenmiştir. Bu
derinlik, her bir atış sırasında kayıtlardaki genlik bilgisinin aynı olmasını sağlamak
amacıyla kesit boyunca korunmuştur.
Ortam gürültüsü testlerinden, bölgenin genelde rüzgâra açık olması nedeni ile gürültü
genliğinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Rüzgâr gürültüsünü en aza indirmek ve
jeofonların yerle temasını en iyi şekilde sağlamak amacı ile, jeofonlar yerde açılan
küçük çukurlara gömülmüşlerdir (Şekil 4.7.1).
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Şekil 4.7.1 Buffalo-gun atış aşamaları. Matkapla (sol üst) yaklaşık 50cm derinliğinde kuyular
açılarak, Buffalo-gun bu kuyularda patlatılmaktadır.

Yapılan testler sonucunda Buffalo-gun ile yapılacak atışlarda kullanılabilecek
parametreler Tablo 4.7.1 de verilmiştir. Optimum fişek sayısı 5 adet seçilmiştir. Alıcı
aralığı ve atış aralığı 5’er metredir. Toplam kanal sayısı 48’dir. Örnekleme aralığı
0.25 ms ve toplam kayıt süresi 1 s olarak seçilmiştir.
Tablo 4.7.1 Buffalo-Gun atış parametreleri.

Kullanılan fişek sayısı
Kayıt süresi
Örnekleme aralığı
Atış aralığı
Alıcı aralığı
Kaynak-offset
Kanal sayısı

5
1s
0.25 ms
5m
5m
5m
48

Projede kullanılan bir diğer sismik kaynak ise; farklı bir proje çerçevesinde Enstitüye
kazandırılan Rus yapımı GEOSVIP SV-5/300V model bir vibro sistemidir. Buffalogun’a göre daha güçlü olan vibro sismik kaynağının kullanımı, son derece kolay ve
hızlıdır. Proje kapsamında, yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak, ülkemizde bir ilk
olarak kırıklı sismik hatlar boyunca ve yerleşim koşulları göz önüne alınarak yerine
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göre mini vibro, yerine göre Buffalo-gun kullanılmıştır. Şekil 4.7.2’de mini vibro sistem
ve yol boyunca jeofon dizinlerinin serimi görülmektedir.

Şekil 4.7.2 Rus yapımı GEOSVIP SV-5/300V model mini vibro sistem (solda), yol boyunca
jeofon dizinlerinin serimi (sağda).

Vibro sistemi; kullanım açısından pratik olması, sismik kaynak olarak frekans bandı
ve biçiminin biliniyor olması ve çevre dostu olması gibi nedenlerle tercih edilen bir
yöntemdir. Altyapısının pahalı olması ve kullanılması için uzman kadroya ihtiyaç
duyulması nedeniyle, ülkemizde sadece petrol/doğalgaz/kömür vb. araştırmalarında
kısıtlı
olarak
kullanılmakta
olup,
genellikle
mühendislik
sismiğinde
kullanılmamaktadır. Proje kapsamında, vibro kullanımının avantajlarını gösterebilmek
amacıyla, Yeniköy’de sismik kaynak olarak vibro sistemi de kullanılmıştır. Ancak, bu
sistemin,yürüyen bir araç şeklinde olması nedeni ile yürüyebileceği uygun zemine
ihtiyacı vardır. Araçların giremeyeceği, dağlık ve çok engebeli alanlarda yol açmak ve
zemini sistemin çalışabileceği düzgün bir duruma getirmek gibi ek bir işlemlere gerek
duyulmaktadır. Bu sorunu aşmak için, çalışma bölgelerindeki patika ve yollar, sismik
hat güzergâhı olarak belirlenmiştir. Bu güzergâhlar boyunca konutların yoğun olarak
konuşlandığı yerlerde, konut sahiplerini tedirgin etmemek için sismik kaynak olarak
vibro ile birlikte yer yer Buffalo-gun kullanılmıştır. Vibro ile çalışılırken, yolların tercih
edilmesi nedeniyle, kırıklı sismik hatlar oluşmuş olup, değerlendirmede ve
yorumlama aşamalarında özel veri işlem teknikleri kullanılmıştır.
Sismik kaynak olarak kullanılan Buffalo-gun, değişik fişek miktarıyla test atışlarına
tabi tutulmuştur. Buradaki amaç, kaynağın derine ve uzağa penetrasyonu ile en
yüksek frekans içeriğini optimize eden en uygun fişek sayısını tespit etmektir.
Bilindiği gibi, sismik enerjinin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak pentrasyonu arttıkça
yüksek frekans içeriği kaybolmaktadır. Bu da sığ bölgelerdeki yanal ve düşey
çözünürlüğü düşürmektedir. Sığ bölgelerdeki yanal ve düşey çözünürlüğü arttırma
amacıyla yüksek frekanslı, fakat düşük enerjili bir kaynak kullanıldığında ise sismik
dalgaların derine ve uzağa penetrasyonu azalmaktadır. Kaynak testleri yapılırken
örnekleme aralığı, serim uzunluğu, alıcı aralığı ve kayıt uzunluğu parametreleri göz
önüne alınarak, hedeflenen yeraltı yapısının en iyi şekilde ortaya konulması
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hedeflenmiştir. Yapılan test çalışmaları sonucunda kullanılmasına karar verilen kayıt
parametreleri Tablo 4.7.1’de verilmiştir. Seçilen parametrelerle elde edilmiş bir atış
topluluğu verisi Şekil 4.7.3’de, bu veriye ait genlik spektrumu Şekil 4.7.4’da
görülmektedir.

Şekil 4.7.3 Örnek atış topluluğu verisi.

Vibro kaynak testlerinde sweep bandı, sweep boyu, sweep türü (doğrusal artan veya
azalan), sweep sayısı gibi parametreler göz önüne alınmıştır. Atış aralığı, jeofon
aralığı gibi parametreler ise bilindiği gibi kaynaktan bağımsız olarak tüm sismik
kaynaklar için ortaktır. Yapılan testler sonucunda kaynak sweep frekansının üst
sınırının, sahadan daha yüksek çözünürlüklü veri elde edebilmek amacıyla kademeli
olarak 400 Hz seviyesine çıkarılmasına karşın kayıtların genlik spektrumları
incelendiğinde kayıt edilebilen en yüksek frekanslı sinyallerin 200 Hz’i geçmediği,
yüksek frekanslı sismik dalgacık enerjisinin çok gevşek formasyonlarca soğurulduğu
görülmüştür.
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Şekil 4.7.4 Örnek atış topluluğunun genlik spektrumu.

Vibro parametrelerini belirlemek amacıyla, Yeniköy çalışma sahasında yapılan 38
adet test atışı sonucunda sweep bandının 20-250 Hz, sweep sayısının 2, sweep
türünün doğrusal, sweep boyunun 15 s ve yakın ofset uzunluğunun ise 15 m
olmasına karar verilmiştir (Tablo 4.7.2). Örnekleme aralığı diğer ölçümlerde olduğu
gibi yine 0.25 ms olarak seçilmiştir. Bu parametrelerle elde edilmiş olan ortak atış
vibro verisi ve 6 fişek kullanılmış olan Bufalo-gun verisi Şekil 4.7.5’de birlikte
verilmiştir.
Tablo 4.7.2 Mini vibro atış parametreleri.
Sweep bandı
Sweep sayısı
Sweep boyu
Yakın offset uzunluğu
Örnekleme aralığı

20 – 250 Hz
2
15 s
15 m
0.25 ms
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Şekil 4.7.5 Vibro test çalışmaları sonucunda karar verilmiş olan vibro ortak atış (solda) ve 6
fişekli Buffalo-gun verisi (sağda). Kırılma dalgaları (ilk varışlar), Buffalo-gun verisinde
beklendiği gibi daha keskin gelişmiştir.

b. Veri Toplama Geometrisi
Hat güzergâhlarının sahaya aktarılması sırasında Çatalca’da en önemli engel olan
çalılık ve dikenli bitkilerin temizleneceği bölgeler öncelikle belirlenmiş ve çalışma
öncesi yerel işçiler çalıştırılarak hat güzergâhları veri toplamaya uygun hale
getirilmiştir. Yoğun bitki örtüsünün temizlenmesi ile jeofonların yerle
bağlantısının/temasının etkin bir şekilde sağlanması sayesinde; rüzgar nedeni ile bitki
köklerinin jeofonlarda oluşturduğu gürültüleri engellemek mümkün olmuştur. Büyük
bölümü ormanlık ve çalılık olan Çatalca arazisindeki bu temizlik işlemine, yağmurlu
dönemin sonlanması ile başlanabilmiştir. Şekil 4.7.4’de 2B sismik yansıma verisi
toplamaya hazır hale getirilmiş sismik hatların haritası görülmektedir.
ÇAT1 847.4 m, ÇAT2 599 m, ÇAT3 755.8 m ve ÇAT4 ise 560.5 m olup, sismik
hatların toplam uzunluğu 2763 m’dir. Belirlenen güzergâhlar boyunca sismik hatların
sahada işaretlenmesine örnek olarak, Şekil 4.7.5’de ÇAT1 sismik yansıma hattına ait
topoğrafik çalışmalardan görüntüler verilmiştir. Sismik hat güzergâhları boyunca 5 m
aralıklı istasyon noktalarının yerleri sahada belirlenerek, kazıklar ile işaretlenmiş ve
istasyon numaraları kazıklar üzerine yazılmıştır. Harita üzerinden tüm sismik hatların
sahaya uygulaması aynı standartlarda tamamlanmıştır. Şekil 4.7.6’da sismik hat
serim çalışmalarından fotoğraflar verilmektedir.
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Şekil 4.7.6 Çatalca sahasında sismik yansıma verisi toplamaya hazır hale getirilmiş sismik
hatlar.
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Şekil 4.7.7 Sismik yansıma hattı topoğrafik çalışmalarından bir görünüm.

Şekil 4.7.8 Sismik hat boyunca kablo serimine, jeofon bağlantılarına ve yoldan geçen
araçlara karşı kablo koruma yöntemine ait görüntüler.

Yeniköy’de farklı tarihlerde olmak üzere, iki aşamada çalışılmıştır. YEN1 (860 m),
YEN2 (599.7 m), YEN3 (949.4 m) ve YEN4 (669.7 m) birinci etap sismik uygulama
(Etap-1) hatlarının toplam uzunluğu 3078 m’dir. İkinci etap sismik uygulama (Etap-2)
hatları ise YEN5 (890 m), YEN6 (708 m) ve YEN7 (990 m) olup, toplam uzunluk 2588
m’ dir. Etap-1’de sismik kaynak olarak sadece Buffalo-gun kullanılırken, Etap-2’ de
sismik kaynak olarak vibro ve Buffalo-gun birlikte kullanılmıştır.
Şekil 4.7.9 ‘da Yeniköy sahasında sismik yansıma verisi toplamaya hazır hale
getirilmiş sismik hatlar gösterilmiştir. YEN6 hattı hariç, tüm hatlarda; yukarıda verilen
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parametrelerle çalışılmıştır. YEN6’da atış ve jeofon aralığı 2,5 m alınarak, yüzeye çok
yakın seviyelerin karakterini daha yakından izleyebilmek ve atış ile alıcı aralığının
önemini gösterebilme hususu hedeflenmiştir.

Şekil 4.7.9 Yeniköy sahasında sismik yansıma verisi toplamaya hazır hale getirilmiş sismik
hatlar. Koyu sarı ile gösterilen kısımlarda vibro ile geri kalan kısımlarda ise Buffalo-gun ile
veri toplanmıştır.

4.7.1.2

Sismik Yansıma Verilerinin Analizi

Sismik yansıma verileri, ilk toplandıkları şeklinde ortak atış grubu verileri (common
shot gather) olarak jeolojik yorumlamaya elverişli bir durumda değildirler. Verilerin,
jeolojik anlam içeren yansıma kesitleri haline dönüştürülmesi için biri dizi veri-işlem
aşamasından geçirilmesi gerekmektedir (Claerbout, 1985; Clay, 1990; Sheriff ve
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Geldart, 1995; Yılmaz, 2001). Standart sismik veri işlem adımlarını ve bunların
sonucunda elde edilecek olan yığma kesitlerini üç gruba ayırmak mümkündür;
 Kaba yığma kesiti (brute stack),
 Yapısal sismik yığma kesiti (final stack, structural seismic stack section),
 Yardımcı kesitler (göç, çok kanallı süzgeçleme vb. kesitler)
Sismik yığma kesitlerinin elde edilmesinde kullanılan adımları açıklamanın en pratik
yolu akış diyagramları olup, raporda da bu yol izlenmiştir. Akış diyagramlarında
kullanılan sözcüklerin Türkçe olmasına özen gösterilmesine rağmen, bu konudaki
uygulayıcıların kullanmış oldukları teknik terimlere bağlı kalabilmek için bazı
sözcüklerin olduğu gibi kullanılma yoluna da gidilmiştir.
Derinler hakkında bilgi sağlayan standart veri işleme algoritmaları yanı sıra,
bölgedeki sığ (yüzeye çok yakın) yapıları daha iyi görüntülemek ve yorumlamak
amacıyla, sığ sismik kesitleri üretmeye yönelik özel yaklaşımlar da kullanılmıştır.
Ayrıca toplanan sismik yansıma atış verileri kullanılarak, yüzey dalgalarının çok
kanallı analizi (MASW) yöntemi ile sismik hatlar boyunca 2 boyutlu S dalgası hız
dağılımı kesitleri elde edilmiştir (bkz. Bölüm 4.11).
Sahada veri toplama aşamasında veya veri işlem merkezinde veri kalitesine,
beklenilen yapının kabaca durumuna bakabilmek için hızlıca elde edilen ilk kesit
“kaba yığma kesiti”dir (brute stack). Şekil 4.10’da kaba yığma kesitinin elde
edilmesindeki uygulama adımları verilmektedir.

Şekil 4.7.10 Kaba yığma kesiti için uygulama adımları.

Sismik endüstrisinde yapısal yorumlamaların yapıldığı, zaman kontur haritalarının
hazırlanmasında yararlanılan kesitler ise “yapısal yığma kesitleri”dir. Sismik gözlemci
logunda bulunan; her bir atışın hangi istasyonda yapıldığı, aktif alıcı kanallarının
hangi istasyonlarda bulunduğu, varsa çevresel gürültülerle ilgili notlar, hattı kesen
yollar, yerleştirilemeyen alıcılar, atış yapılamayan istasyonlara ait bilgiler, vb.
kullanılarak geometri tanımlaması yapılır. Geometri tanımlaması işleminde amaç
CDP (Common Depth Point-Ortak derinlik noktası) sıralamasını (CDP sorting) sağlıklı
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yapmaktır. CDP sıralaması; farklı atış-alıcı çiftlerinden elde edilen ve yer altında aynı
noktadan yansıyan sinyallerin bir araya getirilmesi işlemidir. Burada amaç, aynı
noktadan gelen birden fazla sinyali toplayarak düzensiz gürültüleri azaltmak, yer
altından yansıyan sismik sinyalleri kuvvetlendirmektir. Bir CDP topluluğunda bulunan
iz sayısı o CDP’nin katlama sayısı (fold number) olarak ifade edilmektedir. Katlama
sayısı, atış ve alıcı aralığına bağlı olarak değişmektedir.
Sismik verilerin kayıt formatı olarak uluslararası standart bir format olan SEG2
formatı seçilmiştir. Bu formatın diğer bir standart olan SEGY formatına göre avantajı;
her bir atışa ait izlerin ayrı birer dosya olarak kaydedilmesidir. SEG2 formatındaki
veriler, sismik gözlemci loglarındaki atış-dosya kayıt bilgileri kullanılarak veri
işlemede kullanılan DISCO/FOCUS yazılımının formatına dönüştürülmüştür. Arazide
toplanan SEG2 formatındaki her bir atış kaydı incelenerek problemli izler kayıtlardan
ayıklanmıştır.
Yansıma sinyaline etki eden faktörler; kullanılan sismik kaynağın gücü ve kaynakla
ortamın etkin teması (coupling), küresel yayılma ve açılma, ara yüzeylere ait yansıma
katsayıları, kritik açıya bağlı olarak yansıma katsayılarının değişimi, soğrulma, ince
yansıtıcılardan kaynaklanan peg-leg yansımaları, yansıtıcı yüzeyin özellikleri (örneğin
eğriliği), saçılma, dizilim özelliği, donanımın kalibrasyon özellikleri, alıcı duyarlılığı ve
alıcı ile ortamın etkin teması, farklı olayların girişiminden oluşan faktörler ve ortamda
yayınan gürültülerin girişiminden oluşan etkiler olarak sıralanabilir. Kayıtlarda
genliklerin zamanla düşmesinde en önemli etken küresel bir dalga yayınımında dalga
enerjisinin giderek genişleyen küresel dalga cephesi yüzeyinde, birim yüzeye düşen
enerjinin azalmasıdır. Bu genlik düşmesine küresel açılım kaybı ismi verilir. Homojen
bir ortam söz konusu olduğunda, enerji yoğunluğu, dalga cephesinin yarıçapının
karesiyle ters orantılıdır. Bu nedenle, derinlere inildikçe sismik dalgaların genliğinde
önemli ölçüde düşüş gözlenmektedir. Veri işlem aşamasında, seçilen sismik kayıtlar
için genlik analizleri yapılmış ve genlik düşmesi değerleri belirlenerek, üstel bir
fonksiyon kullanılarak verilere küresel açılım düzeltmesi uygulanmıştır.
Sismik yansıma verilerinin düşey ayırımlılığını arttırmaya yönelik uygulanan
yöntemlerin başında ters evrişim süzgeçleme (deconvolution) işlemi gelir. Bu işlem
temel olarak sismik yansıma dalgacığının üzerindeki yer ve alet etkisini kaldırarak
düşey ayırımlılığı arttırmak ve yansıma haricindeki olayların (tekrarlı yansıma,
reverberasyon, vb.) veriden süzgeçlenmesini sağlamak için kullanılır. Temel olarak
ters evrişim süzgeçleme işlemini (a) deterministik ters evrişim süzgeçlemesi, (b)
iğnecikleştirme (spiking) ters evrişim süzgeçlemesi, (c) önkestrim ters evrişim
süzgeçlemesi olarak sınıflamak mümkündür (Sheriff and Geldart, 1995).
Ters evrişim işlemi öncesinde, farklı kanallardaki sismik yansıma sinyallerine
standardizasyon işlemi uygulanmalıdır. Bu işleme dalgacık şekillendirme (wavelet
shaping) işlemi denir. Genel anlamda “dalgacık şekillendirme” sismik kaynağın
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ürettiği sismik dalgacık üzerindeki etkisini aynı standarta getirerek biçimini
değiştirmek için uygulanmaktadır. Farklı kanallarda kaydedilen ve aynı olması
beklenen sismik dalgacıkların şekilleri faz değişimlerinden dolayı değişmektedir.
Dalgacık şekillendirme işlemi ile yansıma sinyallerinin ayırımlılığı da arttırılır. Kaynak
olarak Buffalo-gun kullanılarak kaydedilen sismik yansıma sinyalleri kuramsal olarak
minimum fazlı olup, kaynağın vibro olduğu durumlarda yansıma dalgacıkları sıfır
fazlıdırlar.
Eğimli ve ani değişen topoğrafyaya sahip alanlarda ve yüzeye yakın ayrışmış
zonlardaki düşük P dalgası hızı veren katmanın varlığı sebebiyle, sismik yansıma
atış topluluklarındaki yansıma sinyallerinde, zaman farklılıkları meydana gelmektedir.
Statik düzeltme; topoğrafya ve düşük hız zonu kaynaklı bu zaman farklılıklarını
ortadan kaldırmak, atış ve alıcı topluluklarını bir düzleme (referans yüzeyi veya
datum olarka adlandırılmaktadır) indirmek amacı ile uygulanan bir işlemdir. Sahada
hiç bir noktada sığ kesimler, datum seviyesinin altında kalmayacaktır.
CDP topluluklarında aynı yansıtıcı ara yüzeyden yansıyan izler bir yansıma hiperbolü
şeklinde görülmektedir. Hız analizi işlemi sırasında, model hiperbol eğrileri ile
gözlemsel yansıma hiperbolleri çakıştırılarak NMO (Dik yola kaydırma) hızları tespit
edilmektedir. Bu amaçla Paradigm Focus yazılımında interaktif bir uygulama olan hız
spektrumu yöntemi kullanılmıştır. Bu işlem, seçilecek bir mesafe aralığında (50 m
vb.) yapılarak, sismik hatlar için hız profilleri elde edilmiş ve tüm CDP topluluklarına
NMO (dik yola kaydırma) düzeltmesi işlemi uygulanmıştır.
NMO düzeltmesinin amacı, geometrik yerleri bir hiperbol olan sismik yansımaların,
gecikme zamanlarının giderilip, geometrik yerlerinin bir doğru boyunca tanımlanması
ve böylece ofset kaynaklı zaman gecikmesinin giderilmesidir.
NMO düzeltmesi sonrasında sismik izlerde özellikle uzak ofsetlerde ve küçük
yansıma zamanlarında bulunan yansıma sinyallerinde gerilme (streching) meydana
gelir ve yansıma dalgacığının şekli bozulur. Sismik yansıma dalgacığındaki bu
bozulmanın bir sonraki aşaması olan yığma işleminden elde edilecek yığılmış
(stacked) yansıma sinyallerini bozmaması amacıyla, NMO sonrası uzak ofsetlerde ve
küçük yansıma zamanlarında bulunan yansıma sinyalleri bir mute
(kesme)
fonksiyonu tanımlanarak verilerden kesilip atılır. Uygun mute fonksiyonları seçilerek,
proje kapsamında işlenen sismik verilere mute işlemi uygulanmıştır.
Yığma işlemi, CDP verisinde aynı noktadan yansıdığı bilinen sismik izlerin üst üste
toplanması ve bu şekilde veri kalitesinin arttırılması ve nihayetinde elde edilen yığma
izlerinin bir araya getirilmesiyle sismik kesitin elde edilmesi amacıyla uygulanır.
Yığma işlemiyle veri kalitesinin arttırılması, esas olarak iki yolla mümkün olmaktadır.
Bunlardan ilki, üst üste toplanan sismik izlerde, ara yüzeylerden yansıyan sinyalin üst
üste toplanarak kuvvetlendirilmesidir. Diğeri ise, veride bulunan rastgele gürültülerin
toplama işlemi esnasında bastırılması ve tekrarlı yansımaların zayıflamasıdır. Yığma
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işlemi sinyal/gürültü (S/G) oranının arttırılması ve yanal sürekliliğin belirginleşmesi
açısından büyük önem taşır.
Kaba yığma kesiti elde edildikten sonra tekrar CDP verisine geri dönülerek ve birinci
hız analizi sonuçlarını kullanarak NMO düzeltmesi yapıldıktan sonra rezidüel
(artık/kalıntı) statik düzeltmesi uygulanır. Rezidüel statik düzeltmesi, standart saha
statik düzeltmesinin gideremediği zaman farklılıklarını gidermek için uygulanır. Veriye
rezidüel statik düzeltmesi uygulandıktan sonra CDP verilerine uygulanmış olan
birinci hız analizi sonuçlarını kullanan NMO düzeltmesi kaldırılarak ikinci bir hız
analizi yapılır. Yapılan ikinci hız analizi sonucunda elde edilen hız bilgisi kullanılarak
NMO düzeltmesi tekrar uygulanır. Bu aşamada CDP topluluklarına ikinci rezidüel
statik düzeltmesi uygulanır. Elde edilen CDP topluluklarına ikinci hız analizi sonucu
elde edilen hız bilgisi kullanılarak NMO düzeltmesi ve mute işlemi uygulandıktan
sonra veriler yığılarak final yapısal kesitler elde edilmektedir. Uygulanan veri işlem
aşamalarını gösteren veri işlem akış diyagramı Şekil 4.7.11’da verilmiştir.

Şekil 4.7.11 Yapısal yığma kesiti veri işlem akış diyagramı.

Standart veri işlem aşamaları uygulanan sismik yansıma kesitlerinde yüzeye çok
yakın yapılar NMO gerilmesi, mute bölgesinin içinde kalması gibi sebeplerden dolayı
yüksek ayırımlı görülememektedir. Bu nedenle sığ kesimleri daha iyi görüntülemek
amacıyla her bir atış verisindeki yakın offsetli izlerin birleştirilmesi ile tek kanallı sığ
(ultra shallow) sismik kesitler elde edilmiştir. Standart veri işlem aşamalarında hız
analizi sonucu elde edilen hız bilgileri kullanılarak, mevcut tek kanallı sığ zaman
kesitleri derinlik kesitlerine dönüştürülmüştür. Bununla birlikte, hız analizinin temel
girdisi olan yansıma hiperbollerinin derinliğe bağlı olarak etkin biçimde
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gözlenememesi nedeni ile normal kesitler, standart uygulamalarda olduğu gibi hatalı
yoruma neden olmamak amacıyla derinlik yerine zaman kesiti olarak verilmiştir.
a. Yeniköy Sismik Yansıma Verilerinin Analizi
Yeniköy sahasında Etap-1 kapsamında toplanmış olan veriler, yukarıda anlatılan
standart veri işlem akışı ile işlenmiştir. Ancak, Etap-2 kapsamında toplanmış olan
YEN5, YEN6 ve YEN7 hatlarında yer yer Buffalo-gun yerine vibro sisteminin devreye
girmiş olması nedeniyle ek işlemlere gerek duyulmuştur. Etap-2 sismik hatları
üzerinde vibro ve Buffalo-gun kullanım bölgeleri Şekil 4.7.9’da farklı renklerle
gösterilmiştir.
Vibro sismik kaynağının üreteceği sismik dalgacık sıfır fazlı, Buffalo-gun sismik
kaynağının ise minimum fazlıdır. Veri işlem aşamasında bu farklılığın ortadan
kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde yansıma seviyeleri arasında faz kaymaları
kaçınılmaz olur. Bu nedenle, verileri aynı dalgacık biçimine getirilmesi için Etap-2’de
“biçim süzgeci” uygulanmıştır. Etap-2‘de Yeniköy sahasında toplanan tüm sismik
verilere uygulanan bu işlem ile aynı hat üzerinde Buffalo-gun ve vibro kaynaklarının
kullanılmasından kaynaklanan minimum faz – sıfır faz ayırımı ortadan kaldırılarak
tüm veriler minimum fazlı hale getirilmiş ve yığma sonrasında sinyal/gürültü oranında
zayıflama gibi sorunlar önlenmiştir. Ön kestirim süzgeçlemesi öncesinde vibro
verilerine minimum faz biçim süzgeci uygulandıktan sonra ise ön kestirim
süzgeçlemesi yapılmıştır.
Yeniköy sahası için datum seviyesi, arazi topografyası göz önünde bulundurularak
140 metre seçilmiştir. Statik düzeltmelerde bu değer kullanılmıştır. Yeniköy
sahasında kaynak olarak vibro kullanılan hatlarda cihazın motor gürültüsünün yakın
offset izlerde gürültü meydana getirmesinden ötürü, tek kanallı sığ sismik derinlik
kesitleri oluşturulmamıştır.
Yeniköy hatlarına ait, standart veri işlem aşamaları sonucunda elde edilen yapısal
yığma kesitleri, tek kanallı sığ sismik derinlik kesitleri ve MASW (bkz. Bölüm 4.10)
kesitleri yorumlamaya kolaylık olması amacıyla her bir hat için birlikte olmak üzere
topluca EK 4.7’de verilmiştir. Zaman kesitlerinde düşey eksen zaman (saniye)
cinsinden olup, derinlik kesitleri ve MASW kesitlerinde ise uzunluk (metre) cinsinden
ölçeklenerek verilmiştir.
Yeniköy’de yapılan sismik yansıma çalışmalarından bazı fotoğraflar Şekil 4.7.12 ve
Şekil 4.7.13’de verilmiştir.
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Şekil 4.7.12 YEN3 sismik hattının serimini yapan ekip.

Şekil 4.7.13 Etap-2’nin veri toplama aşamasından görüntüler.

b. Çatalca Sismik Yansıma Verilerinin Analizi
Temel olarak yapılan veri işlem adımları, Yeniköy bölgesi ile aynıdır. Bununla birlikte,
sahanın özelinde ufak farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar, izleyen bölümde
tanımlanmıştır.
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Çatalca sismik hatlarında CDP katlama sayısı 12 olarak seçilmiştir. Bu sayı hatların
başında ve sonunda azalmaktadır. Bu sebeple sismik hatların uzunlukları katlama
sayısının sabitlendiği noktalar hesaplanarak belirlenmiştir. Mevcut katlama sayısının
karekökü ile doğru orantılı olarak sismik verilerin S/G (sinyal/gürültü oranı) kalitesini
3-4 kat artmaktadır. Çatalca sismik hatlarındaki CDP grup aralığı 2.5 m olup,
yüzeydeki uzaysal örnekleme aralığını belirtmektedir. Çatalca verilerine, düşey
ayırımlılığı arttırmak ve tekrarlı yansımaları kaldırmak amacıyla, ön kestirim ters
evrişim işlemi uygulanmıştır. Çatalca sismik yansıma çalışmasında seçilen datum
seviyesi, sahadaki en yüksek topografya bilgisi gözetilerek 100 metre olarak
seçilmiştir. Bu sayede, sahada hiç bir noktada sığ kesimler, datum seviyesinin altında
kalmaması sağlanmıştır.
Hız analizi işlemi sırasında, model hiperbol eğrileri ile gözlemsel yansıma hiperbolleri
çakıştırılarak NMO (Dik yola kaydırma) hızları tespit edilmekte ve bunun için hız
spektrumu yöntemi kullanılmıştır. Bu işlem Çatalca sismik yansıma verileri için her 50
metrede bir yapılarak, sismik hatlar için hız profilleri elde edilmiş ve tüm CDP
topluluklarına NMO (dik yola kaydırma) düzeltmesi işlemi uygulanmıştır.
Çatalca hatlarına ait, standart veri işlem aşamaları sonucunda elde edilen yapısal
yığma kesitleri, tek kanallı sığ sismik derinlik kesitleri ve MASW (bkz. Bölüm 4.10)
kesitleri; yorumlamaya kolaylık olması amacıyla -her bir hat için birlikte olmak üzeretopluca EK 4.7’de verilmiştir. Zaman kesitlerinde düşey eksen zaman (saniye)
cinsinden olup, derinlik kesitleri ve MASW kesitlerinde ise uzunluk (metre) cinsinden
ölçeklenerek verilmiştir.
4.7.2 Sismik Yansıma Verilerinin Heyelan Amaçlı Yorumlanması ve Gözlem Kuyusu
Konumlarının Değerlendirilmesi

Yeniköy araştırma sahasında elde edilen sismik kesitlere bakıldığında, derinlerde
özellikle kuvvetli yansımalar veren ve düzenli olarak izlenebilen stratigrafik seviyeler
göze çarpmaktadır. Ancak, YEN1 ve YEN5’den net görüldüğü gibi, bu seviyelerin
aniden yerini süreksizliklere bıraktığı ve bu aralıklarda sismik enerjiyi tümüyle saçan
bir ortama geçiş olduğu görülmektedir (EK 4.7). YEN1’de ise bu ortam, düzgün sığ
bir seviyenin altında gözlenmektedir. Bu düzensiz bölgenin tabanı, sahada
gözlenememektedir. Bölüm 4.13’de verilen bu bölgeye ait PS log analizleri, Çatalca
bölgesinde de olduğu gibi, hız geçişlerinin litolojiden daha ziyade, ortamdaki
heterojenitenin boyutundan kaynaklandığını göstermektedir. Sismik enerjinin tümüyle
saçılarak yitirildiği bu bölgedeki heterojenitenin ana nedeninin bölgedeki eski
heyalanlarla (veya toprak akmalarıyla) ilgili karmaşık malzeme birikimleri olduğu
düşünülmektedir. YEN4 haricindeki tüm kesitlerde özellikle yüzeye yakın seviyelerin
yatay veya yataya yakın olduğu izlenmektedir. YEN4 hattında yüzeye yakın
seviyelerin daha şiddetli deformasyona maruz kaldığı gözlenirken, bu sismik hattın
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hemen yakınındaki YEN2 hattında bu seviyelerin daha az deformasyona uğradığı
görülmektedir. Aynı özellik, YEN4 hattının hemen 300 m kadar doğusundaki YEN1
hattı için de söylenebilir. Genel olarak, YEN4 hattının geçtiği bölgede yüzeye yakın
seviyelerde deformasyon izlenirken, bu hattın doğusuna ve batısına geçildiği zaman
deformasyonun azaldığı görülmektedir (EK 4.7).
Atış/alıcı aralığı 2.5 m seçilerek yanal çözünürlüğü iki katına çıkarılan YEN6 hattında,
derinlerde diğer izlere göre çok belirgin bir kalite artışı olmamasına rağmen,
sığlardaki kalitenin arttığı açıktır. Veri toplama süresini yaklaşık 2 kat artırmaya
karşılık gelen bu işlemin, sığların (<75-100m) detaylı çalışılmasının istendiği
durumlarda önemli olduğu açıktır. Çalışma sahasında, Çatalca araştırma alanına
benzer şekilde, güncel heyelanlara ait genel bir kayma düzlemi gözlemek yerine
derinlere doğru düzgün ve birbirine paralel yapıda
arayüzeyler geliştiği
görülmektedir. Ayrıca, sahanın genelinde, yüzeyde gözlenen deformasyonların
derinlerde yansıma alınmayan karmaşık birimli bölge dışında gözlenmediği, sadece
zaman içinde çökelmenin karakteristiğinin, hızının değişmesine bağlı olarak oluşan
yanal değişimlerin var olduğu görülmektedir (EK. 4.7).
Sismik kesitlerle ilişkilendirilen ve sismik verilerden elde edilen MASW kesitleri (EK
4.7), yüzeyden itibaren ortalama 40 m kalınlığındaki kesimden bilgi içermekte olup,
incelendiğinde S dalgası hızının yüzeyde yer yer 150 m/s’ye düştüğü kesimler
gözlemlenmektedir. Bu da sahanın genelinin çok gevşek bir malzeme ile kaplı
olduğunu göstermektedir. Bu gevşek zemin özellikleri, gerek Buffalo-gun gerekse
vibro sismik kaynağının kullanıldığı durumlarda penetrasyonu ve veri çözünürlüğünü
olumsuz etkilemektedir. Genel olarak, 2 boyutlu S hızı dağılımları (MASW kesitleri),
sismik bulgulardaki bilgileri teyit edecek şekilde heyelan geometrisine yönelik bir
görüntü sergilememektedir.
Mevcut kesitlerdeki yerel ve sığ anomaliler dışında, derinlerde tabakalanmış yapıların
yatay ve yataya yakın olduğu açık bir biçimde gözlemlenmektedir. Yüzeyde açık
olarak gözlenen kumlu/killi seviyelerin yağışla birlikte kaymayı tetiklemesi ile oluşan
sığ kaymalar ve akmalara bağlı meydana gelen bu değişimlerin bölgedeki
topoğrafyayı kontrol ettiğini, derin kontrollü bir heyelanın olmadığını göstermektedir.
Sığ anomalilerin kaynağı bu yapısal değişimlerdir.
Jeolojik/jeodezik bulgular, sahadaki anlamlı değişimlerin, topoğrafyanın en yüksek
noktasındaki 3-4 noktada olduğunu, diğerlerinde tüm alana özgü baskın bir heyelan
hareketi olmadığını desteklemektedir (bkz. Bölüm 4.6).
Yeniköy araştırma alanındaki olası heyelanlarla ilişkili hareketlerin izlenmesi
amacıyla açılacak inklinometre gözlem yerlerinin saptanmasında burada tanımlanan
sismik bulguların ve jeolojik/jeodezik çalışmaların desteği alınarak zayıf zonlara
(düzenli istif göstermeyen, karmaşık, deformasyonun baskın olduğu) yoğunlaşılmış;
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mümkün olduğunca topoğrafyadaki değişimlerin baskın olduğu yerleri örnekleyecek
şekilde Bölüm 4.11’deki kuyu yerleri saptanmıştır. Sahada genel bir heyelan
düzleminden daha ziyade, yerel ve sığ heyelanlar/toprak kaymaları ile ilişkili olaylar
gözlendiğinden, kuyu derinlikleri sismik kesitlerde net olarak görülen sığ seviyeleri
görecek şekilde ortalama 40-60m arasında açılmış olup, bir adet kuyunun ise
bölgedeki tüm birimleri örnekleyecek şekilde 60 m’den daha derinleri görecek şekilde
açılması sağlanmıştır (bkz. Bölüm 4.11).
Çatalca bölgesindeki yapısal kesitlere bakıldığı zaman, sismik yansımaların
sürekliliğinden ve ara hız geçişlerinden izlenebilen birimlerin yatay ve yataya yakın
olduğu ancak, ara yüzeylerin uzanımlarının çok düz yapıda olmayıp, deforme olduğu
görülmektedir. Yapısal kesitlerin değerlendirilmesinde, en üst birimlere ait
yansımaların alttakilere göre çok daha fazla deforme olduğu ve bu birimlerin 50-100
m derinlikte yer aldığı söylenebilir. Kuvvetli yansımalar, 150-200 m gibi derinlik
seviyelerinden itibaren gözlenmektedir. Kesitlerdeki düşey süreksizlikleri, doğrudan
fay gibi yorumlamamak gerekir. Bunlar sığ unsurlardaki toprak kaymalarından
ve/veya olası eski heyelanlardan kaynaklanan geçişler de olabilir.
Çalışma sahasında, bu veriler kapsamında, güncel heyelanlara ait tüm sahayı kontrol
eden genel bir kayma düzlemi gözlenmemektedir. Sismik kesitlerin derin
kesimlerinde gözlenen değişimlerin paleo-heyelanlarla ilgili olma olasılığı yüksektir.
Eldeki jeolojik/jeodezik bulgular da genel sonuçları desteklemektedir ve belirgin tüm
sahayı etkisine alan genel kaymalardan daha ziyade küçük boyutta ve yerel
değişimler söz konusudur. Sığ Sismik derinlik kesitlerindeki çok sığ derinliklere
tekabül eden yüksek gürültü, ilişkili olayların az olması ve yataya yakın seviyelerdeki
yüksek deformasyonlar, jeolojik/jeodezik bulgulardan elde edilen sonuçları destekler
şekilde, derin olmayan, yerel ve sığ heyelanlar/toprak kaymaları ile ilişkili karmaşık
değişimlerin bölgedeki topoğrafyayı kontrol ettiğine işaret etmektedir.
Sahada açılan sondajlardan elde edilen karotlardan yapılan litolojik sınıflandırmanın,
PS loglarıyla karşılaştırılması sonucunda, bölgedeki düşey hız geçişlerinin litolojik
birim farklılığından çok, birimlerdeki su içeriği ile açıklanabileceği anlaşılmıştır. Bu
bulgu, sığlardaki saçılmayı ve yanal korelasyonu düşük yansımaların nedenini
açıklayabilir. Özellikle, MASW, kesitlerindeki S hızlarının yüzeye yakın 300 m/s’lerin
altına düşmesi, 150 m/s’lik hızların elde edilmesi, bu bulguyu doğrulamaktadır.
Çatalca alanındaki olası heyelanlarla ilişkili hareketlerin gözlenmesi amacıyla
inklinometre gözlem kuyularının yerleri, sismik kesitlerdeki bulgulardan ve
jeolojik/jeodezik çalışmalardan destek alınarak seçilmiştir. Bu amaçla, sahada genel
bir heyelan düzleminden çok sığ yerel heyelanlar/toprak kaymaları ile ilişkili olaylar
gözlendiğinden zayıf zonlara (düzenli istif göstermeyen, karmaşık, deformasyonun
baskın olduğu) yoğunlaşılmış ve Bölüm 4.11’de detayları verilen kuyu yerleri
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saptanmıştır. Kuyu derinlikleri, sismik kesitlerde net olarak görülen sığ seviyeleri
görecek şekilde, ortalama 40-60 m arasında açılmış olup, bir adet kuyu ise bölgedeki
tüm birimleri örnekleyecek şekilde 60 m’den daha derin olarak açılmıştır (bkz. Bölüm
4.11).
4.7.3 Yöntemin İrdelenmesi

Jeolojik yapının durumu, yeraltının hidrojeolojik yapısı, heyelanlı kesimdeki
kayaçların mühendislik jeolojisi parametreleri gibi unsurlar sismik çalışmalarda etkin
anomali oluşturacak fiziksel ve mekanik özellikleri, kayaç bileşimlerini, yeraltındaki
birimlerin lokasyonlarını etkiler. Sismik yöntemlerin etkin kullanılması ile yeraltının
görüntülenmesi, (imaging) doğrudan anomaliyi oluşturan unsurlar hakkında bilgi
edinilmesini mümkün kılar. Örnek sahalarda elde edilen bulgular, sismik yansıma
yönteminin gücünü göstermekte olup; heyelan araştırmalarında kullanılması gereken
en önemli araçlardan biri olduğunu vurgulamaktadır.
Vp ve Vs hızlarındaki değişimlerin belirlenmesiyle sismik dalgaların soğurulma
özelliklerinin ortaya konması ve zayıf zonların belirlenmesi, heyelan alanının
incelenmesine önemli katkı sağlamaktadır. Örneğin, heyelanlı alandaki düşük sismik
hız özellikleri gevşek zayıf zonun, diğer bir deyişle heyelanlı alanın dış sınırlarının
belirlenmesinde kullanılabilir. Kayma yüzeyinin ortaya çıkarılmasında da sismik
çalışmalar önemli sonuçlar verebilir. Sismik kırılma yöntemi doğrusal yüzeylerin
belirlenmesinde iyi sonuçlar verebilecektir, ancak genel olarak eğrisel kayma
yüzeyine sahip heyelanlarda sismik yansıma yöntemi kullanılmalıdır.
Yeraltı suyunun varlığı sismik hızların belirli bir değer aralığında gözlemlenmesiyle
ortaya çıkarılabilir. Doygunluk sınırına gelmiş katmanlarda P dalga hızı 1400-2800
m/s aralığında değere sahiptir. Askılı bir su tabakası olduğunda ise üst sınır 16001700 m/s’ye kadar düşer.
Proje kapsamında heyelanların tespitine yönelik yapılacak sismik yansıma
çalışmaları için bir yaklaşım oluşturulmuş, Çatalca ve Yeniköy test sahalarında
oluşturulan bu yaklaşımları kullanarak düşey yöndeki geometriler ortaya konmuştur.
Görüldüğü gibi, sismik yansıma yöntemi, basit geometrilere sahip ortamlar için salt
ortalama hız değişimleri veren kırılma çalışmalarına göre çok daha detaylı bilgi
vermektedir. Bununla birlikte, sismik yansıma çalışması sismik kırılma çalışmasına
göre daha maliyetli ve zaman alıcıdır. Temel olarak, yansıma çalışmasında
çözünürlüğün arttırılması sık aralıkla veri toplanmasına bağlıdır. Veri toplama
sıklığının artmasının çalışma maliyetini ve zamanını arttıracağı açıktır.
Sismik yansıma çalışmalarında verim alabilmek için en önemli konu, profil
ölçümlerine geçmeden sistematik kaynak ve kayıt düzeni testleri yapılmasıdır. Güçlü
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sismik kaynak, en iyi sismik kaynak demek değildir. Sismik enerjinin büyük olması
sinyalin yer içine olan penetrasyonunu arttırır ancak yüksek frekans içeriğinin de
kaybolması anlamına gelir. Bu durum sığ bölgelerdeki yanal ve düşey çözünürlüğü
düşürecektir. Ayrıca, kaynak testleri yaparken farklı örnekleme aralığı, serim
uzunluğu, alıcı aralığı ve kayıt uzunluğu parametreleri de test edilmeli, böylece
hedeflenen yeraltı yapısının en iyi şekilde ortaya çıkarılmasına uygun ölçüm sistemi
geliştirilmelidir. Çözülmek istenen problemin ve çalışılacak alanın durumuna göre
optimum parametrelerin belirlenmesi gerçekleştirilecek asıl çalışmanın başarılı
olmasını sağlayacaktır. Yapılacak testler gereğinden fazla sık veri toplayarak
maliyetlerin artmasını engelleyeceği gibi, düşük maliyetle düşük örneklemeli veri
toplayarak problemin çözümünden uzaklaşılmamasını da sağlayacaktır.
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İKİ BOYUTLU ÖZDİRENÇ ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

4.8.1 Özdirenç Yöntemi

Özdirenç (Resistivity) yöntemi olarak da bilinen doğru akım özdirenç (DAÖ) yöntemi,
arama jeofiziğinde kullanılan başlıca jeofizik yöntemlerdendir. Bu yöntemde amaç,
yer içinin jeolojik yapısını, elektrik özelliğine (özdirenç) göre iki boyutlu veya üç
boyutlu olarak modellemektir. Yöntem, maden, endüstriyel ham madde, jeotermal
enerji kaynağı ve petrol aramaları ile hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi
problemlerinin çözümünde kullanılır.
Genel olarak, tüm özdirenç tekniklerinde iki elektrottan akım verilir ve diğer iki
elektrottan gerilim farkı (potansiyel, voltaj) ölçülür. Gerilim farkı, elektrotlar arasındaki
uzaklığa, yere uygulanan akıma ve ortamın akım patikasındaki özdirencine bağlıdır.
Gerilim farkı ile rho=k.V Ohm.m eşitliği (Ohm kanunu olarak bilinir ve V gerilim
farkını, k akım/gerilim elektrotlarının geometrisine göre hesaplanan katsayıyı
tanımlar) kullanılarak, ortama ait özdirenç değeri hesaplanır. Bununla birlikte,
gerçekte yer homojen değildir ve arazide ölçülen gerilim farkı kullanılarak hesaplanan
özdirenç değeri, Görünür Özdirenç (GÖ) olarak adlandırılır. GÖ, jeolojik yapının
şekline, özdirencine ve kullanılan elektrot dizilimine bağlıdır. Pratikte özdirenç
ölçümlerini uygulamak için geometrik biçimleri farklı elektrot düzenekleri
bulunmaktadır En yaygın kullanılan elektrot düzenekleri, Schlumberger, Wenner,
Dipol-Dipol, Pol-Dipol ve Pol-Pol’dür. Bir sahadaki özdirenç değişimlerini etkileyen
unsurlar; gözenekler, gözeneklerin şekli, boyutu ve gözeneklerin birbiriyle
bağlantıları, gözenek ve boşlukların içindeki dolgu malzemesi, nem (su) içeriği,
çözülmüş elektrolitler, gözenek suyunun ısısı ve minerallerin iletkenlikleridir.
1 boyutlu ölçümlerde abak veya programlar, 2 boyutlu ölçümlerde ters çözüm
değerlendirmeleriyle jeolojik ortamların (katman) gerçek özdirençleri bulunur. Ölçülen
değerlerle, yer altındaki litolojik birimler hakkında dolaylı olarak yorum yapma olanağı
bulunmaktadır.
4.8.2 Veri Toplama Stratejisi

Proje kapsamında, sismik verilerin yorumlandığı profiller boyunca, yüzeydeki
morfolojik ve yer içindeki yapısal özelliklere ait yorumlara yardımcı bilgi sağlaması
amacıyla, yeraltının 2 boyutlu elektrik özdirenç görüntüsünü oluşturma
amaçlanmıştır. Bu süreçte, profiller boyunca çok yüksek miktarda veri toplanmasına
gereksinim olduğundan, ölçümlerin otomatik bir sistemle toplanması tercih edilmiştir.
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Çok elektrotlu sistemlerde, çok fazla sayıda elektrot cihaza birlikte bağlanır ve
operatörün tanımladığı farklı düzeneklerle hızlı, pratik veri toplanması gerçekleştirilir.
Tek bir serimde, birden farklı düzenekle veri toplamak olasıdır.
Çok elektrotlu sistemin çalışma şeması Şekil 4.8.1’ de gösterilmiştir. Şekilden
toplanan ölçü noktalarının kapsadığı alan görülebilmektedir.

Şekil 4.8.1 Çok Elektrotlu (2 Boyutlu) Veri Toplama Şeması

Çalışmada kullanılan özdirenç donanımı, (AGI SuperSting R8 IP), otomatik özdirenç
görüntüleme araştırmalarını yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu tip cihazlar
“Çok-Elektrotlu Sistemler” olarak tanımlanmaktadır (Tablo 4.8.1).
Tablo 4.8.1 Elektrik Özdirenç Sistem Özellikleri
Madde
Elektrik Özdirenç Donanımı

Ölçülerin Özellikleri

Veri İşlem ve Değerlendirme

Elektrot Aralıkları

Açıklamalar
AGI SuperStingR8 IP Yer Özdirenç ve IP ölçeri
Çıkış Akımı: 1 mA – 2 A
Çıkış Voltajı: 800 Vp-p
Çıkış Gücü: 200 W
Elektrot: Paslanmaz çelik
Elektrot tipi : Wenner, Schlumberger,
Dipol-Dipol, Gradient, Pol-Dipol, Pol-Pol
EarthImager 2D Resistivite ve IP
Ters Çözümleme Yazılımı AGI
İnceleme konusunun özelliklerine bağlı olarak
6.25 ve 20 m
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Çok elektrotlu ölçü çalışmalarında, akım ve gerilim elektrot aralıkları otomatik olarak
arttırılmakta ve farklı özelliklerde dizlim geometrilerinde ölçüm yapılabilmektedir.
(Şekil 4.8.1). Oysa konvansiyonel arazi çalışmalarında elektrotlar sıklıkla yer
değiştirilip, yeniden toprağa yerleştirilmektedir. Çok elektrotlu ölçümlerde yeni bir
okuma için tüm elektrotların yer değiştirmesi gerekmediğinden, işçilik gereksinimi
düşüktür. Wenner diziliminde elektrotlar eşit aralıklarla dizilmektedir. Bu dizilim,
gerilim duyarlı olduğundan yüzeye yakın yanal elektriksel süreksizliklere daha
duyarlıdır. Wenner diziliminin gürültüye karşı daha az duyarlı olması en büyük
avantajıdır. Pol-Dipol açılım sistemleri ise yanal süreksizlikleri abartırlar.
Schlumberger Dizilimi ise, fokuslama yapabildiğinden derin yapılarda bile düşey
özdirenç değişimlerinde daha duyarlıdır. Schlumbergeri merkezden ölçen Lee
diziliminde, elektrotlar düzgün bir çizgi üzerine simetrik olarak akım elektrotları
dışarıda, potansiyel elektrotları içeride olmak üzere yerleştirilir. Böylece simetri
merkezi olan ölçü noktasındaki elektrik alan ölçülür.
4.8.3 Veri Toplama

Çatalca ve Yeniköy’deki elektrik hat geometrileri (Şekil 4.8.2 ve Şekil 4.8.3) sismik
hatlarla çakışık şekilde ve sismik ile saptanan yapısal değişimlere ait yorumlamaları
desteklemeye izin verecek konumlarda seçilmiştir. Hatların, sismik verilerle çakışık
olması ile özellikle sığlardaki heterojeniteden dolayı çözüm gücü zayıflayan sismik
yöntemle elde edilen sonuçların yorum kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca,
sonuçların kontrolü amacı ile hatların mümkün olduğunca bölgede hâlihazırda karotlu
açılmış olan sondaj kuyularının yakınından geçmesi de sağlanmıştır.
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Şekil 4.8.3 Yeniköy Elektrik hatlarına ait konum bilgisi.

Bu kapsamda; Şekil 4.8.2’den görüldüğü gibi Çatalca’da sismik hatlar heyelan
yönünde yer almakta olup, elektrot aralığı 6.25 m ve etkin nüfuz derinliği 50m civarı
olacak şekilde çalışılmış, çoklu elektrotlu cihazla Wenner ve Schlumberger elektrot
düzenekleriyle veri toplanmıştır. Karotlardan elde edilen tekdüze yapıdan dolayı,
daha derinlerin incelenmesine gerek duyulmamıştır.
Yeniköy’de, Şekil 4.8.3’de gösterildiği gibi, hatların bir kısmı heyelan yönünde
seçilmiş, diğerleri ise sismik verilerde gözlenen yanal geçişlerdeki süreksizlikleri
sorgulamak amacı ile heyelana paralel ve kıyı boyunca gerçekleştirilmiştir. Çatalca’ya
benzer şekilde ilk aşamada, 6.25 m elektrot aralığı ile çalışılmış ve sığ yapılar detaylı
olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte, ortamın karot ve sismik verilerden görüldüğü
üzere derinlik boyutunda değişkenlik göstermesinden dolayı 20m elektrot aralığı ile
de çalışılarak etkin nüfuz derinliğinin 200m civarı olması sağlanmıştır. Bu elektrot
aralığının seçimi ile sığlardaki kontrol azalırken, derinler hakkında detaylı bilgi elde
etme olanağı olmuştur.
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Verilerin toplanması Belirti Mühendislik tarafından gerçekleştirilmiş ve toplanan arazi
verileri, AGI tarafından geliştirilmiş “EarthImager 2D resistivity and IP Inversion”
yazılımı ile işlenmiştir. Şekil 4.8.4’de örnek çıktı olarak 6.25 m elektrot aralığı ile
toplanmış olan Yeniköy 1A kesiti gösterilmiştir. Profillerde, ilk kesit görünür özdirenci,
ikinci kesit hesaplanmış görünür özdirenci ve üçüncü kesit yapıyı tanımlayan ters
çözüm modelini göstermektedir. Şekil 4.8.5 ise aynı güzergahta 20m elektrot aralığı
ile toplanmış veriyi göstermektedir. Şekil 4.8.4 ve Şekil 4.8.5’de ilk iki kesit üzerinde
yer alan nokta dağılımı, ölçüm alınan noktaları göstermekte olup, boşluklar gürültülü
verilerin ayıklanması sonucu oluşmuştur.

Şekil 4.8.4 6.25 m elektrot aralığı ile toplanan Yeniköy 1A hattı. Wenner ve Schlumber
ölçümleri birlikte kullanılarak değerlendirilmiştir.

Şekil 4.8.5 20 m elektrot aralığı ile toplanan Yeniköy 1 hattı. Hat güzergahı Yeniköy 1A hattı
ile çakışıktır. Wenner ve Schlumber ölçümleri birlikte kullanılarak değerlendirilmiştir.
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4.8.4 Veri Analizi

Çalışma alanlarının oldukça iletken yeraltı özelliği sunması ve hatalı ölçümlerin
varlığı ölçümler esnasındaki problemleri ve alandan veri toplamanın zorluğunu
göstermektedir. Derin seviyelerde gerçekleştirilen ölçümler için potansiyel
değerlerinin güvenilirliğinin de sorgulanması gerekmektedir. Bu tür durumlarda ölçü
sisteminin yeraltında yeterli bir potansiyel alan oluşturması oldukça zordur ve
ölçümlere cihaz hatası girebilmektedir. Hatalı ölçümlerin değerlendirme öncesi
mutlaka veri setinden kaldırılması gerekmektedir. Sığlarda bu nedenle, veri setinde
boşluklar meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra profillerin kaydırılarak
birleştirilmesinde özellikle derin seviyelerde veri bulunmayan bölgeler oluşmaktadır.
Ters-çözüm değerlendirmesi, doğal olarak, veri bulunmayan bölgelerde zayıf duyarlık
ile hatalı yoruma sebep olabilecek modeller üretebilmektedir. Bu amaçla, ters çözüm
sonuçları, gözlenen veriler ile birlikte verilmiş ve yorum yapılırken güvenilir olmayan
veri boşluklarının da sergilenmesi sağlanmıştır (Şekil 4.8.5).
Tüm kesitler bu bölüme ait EK 4.8’de her bir hat için Schlumberger, Wenner ve
birleşik değerlendirme olarak topluca verilmiştir.
4.8.5 Elde Edilen Bulguların Heyelan Amaçlı Yorumlanması

Ters-çözüm sonucu elde edilen yeraltı kesitleri, görünür özdirenç verisinin düşük bir
değer aralığında (1<…<10 ohm.m) değişiyor olmasından dolayı, düşük bir özdirenç
değişimi göstermektedir. Schlumberger ve Wenner dizilimlerine ait sonuçların
benzerlikleri yüksektir. Kesitlerin tamamında 3-5 Ohm.m arası iletken bir ortam ile 5-8
Ohm.m arası görece olarak daha dirençli bir ortam ayırt edilebilmektedir.
Her iki sahaya ait kesitler incelendiğinde ve en üstteki bitkisel toprağa karşılık gelen
özdirenç değerleri bir kenara bırakıldığında, derinlerde 3–8 Ohm-m mertebelerinde
gözlenen özdirenç değerleri görülmekte olup, genel itibari ile bu değerler düşüktür.
Bu görünüm, her iki sahaya ait veriler için ortak özellik olarak öne çıkmaktadır. Diğer
deyişle yapısal bir değişim görünümü zayıf olup, bu düşük değerler killi, siltli
seviyeleri işaret etmektedir.
Genel olarak, kesitler incelendiğinde, geçişlerin
formasyon sınırları ile uyuşmadığı, büyük olasılıkla ortamın suya doygun olması
nedeni ile yumuşak geçişler içerdiği ve üst kısımlardaki yüksek iletkenliğe sahip
seviyelerden dolayı, derinlerdeki çözüm gücünün düşük olduğu görülmektedir.
Yeniköy’de sismik yansıma verileriyle ortaya konan yanal süreksizliği sorgulamak
amacı ile kıyıya paralel alınan 6.25 m ve 20 m elektrot aralıklı kesitlerde (bkz. Bölüm
Ek’i) yüzeye yakın seviyelerdeki yanal geçiş farklılığının, derinlere inildikçe azaldığı
görülmektedir. Sığ kesimlerde gözüken bu farklılığı, geçmiş dönemlerde heyelan
alanı içinde meydana gelen olası yerel hareketler sonucu oluşan birikimlerle
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ilişkilendirmek mümkündür. Benzer görüntü, bu bölgeye ait sismik verilerde de
gözükmektedir.
Her iki saha için elde edilen benzer sonuçlar, ortamların tekdüze bir yapı
göstermediğini, belirgin genel bir heyelan kayma düzlemine işaret eden bir bulgu
olmadığını, daha ziyade zayıf malzemelerden oluşan karmaşık bir yapının ortamda
baskın olduğunu, heyelanların büyük olasılıkla suya doygun zemindeki zayıf
malzemenin kayması/akması ile oluştuğunu göstermektedir.
Temel olarak düşük özdirenç aralığı, bölgedeki heyelanların sorgulanmasına yönelik
yorumlar yapılmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle sonuçlar farklı veri setleri ile
sorgulanmıştır. Hatların geçtiği yerler üzerinde bulunan kuyulara ait karot bilgileri ve
PS-log verileri, sismik yansıma verileri ters çözüm sonucu elde edilen yer alt
kesitlerine yönelik bulguları desteklemektedir.
4.8.6 Yöntemin İrdelenmesi

Klasik ve yaygın olarak kullanılan özdirenç yöntemi, yeraltı suyu ve jeotermal kaynak
aramalarında, maden aramalarında, mühendislik yapılarına yönelik zemin
araştırmalarında, arkeolojik aramalarda ve petrol aramalarında kullanmaktadır.
Yöntemin, ölçüm aşamasının pratik olması, pahalı altyapı ihtiyacı bulunmaması
maliyetlerinin oldukça düşük olmasını sağlamaktadır. Elde edilen sonuçların, hızlıca
arazi ortamında bile yorumlanabilmesi bir başka üstünlüğüdür. Bu temel nedenlerle,
zemin çalışmalarında, heyelanların araştırılmasında kullanılması gereken en temel
jeofizik yöntemlerden bir olmuştur. Literatürde, yer altı suyu aramaları, mühendislik
yapıları için yer seçimi, mühendislik yapılarının iyileştirilmesi, tatlı-tuzlu su girişiminin
belirlenmesi, yüzeye yakın ve zayıf ayrışma bölgesinin belirlenmesi gibi
uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır.
Bununla birlikte uygulamada yaygın olarak kullanılması nedeni ile konu kapsamında
yeterli uzman olmayan ekiplerin, var olan veri değerlendirme yazılımlarının sunduğu
çıktıları sorgulamadan tekil sonuç gibi raporlaması sorunları ile karşılaşılmaktadır.
Her jeofizik yöntemde olduğu gibi sahada veri toplama aşamasından başlayarak
yapılan süreç üzerinde etkin kontrol sağlanmalı, elde edilen sonuçların güvenirlikleri,
ortaya konan bulguların olanaklar çerçevesinde farklı yöntemlerle sorgulanması,
uygulamayı yapan jeofizik firmasından istenmelidir.
Ölçüm esnasında negatif değerler ile belirtilen hatalı ölçümlerin varlığı ölçümler
esnasındaki problemleri ve alandan veri toplamanın zorluğunu göstermektedir. Bu
genellikle elektrotların yer ile temasında sıklıkla görülen kontak direncinin
yüksekliğinden kaynaklanan hatalı ölçümlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar sistematik
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olarak sorgulanmalı, yüksek kontak direncine sahip elektrotlara müdahale edilerek
yer ile teması iyileştirilip kontak dirençleri düşürülmelidir. Buna rağmen hatalı
ölçümler saptanırsa, yeni veri toplanmalıdır. Akım elektrotları arası mesafenin derin
seviyeleri tarayabilmek için uzun tutulması doğaldır. Fakat güç kaynağındaki olası
yetersizliklerde, çalışma alanının oldukça iletken bir yeraltı özelliği sunması
durumunda, derin seviyelerde gerçekleştirilen ölçümler için potansiyel değerlerinin
güvenilirliğinin sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu tür durumlarda ölçü sisteminin
yeraltında yeterli bir potansiyel alan oluşturması oldukça zordur ve ölçümlere cihaz
hatası girebilmektedir. Kullanılan ölçüm sisteminin bu tür problemlere karşı davranışı
iyi bilinmelidir. Ayrıca, bu tür sahalarda Wenner diziliminin tercih edilmesi ile gerilim
problemlerine çözüm oluşturmak da mümkün olabilir.
Elektrik özdirenç yönteminin uygulama sonuçları, ortamdaki özdirenç farklılığı, yapı
boyutları, dizilim türü, sönüm faktörü, ters çözüm aşamasında kullanılan
algoritmalardaki farklılıklara bağlı olarak yorumlanmalıdır. Temel olarak ters çözüm
ile yeraltı yapısına geçilirken, bölgeye ait geçerli bir jeolojik modeli temel alan
başlangıç modeli ile yola çıkılmalıdır. Model ile veri arasındaki farklılığı tanımlayan
hata değerlerinin azaltılması ana amaç olmamalıdır. Özellikle, ortamlar arasındaki
yüksek özdirenç zıtlıkları, yapının geometrik özellikleri, yüzeyde iletken bir örtü
tabakasının olması gibi nedenlerle, gerçekçi bir model oluşturulmaktan kolaylıkla
uzaklaşılabilir. Bu nedenle, sonuç aşamasında yer altı yapısını yansıtan ters çözüm
verisi oluşturulurken veriye ve var olan jeolojik modellere uyumu, varsa farklılıkların
nedenleri sorgulanmalı, eldeki ters-çözüm sonucunun tekil bir çözüm olmadığı
bilinmelidir. Bunun yanı sıra profillerin kaydırılarak birleştirilmesinde özellikle derin
seviyelerde veri bulunmayan bölgelerin oluştuğu ve ters-çözüm değerlendirmesinin
bu bölgelerde zayıf duyarlık ile hatalı yoruma sebep olabilecek modeller üretebileceği
unutulmamalıdır. Ters çözüm sonuçları mutlaka, Şekil 4.8.4’de olduğu gibi veri ile
birlikte verilmeli, sorunlu verilerin devre dışı bırakılması nedeni ile oluşan veri
boşluklarının, ortamın gridlenmesi ve yeraltı kesitinin oluşturulması sırasında, yapay
olarak çevre değerlerden yararlanarak doldurulduğu unutulmamalıdır.
Yukarıda ana hatları ile vurgulandığı üzere, yetkin mühendisler tarafından
sorgulanabilir şekilde uygulandığı sürece, maliyet/performans açısından üstünlüğü
nedeni ile mutlaka kullanılması gereken bir yöntemdir.
Farklı zamanlarda yapılacak sistematik ölçümlerle (örn. yağışlı dönemler öncesi ve
sonrası ölçüm alınarak, heyelanların ana tetikleyicisi olan yeraltı suyu değişimlerinin
sonuçları izlenebilir), bir heyelanın gelişiminin çeşitli evrelerinin tanınmasında ve
sürelerinin belirlenmesinde de kullanılmalıdır.
Özdirenç yönteminin yanı sıra, maden aramalarında yoğunlukla kullanılan yapay
uçlaşma (IP) ve doğal potansiyel yöntemi (SP) gibi farklı elektrik yöntemleri; yer altı
suyu aramalarında, yapı yerlerinin killi bölgelerinin belirlenmesinde, drenaj yapılarının
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bulunmasında, heyelanlı sahalardaki yer altı suyu hareketinin incelenmesinde
kullanılmaya başlanmıştır. Bu farklı elektrik teknikleri de, jeofizik firmaları tarafından
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreci yakından izleyip, pratik ve maliyeti
düşük bu tür elektrik yöntemleri de zemin araştırmalarının, heyelan çalışmalarının
temel yöntemi olarak tanımlamak yararlı olacaktır.
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MİKROTREMÖR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

4.9.1 Mikrotremör Yöntemi

Proje kapsamında uygulanan diğer yöntemlerin yanısıra mühendislik
çalışmalarında yaygın olarak kullanılan mikrotremör yöntemlerinin katkısını da
görmek üzere, tek istasyon (H/V) ve mikrotremör dizilim (SPAC-FK) ölçümlerinin
öncelikli olarak seçilen heyelan alanlarında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu
amaçla, Yeniköy ve Çatalca çalışma alanlarında yapılacak olan mikrotremör
ölçümleri belirli bir strateji doğrultusunda planlanarak, proje boyunca devam eden
çalışmalarla tüm bu ölçümler gerçekleştirilmiş ve analizleri tamamlanmıştır. İzleyen
kısımda, yöntemlerin özellikleri, veri toplama ve değerlendirme aşamaları ile elde
edilen sonuçların yorumları verilmektedir.
4.9.1.1

Mikrotremör Ölçüm Stratejisi

İlk aşamada Çatalca ve Yeniköy’de ölçüm noktalarının yerlerinin seçimine
yönelik arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yeniköy’de geniş açılıma müsaade eden
2 adet SPAC noktası seçilmiş ve bunların merkezinde H/V ölçümü alınmasına
yönelik planlamalar yapılmıştır. Çatalca’da ise topografya değişimlerinin SPAC
ölçümlerine uygun dizilim geometrisi oluşturulmasına müsaade etmediği görülmüş ve
çalışma sahasını kesen profiller boyunca 25 noktada H/V ölçümü alınmasına karar
verilmiştir. Mikrotremör çalışmalarından ilki Yeniköy inceleme alanında 2 noktada H/V
ve SPAC ölçümleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Ölçüm noktalarının konumları, Şekil
4.9.1’de harita üzerinde verilmektedir.
Çatalca bölgesindeki H/V mikrotremör ölçümleri ise aynı proje kapsamında başka
jeofizik çalışmaların da yapıldığı alanda alınmıştır. Çatalca merkezini ve tepelik
sayfiye alanı içine alacak biçimde birbirine dik iki farklı doğrultu boyunca belli
aralıklarda ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçümler çalışma alanında kuzey-batı güneydoğu doğrultulu uzanan 3.5 km uzunluğunda bir profil boyunca 250 – 400 m
aralıklarla 9 noktada ve ilk profile dik kuzey-doğu güney-batı doğrultulu uzanan 2.5
km uzunluğunda ikinci bir profil boyunca 12 noktada alınmıştır. Bu noktaların dışında
daha önce jeoteknik sondajların yapılmış olduğu 6 adet kuyu üzerinde de ölçümler
alınmıştır. Bu ölçüm noktalarının haritada dağılımı Şekil 4.9.2’de verilmektedir.
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Şekil 4.9.1 Yeniköy’de Tek istasyon (H/V) ve mikrotremör dizilim yöntemlerinin uygulandığı
noktaların harita üzerindeki dağılımı.
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Şekil 4.9.2 Çatalca bölgesindeki mikrotremör ölçüm noktalarının Kuzey-Batı ve Güney-Batı
profilleri boyunca dağılımı.
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Tek İstasyon Mikrotremör (H/V) Yöntemi

Mikrotemörler rüzgar, okyanus dalgaları, deniz dalgaları, jeotermal reaksiyonlar,
küçük magnitüdlü yer sarsıntıları gibi doğal etkenler yanında kültürel gürültüler olarak
tanımlanan ve başta trafik hareketleri olmak üzere insanların yaşam sürecindeki
hareketliliğinin oluşturduğu yapay etkilerden kaynaklanmaktadır (Katz, 1976).
Yeryuvarı, sismik gürültü olarak adlandırdığımız bu titreşimler ile sürekli
salınmaktadır. Genel olarak titreşimlerden 1 s’den daha küçük periyoda sahip olan
salınımlar mikrotremör, 1 s’den daha büyük periyoda sahip salınımlar ise mikroseizm
olarak adlandırılmaktadır (Taga, 1993).
Mikrotremörler ve artçı sarsıntı çalışmaları, genel anlamda ortam yanıtının rezonans
frekansını temsil ettiği varsayılan spektral uç değerleriyle ilgili benzer yöntemleri
kullanmaktadırlar. Bazı araştırmalarda mikrotremörlerin deprem yer büyütmeleri ile
ilgili yetersiz yaklaşım sağladığı öne sürülmüştür (Lermo ve diğ., 1994; Field ve
Jakob, 1993). Buna karşın zemin hakim titreşim frekansı çalışmalarında
mikrotremörlerin kullanımı Japonya’da çok uzun zamandan beri yaygındır ve birçok
bölgede yerel zemin koşullarını analiz etmek için mikrotremörler kullanılmıştır. Son
dönemde Nakamura (1989), tek istasyon kayıtlarının yatay ve düşey bileşenlerinin
spektral genliklerini karşılaştırarak mikrotremörlerin analizinde kullanmıştır.
Mikrotremörler günümüzde tüm dünya ülkeleri tarafından düşük maliyeti, hızlı ölçüm
alınabilirliği ve yorumlamadaki kolaylığı sebebiyle tercih edilmektedir. Mikrotremörler
kullanılarak zemin yapısı hakkında önemli fiziksel parametreler elde edilebilmektedir.
Bu nedenle mikrotremörlerin analiz yöntemleri günümüzde özellikle deprem
mühendisliği ve mühendislik sismolojisi çalışmalarının vazgeçilmez unsuru haline
gelmiştir.
Zemin hakim titreşim (rezonans) frekansı ve zemin genlik büyütme oranı değerleri
Nakamura (1989) tarafından geliştirilen ve genellikle Tek istasyon Mikrotremör
Yöntemi olarak anılan yatay bileşenin düşey bileşene oranlanması (H/V) kullanılarak
hesaplanmaktadır. Bu yöntemde temel olarak aynı noktada 3-bileşen sismometreler
ile toplanan mikrotremör verilerinin yatay-düşey spektral oranlanması ile, ölçüm
alınan noktadaki zeminin 1-boyutlu yatay-düşey genlik büyütme oranı eğrileri
frekansın fonksiyonu olarak (spektral oran eğrileri) belirlenmektedir. Bu analiz
sonucunda bir ölçüm noktasında elde edilen spektral oran eğrilerinin
değerlendirilmesi ile zemin hakim titreşim frekansı ve bu frekansa karşılık gelen
yatay-düşey genlik büyütme oranı saptanmaktadır.
4.9.1.2.1 Tek İstasyon Mikrotremör (H/V) Verilerinin Toplanması
Bu iş paketi kapsamında toplanan mikrotremör verileri Reftek DAS-130 serisi kayıtçı
sistemleri kullanılarak kaydedilmiştir. Reftek DAS-130 serisi kayıtçılar, yüksek
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çözünürlüklü sayısallaştırıcılara, çok kanallı kayıt yapabilme, uydu kontrollü zaman
düzeltme ve yüksek hacimli saha verileri toplama yeteneğine sahip en gelişmiş
sistemlerden biridir. Algılayıcı olarak, 1 Hz doğal salınım frekanslı 3-bileşen Mark
Products L4-3C sismometreler kullanılmıştır. Reftek DAS-130 sayısal kayıtçısı ve
sismometrenin araziye yerleştirilme aşamasındaki bir görüntüsü Şekil 4.9.3’te
verilmektedir. Bu ölçümlerde sayısal kayıtçı sistemi, sismometre tarafından üç
bileşende (Düşey, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney) algılanan sinyalleri, saniyede 100
örnek alarak kayıt edecek şekilde ayarlanmıştır.

Şekil 4.9.3 Reftek DAS-130 (siyah renkli) ve L4-3C sismometre kayıtçı sistemi.

Yöntem daha önce değinildiği gibi yatay-düşey spektral oranlamaya dayanmaktadır.
Daha güvenilir hesaplamalar için kaydın uzun süreli alınmasında fayda vardır.
Kayıtlarda geçici yapay gürültülerin ortamın doğal gürültülerinden baskın olduğu
zaman pencereleri hesaplamalarda istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Bu
nedenle ölçümler sırasında bu tür olumsuzluklardan kaçınmak için her bir noktada
ortalama 2 saat uzunluğunda kayıt alınmıştır. Bununla birlikte verinin dış etkenlerden
(trafik, sanayi, rüzgar, sıcaklık değişimleri, vb.) etkilenmesini en aza indirmek için
sessiz, yapay kaynaklardan uzak, açık alanlar bulunmaya çalışılmış ve sismometre
zemine tamamen gömülmüştür. Anlık gürültülerden uzak, durağan olan alanlarda ise
1 saatlik ölçümler yeterli olmuştur.
4.9.1.2.2 Tek İstasyon Mikrotremör (H/V) Verilerinin Analizi
H/V verilerinin işlenmesinde Avrupa’daki yerbilimciler tarafından, SESAME (Site
EffectS assessment using AMbient Excitation) adlı proje kapsamında, geliştirilmiş ve
literatürde yaygın olarak kullanılan, GEOPSY (http://www.geopsy.org) adlı yazılım
kullanılmıştır. Yatay-düşey spektral oran eğrilerinin hesaplanması için, her bir
bileşenden elde edilen veri 100 sn uzunlukta pencerelenip, her bir pencereye ait
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verinin spektrumları 0.3-20 Hz frekans aralığında hesaplanmıştır. Yatay-Düşey
spektral oran eğrileri her bir pencere için hesaplanmış, hesaplanan eğrilerin
ortalaması alınarak ölçüm noktasını temsil eden spektral oran eğrisi ve standart
sapması belirlenmiştir. Geçici gürültülerin baskın olduğu zaman pencerelerinden
hesaplanan spektral oran eğrileri, ortalama spektral eğri ve standart sapma
hesaplama işleminin dışında bırakılmıştır. Bu işlem GEOPSY yazılımı içerisindeki
yinelemeli
otomatik
ters
tetikleme
algoritması
kullanılarak
yapılmıştır.
Hesaplamalarda her ölçüm noktası için mümkün olabildiğince çok veri kullanılmaya
çalışılmıştır. Tüm hesaplamalarda ölçümlerdeki gürültü oranlarına bağlı olarak
ortalama 30-70 arasında kayıt penceresi kullanılmıştır.
Yukarıda tanımlanan analize örnek olarak, S1 noktasında alınan tremör kaydı ve
kayıt üzerinde yapılan pencereleme işlemi Şekil 4.9.4’te gösterilmektedir. S1
noktasındaki tremör kaydından Yatay-Düşey spektral oran yöntemi(H/V) ile elde
edilen spektral oran eğrileri her bir pencere için, yatay bileşenlerin ortalamalarının
düşey bileşene oranı şeklinde Şekil 4.9.5’te verilmiştir.

Şekil 4.9.4 S1 noktasında alınan örnek mikrotremör kayıtları; üç bileşen (yukarıdan
aşağıya Düşey, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı) kayıtlar 100-200 sn uzunlukta
pencerelenerek, geçici gürültülerin olduğu kısımlar elenmiştir.
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Şekil 4.9.5 S1 noktası için elde edilen yatay-düşey spektral oran eğrileri: Renkli olan eğriler
Şekil 4.9.4’teki aynı renkli zaman pencerelerinden elde edilen yatay-düşey spektral oranları,
siyah eğri ortalamalarını, kesikli eğriler ise ortalama eğrinin standart sapmasını
göstermektedir. Eğrilerin üzerindeki kalın gri çizgi yatay-düşey genlik oranının en büyük
değerine karşılık gelen zemin hakim titreşim frekansını göstermektedir.

Yeniköy-İstanbul bölgesinde iki noktada alınan Tek İstasyon mikrotremör kayıtlarının
veri-işlemi sonucunda elde edilen yatay-düşey spektral oran eğrileri Şekil 4.9.6 ’da
verilmiştir. Mikrotremör ölçüm noktalarına ait hakim frekans ve yatay-düşey spektral
oran değerleri ile her iki nokta için kullanılan pencere sayıları Tablo 4.9.1’de
görülmektedir.

Şekil 4.9.6 Yeniköy S1 ve S2 Mikrotremör ölçüm noktaları için elde edilen yatay-düşey genlik
oranının (H/V) en büyük değerine karşılık gelen zemin hakim titreşim frekansı (hakim
frekans) .
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Tablo 4.9.1 Mikrotremör ölçüm noktalarına ait hakim frekans ve yatay-düşey spectral oran
değerleri
Yatay/Düşey
Ölçüm Noktası
Hakim Frekans (Hz)
Genlik Oranı (H/V)
S1
0.597
6.63
S2
0.766
5.64

Çatalca bölgesinde daha önce planan şekilde merkezi ve tepelik sayfiye alanı içine
alacak şekilde birbirine dik iki farklı profil boyunca toplam 25 noktada H/V ölçümleri
gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.9.2).
SW1 ve SW2 noktalarındaki ölçümler kireçtaşlarının hakim olduğu Çatalca’nın güney
tarafında, oldukça sakin ve sağlam bir zeminde alınmıştır. SOND1, SW3 ve SW4
ölçüm noktaları ise gürültülü yerleşim alanı içerisinde yer aldıklarından bu noktalar
için gerçekleştirilen hesaplamalar olumsuz yönde etkilenmiştir. Geriye kalan ölçümler
şehir dışındaki arazilerde, tarla içinde, gürültüden mümkün olduğunca uzak
ortamlarda alınmıştır. Ölçüm noktaları SOND2, SOND6, NW5, SW5 ve SW6
ormanlık alan içinde olduklarından rüzgarla salınan ağaçların etkisi alçak frekans
bandında görülmektedir. Bazı ölçüm noktalarında ise işleyen yollara yakın olmaları
sebebiyle trafik gürültüsünün etkisi yüksek frekans bandında gözlenmiştir.
Çatalca bölgesindeki noktalarda alınan ölçümlerde yukarıda tanımlanan analizler ve
değerlendirmeler yapılarak profiller boyunca elde edilen spektral oran eğrilerinin
dağılımı Şekil 4.9.7.(a, b, c)’ de verilmektedir. Şekilde verilen her bir eğri üzerinde en
büyük genlik değerleri yatay-düşey genlik büyütme oranı, bu genlik büyütme oranının
karşılık geldiği frekanslar ise zemin hakim titreşim frekansı olarak belirlenmiş ve bu
değerler Tablo 4.9.2’de listelenmiştir. Tablo 4.9.2’de listelenen her bir noktanın
konumu ve hakim frekans değerleri kullanılarak, Çatalca Bölgesi için zemin hakim
titreşim frekans dağılım haritası elde edilmiştir (Şekil 4.9.8).
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Şekil.4.9.7.a Çatalca bölgesindeki Kuzey-Batı (NW) profili boyunca alınan ölçümlerde
yapılan analizler ve değerlendirmelerden elde edilen spektral oran eğrilerinin dağılımı. Renkli
olan eğriler değişik zaman pencerelerinden elde edilen yatay-düşey spektral oranları, siyah
eğri ortalamalarını, kesikli eğriler ise ortalama eğrinin standart sapmasını göstermektedir.
Eğrilerin üzerindeki kalın gri çizgi yatay-düşey genlik oranının en büyük değerine karşılık
gelen zemin hakim titreşim frekansını göstermektedir.
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Şekil.4.9.7.b Çatalca bölgesindeki Güney-Batı (SW) profili boyunca alınan ölçümlerde
yapılan analizler ve değerlendirmelerden elde edilen spektral oran eğrilerinin dağılımı.
Renkli olan eğriler değişik zaman pencerelerinden elde edilen yatay-düşey spektral oranları,
siyah eğri ortalamalarını, kesikli eğriler ise ortalama eğrinin standart sapmasını
göstermektedir. Eğrilerin üzerindeki kalın gri çizgi yatay-düşey genlik oranının en büyük
değerine karşılık gelen zemin hakim titreşim frekansını göstermektedir.
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Şekil.4.9.7.c Çatalca bölgesinde daha önce jeoteknik sondajların yapılmış olduğu kuyular
üzerinde alınan ölçümlerde yapılan analizler ve değerlendirmelerden elde edilen spektral
oran eğrilerinin dağılımı. Renkli olan eğriler değişik zaman pencerelerinden elde edilen
yatay-düşey spektral oranları, siyah eğri ortalamalarını, kesikli eğriler ise ortalama eğrinin
standart sapmasını göstermektedir. Eğrilerin üzerindeki kalın gri çizgi yatay-düşey genlik
oranının en büyük değerine karşılık gelen zemin hakim titreşim frekansını göstermektedir.
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Tablo 4.9.2 Çatalca bölgesindeki mikrotremör ölçüm noktalarına ait hakim frekans ve yataydüşey spektral oran değerleri.
Ölçüm Noktası

Hakim Frekans
(Hz)

NW1

1

Yatay/Düşey
Genlik Oranı
(H/V)
4,5

NW2

0,8

4,5

NW3

0,8

4

NW4

1

5

NW5

0,6

6

NW6

0,8

5,5

NW7

0,85

8

NW8

1

5,5

SW1

?

?

SW2

?

?

SW3

1,5

2,7

SW4

0,65

6

SW5

0,65

12

SW6

0,9

5

SW7

0,9

5

SW8

1,4

5

SW9

1,2

5,7

SW10

1,1

3,5

SOND1

0,7

7

SOND2

0,65

7

SOND3

0,6

12,3

SOND4

0,6

8,5

SOND6

0,72

10

SOND8

0,6

11

4.9.1.2.3 Elde Edilen Bulguların Yorumlanması
H/V spektral oran eğrileri incelendiğinde 0.5 -1 Hz aralığında hakim frekans değerleri
gözlenmektedir. Bazı ölçüm noktalarında hakim frekansın gözlemlenmemiş olması
ise noktanın sağlam zemin üzerinde yer almasından kaynaklanmaktadır.
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Şekil 4.9.8 Ölçüm noktalarından elde edilen hakim frekans değerlerinin dağılımı. Sarı
daireler NW profilini, kırmızı daireler SW profilini, beyaz daireler ise sondaj noktalarındaki
değerleri göstermektedir.

Kuzey-batı güney-doğu doğrultulu profil boyunca alınan ölçümlere (NW kodlu ölçüm
noktaları) bakıldığında elde edilen H/V spektral oran eğrilerinde genel anlamda
benzerlik gözlenmekte ve birbirine yakın hakim frekanslar göze çarpmaktadır. H/V
eğrilerinde genel anlamda 4-8 kat civarında değişen genlik büyütme oranı
değerlerine karşılık gelen hakim frekansların çoğunlukla 0.8 Hz civarında seyrettiği
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gözlenmektedir. Hattın iki ucunda merkezin dışında kalan NW1, NW8 noktalarında
da benzer şekilde 1Hz civarında gözlenen hakim titreşim frekanslarına karşılık
ortalama 5 seviyesinde genlik büyütme oranları elde edilmiştir.
Şekil 4.9.9’da NW profili boyunca elde edilen spektral oran eğrilerinin ölçüm profili
boyunca değişimi açık bir şekilde gözlenmektedir. Profilin her iki ucunda görülen 1
Hz’lik hakim frekans değerlerinin profilin ortalarına doğru 0.8 Hz mertebelerine
düşmesi çökel kalınlığının bu alanlarda göreceli olarak arttığına, profilin uç
kısımlarına doğru gidildikçe ise çökel katmanın inceldiğine işaret etmektedir. NW1 ve
NW2 ölçüm noktalarındaki spektral oran eğrilerinde yüksek frekanslarda görülen
salınımların ise araç yoluna yakınlıktan kaynaklanan yüzeysel etkiler nedeniyle
olduğunu söylemek mümkündür.
Zemin hakim titreşim periyodu, anakaya üzerindeki zemin kütlesinin serbest salınıma
geçmesi halindeki periyot olup, zemin katmanlarının dinamik özelliklerine bağlıdır.
Gerek yeryüzünün, gerekse zemin-anakaya arayüzünün yatay düzlemler olması
halinde, yerin hakim periyodu To = 4h/Vs formülüyle hesaplanır (Murphy ve diğ.,
1971). Burada h metre cinsinden zemin kalınlığı ( anakayanın yüzeyden olan derinliği
), Vs de m/s cinsinden zeminin S dalgasını geçirme hızı olup, sonuç saniye
cinsindendir. Bu ilişki hakim titreşim frekansı için 4.9.1 bağıntısı ile verilmektedir.
f= Vs/4h

(4.9.1)

Çalışma alanındaki her bir ölçüm noktası için 4.9.1 bağıntısı kullanılarak yaklaşık
kalınlık değerleri bulunmuştur. Bu hesaplamada H/V spektral eğrilerinden elde edilen
zemin hakim titreşim frekansı (f) değerleri kullanılmıştır.
S dalgası hızı olarak, aynı proje kapsamında Çatalca araştırma alanında açılan
kuyulara ait P-S loglarından elde edilen ortalama 300 m/sn’lik Vs hızı değeri
alınmıştır (bkz. EK 4.13). Bu hız değeri alınarak 0.8 Hz hakim frekansı için kalınlık
yaklaşık 94 m olarak elde edilmektedir. Bu durum bölgede yatay/düşey genlik
oranlarında büyütmeye neden olan katmanın bu derinliğe kadar uzandığına işaret
etmektedir.
Güney-batı kuzey-doğu profili (SW kodlu ölçüm noktaları) boyunca 10 noktada alınan
ölçümlerin en büyük genlik büyütme oranlarına karşılık gelen frekans değerleri bir
önceki profilde elde edilen sonuçlardan çok farklılık göstermemiş olup 0.8 ile 1 Hz
aralığında değişmektedir. SW1 ve SW2 noktalarındaki ölçümler profilin güney
ucunda şehir merkezi dışında kalan kireç taşı birim üzerindeki oldukça sağlam ve
sakin bir zemin üzerinde alınmıştır. Bu noktalardan elde edilen spektral oran
eğrilerinde belirgin bir genlik büyütme oranı gözlenmemektedir. Bu durum üstteki
sağlam zeminden ve bu zeminin altında yüksek hız kontrastı yaratan bir süreksizlik
olmamasından kaynaklanmaktadır. Alınan profilde SW3 ölçüm noktası şehrin içinde
yer aldığından bu noktadan elde edilen spektral oran eğrisinde belirgin bir hakim

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 254/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

titreşim frekansı gözlenememiştir. SW4, SW5 ve SOND4 ölçüm noktaları ile iki
profilin kesişiminde yer alan NW5 noktalarında spektral oran eğrileri büyük benzerlik
göstermekte, bu noktalarda 0.6 Hz civarında seyreden hakim titreşim frekansı
değerleri için 6-12 kat aralığında genlik büyütme oranları elde edilmektedir. SW6 ve
SW7 noktalarında, yamaç boyunca eğim olan alanda alınan ölçümlerde 0.6-1 Hz
frekans bandında yaklaşık 6 katlık genlik büyütme oranları gözlenmektedir. Bu
noktalarda genlik büyütme oranlarının geniş bir frekans bandında elde edilmesi bu
noktaların altında yer alan eğimli yapıdan kaynaklanmaktadır. Çatalca tepeliğinin
kuzey doğusunda yer alan düzlüğe doğru yerleştirilen SW8, SW9 ve SW10 ölçüm
noktalarında yüksek yatay-düşey genlik büyütme oranları 1.1-1.4 Hz hakim titreşim
frekansları etrafında geniş bir pik ile kendini göstermektedir. Bunun gibi göreceli
olarak daha yüksek frekanslarda pik veren noktalarda çökel kalınlığının daha az
olduğu düşünülmektedir.

Şekil 4.9.9 NW profili üzerinde alınan ölçümlerden hesaplanan spektral oran eğrilerinin profil
boyunca değişimi.
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SW profili boyunca ölçüm noktalarından elde edilen spektral oran eğrileri bir düzlem
boyunca dizilerek (Şekil 4.9.10) ele alındığında 1 Hz civarından başlayıp 0.6 Hz’e
kadar düşen ve sonra tekrar 1 Hz’e ulaşan hakim titreşim frekansı değerleri
gözlenmektedir. Bu profil için de NW profilinde uygulandığı gibi her bir ölçüm
noktasında hakim frekans değerlerini kullanarak yaklaşık çökel kalınlıkları
hesaplanmıştır. Buna göre SW profili boyunca yer altındaki gevşek malzemenin
kalınlığının profilin SW1 ölçüm noktası ucunda 75 m seviyelerinden başlayıp profilin
ortasında yer alan SW5 ölçüm noktasında 115 metrelere kadar çıktığı ve profilin
diğer ucunda bulunan SW9 ve SW10 noktalarında tekrar 75 m seviyelerine indiği
söylenebilir.

Şekil 4.9.10 SW profili üzerinde alınan ölçümlerden hesaplanan spektral oran eğrilerinin
profil boyunca değişimi.

Çatalca bölgesinde birbirine dik profiller üzerinde gerçekleştirilen yoğun Tek İstasyon
mikrotremör ölçümlerinde, çalışma sahasının çok büyük deformasyon farklılıkları
gösterebilecek düzeyde geniş bir alana yayılmadığını söylemek mümkündür. Ölçüm
noktalarından elde edilen spektral oranlar yatay düzlemde, 0 ile 180 ° azimutları
arasında her 10°’de bir döndürülerek, hakim frekansın azimuta göre değişimi 2-
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boyutlu olarak incelenmiş ve yön bağımlı bir büyütme etkisinin olup olmadığı
araştırılmıştır. Yönsel değişimlere ait grafikler her bir nokta için Şekil 4.9.11’de
verilmektedir (bu şekilde büyütmelerde ölçekleme kullanılmamıştır). Buna göre; H/V
genlik büyütme oranlarının NW1, NW2, NW3 ve NW4 ölçüm noktalarında tüm yönler
boyunca geniş bir frekans bandında dağılmakta olduğu, NW profilindeki diğer ölçüm
noktalarında ise daha dar bir frekans bandında benzer genlik büyütme oranlarının
oluştuğu görülmektedir. Bu profildeki ölçüm noktalarından yalnızca NW8’de 40-80°
azimut aralığında baskın büyütme oranları gözlenmektedir. Bununla beraber, GüneyBatı profilindeki ölçüm noktalarından elde edilen genlik büyütme oranlarında yön
bağımlı farklılıklar gözlenmemektedir. SW10, NW3,NW4 ve NW8 ölçüm noktalarında
yüksek frekans bandında gözlenen yön bağımlı değişimlerin ise farklı birçok yönden
kaynaklanan yüzeye yakın etkilerden olduğu söylenebilir.
Çalışma kapsamında, bölgede daha önce jeoteknik değerlendirme için açılmış bazı
sondaj kuyularından elde edilen katman kalınlığı değerleri ile H/V mikrotremör
yöntemi sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla bu sondaj noktalarında da mikrotremör
ölçümleri alınmıştır. Altı sondaj noktasında alınan ölçümlerden elde edilen sonuçlara
göre spektral oran eğrileri birbirleriyle uyum göstermekte ve 0.6 Hz hakim
frekansında en büyük genlik büyütme oranı değerlerini vermektedir. Bu durum şehir
merkezinin önündeki ormanlık alan ve park içinde, kuzeyden güneye yarım ay
biçiminde konuşlanan sondaj noktaları altında hız kontrastına neden olan
süreksizliklerin farklılık göstermediğine işaret etmektedir.
Çatalca’daki CS3 ve CS4 sondaj noktalarında bulunan kuyulara ait PS-log
verilerinden elde edilen derinlik ve S-dalgası hız bilgilerinden ve 4.9.1 nolu
bağıntıdan yararlanılarak, SOND3 ve SOND4 ölçüm noktalarında derinliklere göre
hakim frekans değişimi belirlenmiş ve Tablo 4.9.3’te verilmiştir. PS-loglardan elde
edilen bilgilere göre hızların değişimine karşılık gelen derinlikler esas alınarak elde
edilen frekans değerleri, H/V spektral oran eğrilerinde çok keskin olmamakla birlikte
gözlenen frekanslarla örtüşmektedir. Ancak kuyu loglarında daha derinlere ait bilgi
olmadığından, 0.6 Hz frekansındaki en büyük genlik büyütme oranlarına karşılık
gelen hakim frekans değerlerini karşılaştırmak mümkün olmamıştır.
Tablo 4.9.3 CS3 ve CS4 sondaj kuyularından elde edilen derinlik ve Vs hızlarına göre aynı
noktadaki hakim frekans değerleri.

CS3-SOND3
H (m) Vs(m/s) F (Hz)
7
200
7.1
12
110
2.3
20
300
3.75
30
210
1.75
56
300
1.33

CS4-SOND4
H (M) Vs(m/s) F(hz)
10
150
3.75
43
210
1.22
56
300
1,33
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Şekil 4.9.11. H/V grafiklerinin yatay düzlem boyunca azimut ve frekansa göre 2 boyutlu
değişimleri. (0° Kuzey, 90° Doğu yönü göstermektedir, ölçeklendirme yapılmamıştır)

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 258/ 360

4.9.1.3

Güncelleştirme Sayısı: 00

Mikrotremör Dizilim Yöntemi

Mikrotremör Dizilim yöntemi, son yıllarda zemin yapısının ortaya çıkartılması amaçlı
jeofizik çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde en az 4
istasyonla ilgilenilen alanın büyüklüğü ve yapısına bağlı olarak, 75-200 metreye
ulaşan çaplarda daireler oluşturacak biçimde alıcılar yerleştirilerek, ortamdaki mevcut
arka plan sismik titreşimler kaydedilmektedir. Bu kayıtların analizi ve
değerlendirilmesi sonucunda ilgili alana ait yüzey dalgası faz hızı eğrileri
hesaplanarak, bu eğrilerden zeminin S-dalgası hız profilini elde etmek mümkün
olmaktadır. Zemin S-dalgası hız profilinin elde edilmesi ise zemin büyütme tepki
eğrisininin, zemin hakim titreşim frekansı ve zeminin sıvılaşma potansiyeli gibi
deprem sırasında zemin davranışının jeofizik ve jeoteknik davranışının modellenerek
değerlendirilmesini sağlamaktadır.
4.9.1.3.1 Mikrotremör Dizilim Verilerinin Toplanması
H/V ölçümlerine benzer şekilde proje kapsamında yer almayan ama mühendislik
amaçlı çalışmalarda yaygın olarak kullanılan yöntemlerin heyelanların çalışılmasına
yönelik verimliliğini görmek amacıyla, mikrotremör dizilim çalışmaları da
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Yeniköy’de sismik hatlar ile örtüşen 2 konumda veri
toplanmıştır. Yeniköy’de mikrotremör kayıtlarının toplandığı ölçüm noktalarının yerleri
Şekil 4.9.1’de görülmektedir. Mikrotremör Dizilim verilerinin toplanması için toplam 20
adet Reftek-Texan 125 kayıtçı ve 1 Hz köşe frekansına sahip düşey bileşen L4 Mark
Products sismometreler kullanılmıştır. Mikrotremör Dizilim kayıt geometrisi, 3 farklı
yarıçapta (20 m, 50 m, 90 m) yarım daireler üzerine ve her bir daire üzerinde 6 adet
alıcı olacak şekilde 0, 30, 60, 90,120 ve 150 derece azimutlarına, kalan bir adet alıcı
da arazinin durumuna göre tamamlayıcı uygun bir noktaya yerleştirilerek
oluşturulmuştur. Mikrotremör dizilim verilerinin toplandığı her iki nokta için kullanılan
dizilim geometrisi Şekil 4.9.12’de görülmektedir. Kayıtçılar 24 bitlik sayıllaştırma ve
100 Hz örnekleme aralığı ile kayıt yapmak üzere ayarlanmış ve her iki ölçüm
noktasında iki saat süreli kayıtlar alınmıştır.

Şekil 4.9.12 Mikrotremör dizilim ölçümlerinde kullanılan alıcı geometrisi.
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4.9.1.3.2 Mikrotremör Dizilim Verilerinin Analizi
Mikrotremör Dizilim verileri, ön veri işlem ve kalite kontrol aşamalarından geçirildikten
sonra GEOPSY yazılımının SPAC ve F-K modülleri kullanılarak analizler
gerçekleştirilmiştir. Bu verilerin analiz ve değerlendirmesi, kayıt alınan noktayı temsil
eden yüzey dalgası (Rayleigh dalgası) faz hızı dispersiyon eğrilerinin elde edilmesi
esasına dayanır.
Bu çalışmada F-K analiz yöntemi olarak geleneksel sinyal-gücü (beampower)
temeline dayanan frekans–dalga sayısı analizi (CVFK) kullanılmıştır. CVFK
yönteminde dar frekans bantlarında süzülmüş olan mikrotremör dizilim verileri kayan
zaman pencereleri kullanılarak dalga sayısı düzleminde işlenmektedir. Sinyal gücünü
elde etmek amacıyla, dizilim boyunca seyahat eden bir düzlem dalgaya ait zaman
gecikmesi dalga sayısı ortamında faz kayması elde edilmesi yoluyla sinyal üzerine
uygulanmaktadır. Bu sayede her bir frekans bandında analiz edilen her bir zaman
penceresi için hesaplanan sinyal gücü değerleri kullanılarak o frekansa ait faz hızı
değerlerini içeren bir hız histogramı oluşturulmaktadır. Sonrasında elde edilen hız
histogramı görüntüleri yüzey dalgası faz hızı eğrilerinin belirlenmesi için
kullanılmaktadır. F-K analizlerinde ilk aşamada kayıtlar 50 sn ile 150 sn arasında
değişen uzunlukta pencerelenerek yüzey dalgası faz hızı eğrileri 0.1-20 Hz frekans
bandında hesaplanmıştır. FK analizleri sonucunda her iki ölçüm noktasında genel
olarak 1.5-6 Hz frekans bandında faz hızının değişimi belirlenmiştir. S1 ve S2
noktaları için gerçekleştirilen F-K analizi sonucunda elde edilen yüzey dalgası faz hızı
histogramları ve bu histogramlar üzerinden işaretlenen dispersiyon eğrileri Şekil
4.9.13 ve Şekil 4.9.14’te verilmektedir.

Şekil 4.9.13 S1 noktası için FK analizi ile hesaplanan yüzey dalgası faz hızı dispersiyon
eğrisi.
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Şekil 4.9.14 S2 noktası için FK analizi ile hesaplanan yüzey dalgası faz hızı dispersiyon
eğrisi.

Şekil 4.9.13 ve Şekil 4.9.14’te görülen sonuçlar S1 ve S2 ölçüm noktalarında alınan
mikrotremör dizilim ölçümlerinden elde edilen kayıtların GEOPSY programının F-K
modülü ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilmiş olup, frekans ekseni boyunca
enerjinin en yüksek olduğu hız değerlerinden (yeşil-mavi bölgeler) ortalama eğri
geçirilerek yüzey dalgası faz hızı eğrileri elde edilmektedir (siyah noktalı eğri).
Proje kapsamında toplanan mikrotremör dizilim kayıtlarının analiz edildiği bir diğer
yöntem ise yine Pasif kaynaklı bir Mikrotremör Dizilim yöntemi olan, Uzamsal Özilişki
‘SPatial Auto Correlation (SPAC) Yöntemi’dir. SPAC yöntemi son yıllarda zemin
yapısının ortaya çıkartılması amaçlı jeofizik çalışmalarında yaygın olarak
kullanılmaktadır. SPAC analizi sonucunda F-K yöntemindeki uygulamaya benzer
şekilde ilgili alana ait yüzey dalgası faz hızı eğrileri hesaplanarak, bu eğrilerden
zeminin S-dalgası hız profiline geçiş yapmak mümkün olmaktadır.
Bu yöntemde öncelikle, SPAC katsayıları adı verilen değerler, frekansın fonksiyonu
olarak hesaplanır. SPAC katsayılarının eldesi, her bir yarım daire üzerinde yer alan
alıcılardaki mikrotremör kayıtları ile dairenin merkezindeki kayıtlar arasındaki çaprazilişki fonksiyonlarının hesaplanması ve bu fonksiyonların aritmetik ortalamasının
alınması işlemleri ile gerçekleştirilir. Hesaplanan SPAC katsayılarından ölçüm
noktasını temsil eden yüzey dalgası (Rayleigh dalgası) faz hızı dispersiyon eğrisinin
elde edilmesi ile analiz tamamlanır. Yüzey dalgası faz hızı dispersiyon eğrileri ile
SPAC katsayıları arasındaki ilişki sıfırıncı dereceden, birinci çeşit Bessel fonksiyonu
 r 
 şeklinde ifade edilir. Burada Jo Bessel
ile tanımlıdır. Bu ilişki,  (; r )  J 0 
 c( ) 
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fonksiyonunu, c() faz hızını, r çapraz-ilişki fonksiyonlarının hesaplandığı yarı çap
uzaklığını ve r) SPAC katsayılarını gösterir. Şekil 4.9.15’te S1 ölçüm noktası için
hesaplanmış SPAC katsayıları ve bu katsayılarından elde edilmiş faz hızı c()
dispersiyon eğrisi görülmektedir.

Şekil 4.9.15 S1 noktasında toplanan Mikrotremör Dizilim verilerinden hesaplanan yüzey
dalgası faz hızı dispersiyon eğrisi (sol alttaki siyah eğri) ve SPAC katsayıları (sağda, gri
eğriler).

Yeniköy’de Mikrotremör Dizilim ölçümlerinin toplandığı S1 ve S2 noktaları için
gerçekleştirilen SPAC analizleri sonucunda hesaplanan faz hızları ve bu hızlardan
işaretlenen faz hızı dispersiyon eğrileri sırasıyla Şekil 4.9.16 ve Şekil 4.9.17’de
verilmektedir.
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Şekil 4.9.16 S1 noktası için SPAC analizi ile hesaplanan yüzey dalgası faz hızları ve bu
hızlar üzerinden işaretlenen faz hızı dispersiyon eğrisi (siyah eğri).

Şekil 4.9.17 S2 noktası için SPAC analizi ile hesaplanan yüzey dalgası faz hızları ve bu
hızlar üzerinden işaretlenen faz hızı dispersiyon eğrisi (siyah eğri).
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4.9.1.3.3 Elde Edilen Bulguların Yorumlanması
Mikrotremör dizilim verilerinin analizlerinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde
SPAC ve F-K yöntemleri ile hesaplanan faz hızlarının birbirleriyle örtüştüğü
gözlenmekmektedir. Örneğin, S2 ölçüm noktası için her iki analiz yöntemi ile
hesaplanan faz hızı 2 Hz’de 400 m/s civarındayken bu değer 3 Hz frekansında 320
m/s’lere düşmektedir.
Yüzey dalgaları dispersif özellikleri sayesinde farklı frekanslarda farklı derinlikleri
taramaktadırlar. Faz hızı dispersiyon bilgisinin geniş bir frekans bandında elde
edilmesi aynı zamanda S-dalgası hız profilinin de daha geniş bir derinlik aralığında
belirlenmesini sağlamaktadır. Bu nedenle bir sonraki aşamada pasif kaynaklı F-K ve
SPAC analizlerinden elde edilen faz hızı dispersiyon eğrileri ile yine bu proje
kapsamında aynı bölgede mikrotremör ölçüm noktalarına çok yakın sismik hatlar
üzerinde (YEN1 ve YEN3) gerçekleştirilen ve Bölüm 4.10’da ayrıntılı olarak anlatılan
aktif kaynaklı MASW çalışmalarından hesaplanan faz hızı dispersiyon eğrileri Sdalgası hız profili ters çözümünde kullanılmak üzere birleştirilmiştir. Verisi kullanılan
sismik hatların konumları için Bölüm 4.7’ye bakılması gerekmektedir.
Alçak frekans bandında (1.5-6 Hz) ) F-K ve SPAC analizleri ile hesaplanan faz
hızlarının yüksek frekanstaki (5-20 Hz) faz hızı bilgisini taşıyan MASW ile oldukça
uyumlu sonuçlar verdiği ve yöntemlerden elde edilen faz hızı bilgisinin 1.5-20 Hz
frekans bandında birbirini tamamladığı görülmüştür. Bu şekilde geniş bir frekans
bandında (1.5-20 Hz) faz hızı değişiminin belirlenmesi mümkün olmuştur. Şekil
4.9.18’de S1 noktası için Mikrotremör Dizilim ve MASW analizlerinden hesaplanan
faz hızı dispersiyon eğrilerinin birleştirilmesi ve ölçüm noktasını temsil eden
birleştirilmiş faz hızı eğrisinin oluşturulması görülmektedir. Şekilden de gözlenebildiği
gibi Mikrotremör Dizilim yöntemleri kullanılarak 1.5-6.5 Hz frekans bandında
hesaplanan faz hızı dispersiyon eğrisi yüksek frekans bandında (6-16 Hz)
MASW’den gelen bilgi ile tamamlanmaktadır.
S1 ve S2 noktaları için oluşturulan birleştirilmiş dispersiyon eğrilerinden zeminin 1boyutlu S-dalgası hız profilinin belirlenmesi için GEOPSY yazılımının DINVER aracı
kullanılmıştır. DINVER aracında S-dalgası hız profilinin hesaplanması dispersiyon
eğrilerinin ters çözüm ile modellenmesi esasına dayanmaktadır. Problem ters
çözülürken Koşullu Komşuluk Algoritması’ndan yararlanılmaktadır (Wathelet, 2008).
Ters çözüm aşamasında taranacak olan yer modeli parametreleri belirlenirken
çalışma alanında gerçekleştirilen P-S loglarından elde edilen sığ P ve S-dalgası hız
bilgileri kısıt olarak kullanılmış, böylece model çözümünün sığ kesimini denetlemek
mümkün olmuştur. İlerleyen aşamada, verilen yer modeli parametrelerinden
hareketle, Rayleigh dalgası dispersiyon eğrileri yinelemeli olarak hesaplanmış ve
elde edilen gözlemsel faz hızı eğrileri ile hesaplanan eğriler arasında en iyi uyumu
veren model o ölçüm noktasını temsil eden yer modeli olarak seçilmiştir. S1 ve S2
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ölçüm noktaları için seçilen S-dalgası hız modelleri ile veriden ve modelden
hesaplanan faz hızı dispersiyon eğrilerinin uyumu Şekil 4.9.19 ve Şekil 4.9.20’de
verilmektedir.

Şekil 4.9.18 S1 noktası için birleştirilmiş dispersiyon eğrisinin oluşturulması.

Şekil 4.9.19 S1 ölçüm noktası için ters çözüm ile hesaplanan 1-boyutlu S-dalgası hız profili
(üstte) ve mikrotremör verisinden elde edilen dispersiyon eğrisi (siyah) ile hesaplanan hız
modeline ait dispersiyon eğrisinin (kırmızı) uyumu (altta).
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Şekil 4.9.20 S2 ölçüm noktası için ters çözüm ile hesaplanan 1-boyutlu S-dalgası hız profili
(üstte) ve mikrotremör verisinden elde edilen dispersiyon eğrisi (siyah) ile hesaplanan hız
modeline ait dispersiyon eğrisinin (kırmızı) uyumu (altta).

Şekiller incelendiğinde S1 ve S2 ölçüm noktaları için hesaplanan S-dalgası hız
modellerinin ilk 15-20 m’lik sığ kesimde neredeyse birebir örtüştüğü görülmektedir.
Her iki nokta için hesaplanan yer modellerinin sığ kesim S-dalgası hızları aynı
zamanda ölçüm noktalarına çok yakın bir yerde bulunan YS3 kuyusunda (bkz. EK
4.13) gerçekleştirilen P-S log çalışmasının sonuçları ile de uyum içerisindedir. Daha
derin kesimde ise her iki ölçüm noktasına ait hızlar derinlikle daha hızlı bir artış
göstermekte ve profillerin en derin kesimlerinde (~180 m) 800-1000 m/s S-dalgası
hızlarına ulaşıldığı görülmektedir.
4.9.2 Mikrotremör Yönteminin İrdelenmesi ve Heyelan Amaçlı Yorumlanması

Son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle Yeniköy ve Çatalca çalışma sahaları gibi
heyelan ve/veya sıvılaşma tehdidi altında olan gevşek çökel alanlarda meydana
gelen deprem hasarlarının sağlam kaya zemine oranla çok daha yüksek olduğunun
görülmesini sağlamıştır (Zor, ve diğ., 2010; Ergin, ve diğ., 2004). Herhangi bir
deprem hareketi esnasında hasar ve yıkıma neden olan dalgalar S-dalgaları ve
yüzey dalgalarıdır. S-dalgalarının taşıdığı sismik enerji ise yüzeydeki zemin bloğunun
S-dalga hızı (Vs) ile orantılıdır. Buna göre çok düşük Vs hızlı zeminler ( < 200 m/sn)
deprem hareketini, yüksek Vs hızlı (>1000 m/sn) zeminlere oranla 5-10 kat
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büyütebilmektedir. Bu nedenle özellikle sıvılaşma, oturma ve heyelan gibi tehlikelere
açık gevşek zeminlerde zemine ait S-dalgası hız profilinin doğru bir sekilde elde
edilmesi, sismik tehlikenin saptanabilmesi için belirleyici olan zemin büyütme tepki
eğrisi, zeminin sıvılaşma potansiyeli gibi parametrelerin modellenerek
değerlendirilmesinde hayati önem taşımaktadır.
Zemine ait S-dalgası hızının belirlenmesi amacıyla günümüzde birçok farklı jeoteknik
ve jeofizik araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar Standart Penetrasyon Testi
(SPT), klasik sismik kırılma ve kuyu içi sismiği gibi yöntemlerdir. Ancak mikrotremör
dizilim yöntemleri herhangi bir kaynak gerektirmemeleri, arazide hızlı ve pratik bir
şekilde uygulanabilmeleri, ayrıca zaman ve maliyetten tasarruf sağlamaları ile diğer
yöntemlerden ayrılmaktadır.
Yeniköy’de heyelanın süregeldiği alanda toplanan mikrotremör dizilim kayıtlarının
SPAC ve F-K dizilim yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi ve MASW verilerinden
elde edilen çıktılar ile de desteklenmesi sonucunda ilgili alana ait yüzey dalgası faz
hızı eğrileri hesaplanarak, bu eğrilerden zeminin S-dalgası hız profilini elde etmek
mümkün olmuştur. Böylece araştırma noktalarındaki derin S-dalga hız yapısı bilgisi
elde edilmiştir. Buna göre Yeniköy’de heyelanın gerçekleştiği bölgede bulunan her iki
ölçüm noktasında zemine ait S-dalga hızlarının 30 m derinliğe kadar 300 m/s’nin
altında kaldığı, 180-240 m derinlik aralığında ise 800-1000 m/s’lere ulaştığı
söylenebilir.
Zayıf ve gevşek zemin içerisinde seyahat eden deprem dalgalarının genliklerinin
büyümesine, rezonans ve odaklanma gibi zeminin fiziksel parametrelerinden ve
yeraltının geometrik yapısından kaynaklanan mekanizmalar neden olmaktadır.
Yeniköy ve Çatalca gibi potansiyel olarak depremden etkilenebilecek yerleşim
bölgeleri, oluşacak büyütme nedeniyle fay hattından uzakta dahi olsalar beklenenden
yüksek sismik sarsıntılara maruz kalabilirler. Bu nedenle bir noktada zemine ait
hakim titreşim frekansının ve bu frekansa karşılık gelen genlik büyütme oranının
doğru bir şekilde belirlenmesi de aynı Vs hızı gibi gelecekte olabilecek bir depremin
hangi alanı ne düzeyde etkileyeceği (Sismik Tehlike) bilgisini sağlamakta kullanılan
en önemli parametrelerdendir.
Bu nedenle, Çatalca çalışma alanında gerçekleştirilen Tek İstasyon (H/V)
Mikrotremör ölçüm ve değerlendirmeleri ile zemin hakim titreşim frekansı ve zeminin
yer hareketini büyütme potansiyeli doğrudan belirlenmeye çalışılmıştır. Çatalca
bölgesinde birbirine dik iki profil boyunca alınan ölçümlerin analiz edilmesi ile elde
edilen spektral oran eğrilerinden hakim titreşim frekanslarının heyelanın gözlendiği
bölgenin merkezinde (Şekil 4.9.8’de profillerin kesiştiği alan) 0.6 Hz değerlerine kadar
düştüğü, heyelana maruz kalan bölgenin merkezinden uzaklaştıkça ise önce 0.8 Hz
değerlerine kadar yükseldiği, bölgenin sınırlarına yakın olan ya da dışında kalan
ölçüm noktalarında ise 1.5 Hz değerlerine kadar ulaştığı gözlenmektedir. Bunun
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yanında, yatay-düşey genlik büyütme oranlarının ise yine heyelanlı alanın
merkezinde en yüksek değerlere ulaştığı, merkezden uzaklaştıkça (özellikle ölçüm
profillerinin uç noktalarında) bu oranın nispeten azaldığı görülmektedir.
H/V spektral eğrilerinin değerlendirilmesiyle aynı zamanda heyelanın gözlendiği
bölgenin altında uzanan çökel kalınlığı da yaklaşık olarak belirlenebilmiştir. Buna
göre; profillerin her iki ucunda görülen 1 Hz’lik hakim frekans değerlerinin heyelanlı
alanın merkezine doğru 0.6-0.8 Hz mertebelerine düşmesi çökel kalınlığının bu
alanlarda göreceli olarak arttığına, profilin uç kısımlarına doğru gidildikçe ise çökel
katmanın inceldiğine işaret etmektedir. Spektral oran eğrilerinden elde edilen hakim
titreşim frekansları kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, heyelana maruz
kalan bölgenin merkezinde yatay-düşey genlik büyütmesine nedenolan gevşek
malzemenin yaklaşık 100-120 m kalınlığa kadar ulaştığı, heyelandan uzaklaştıkça ise
bu kalınlığın 75 m’lere kadar düştüğü bilgisi elde edilmektedir.
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4.10 YÜZEY DALGALARININ ÇOK KANALLI ANALİZ YÖNTEMİ İLE S HIZI
KESTİRİMİ
4.10.1 Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analiz Yöntemi

Sismik dalgaların yayılımındaki bölgesel etkileri tanımlamada Vs (Shear-wave)
kesme-dalga hızlarından yaygın olarak yararlanılmaktadır. Vs verisi kuyulardan,
doğrudan sismik loglar yardımı ile ölçülebileceği gibi sismik yüzey dalgası
ölçümlerinden de sağlıklı olarak elde edilebilmektedir. Bu yöntemler başlıca yüzey
dalgalarının spektral analizi (SASW), yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (the
method of multi-channel analysis of surface waves-MASW), uzaysal öz-ilişki yöntemi
(spatial autocorrelation–SPAC method), frekans dalga-sayısı güç spektral yöntemi
(F-K), kırılma mikrotremör (REMI) olarak tanımlanabilir (Tokimatsu, 1995; Aki, 1957,
1965; Rix ve diğ., 2002; Capon, 1969).
Proje kapsamında çalışılan yöntemleri, mühendislik sismolojisi çalışmaları ile
zenginleştirmek için tek nokta mikrotremör (H/V) ve mikrotremör dizin (SPAC)
yöntemi (bkz. Bölüm 4.9) ve bunların yanısıra MASW yöntemi ile de çalışılmasına
karar verilmiştir. Bölüm 4.9’da ele alındığı gibi, H/V ile zemin büyütme ve hâkim
titreşim frenkansı belirlenirken; pasif kaynaklı mikrotremör dizin yöntemlerinden olan
SPAC yönteminde, özellikle derin yapıların S-dalga hızı profilini elde etmek
mümkündür. Mühendislik sismolojisinde; sığ yapıların analizi için,
düşük
çözünürlüğünden dolayı yetersiz kalan SPAC yönteminin sığ yapılar için yaygın
kullanılan alternatifi ise, pasif kaynaklı REMI veya MASW yöntemleridir..
MASW yönteminde, aktif (veya pasif) sismik kaynakla elde edilen çok kanallı ortak
atış verisi S(x,t,z=0)’nin Radon transformundan bir boyutlu Fourier Dönüşümü
alınarak S(p,f) dispersiyon değişimi elde edilir. Bu değişimi gösteren dispersiyon
eğrilerinde, yüzey dalgalarının temel moddan, yüksek moda kadar tüm bileşenleri
mevcuttur (McMechan ve Yedlin 1981). S(p,f) fonksiyonundan temel veya istenilen
mod seçilerek (mod yükseldikçe daha sığ yapıları görme olanağı vardır) dispersiyon
eğrisi belirlenir. Klasik çok kanallı sismik yansıma veya kırılma uygulamalarında
düşey bileşen jeofonları kullanıldığından, MASW yönteminde genel olarak P ve Sv
dalgalarının yapıcı girişimi sonucunda oluşan Rayleigh dalgalarının dispersiyon
eğrilerinden yararlanılır. Love dalgalarını kullanabilmek için ise, yatay bileşen
jeofonlara ihtiyaç vardır.
Gözlemsel dispersiyon eğrilerinin değerlendirilmesinde, ilk aşamada veri toplanan
sahaya en uygun litolojik modellere (Vp, Vs, yoğunluk ve kalınlık değerlerine göre
tanımlanmış) göre hesaplanmış teorik eğriler hesaplanmaktadır. İkinci aşamada,
teorik ve gözlemsel eğrilerin karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan fark (veya hata),
en küçük değere indirgeninceye kadar ilk aşamadaki litolojik model iyileştirilerek
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hesaplama yenilenmektedir. Uyumun en iyi olduğu litolojik modelin parametreleri,
gözlemsel verinin alındığı ortama ait litolojik parametreler için en iyi kestirimi
vermektedir.
4.10.2 Veri Toplama Stratejisi

Sismik verilerin toplanması sırasında (bkz. Bölüm 4.7) gerçekleştirilen Buffola-gun ile
yapılan her atışa için 40Hz’lik düşey jeofonlarla toplanan ortak atış verilerinin, MASW
analizi için doğrudan kullanılması mümkündür. Bu nedenle, MASW amaçlı proje
kapsamında yeni veri toplanmamıştır. Sismik çalışmalar sırasında ek veri
toplanmadan MASW yönteminin uygulanabilmesi, bu yöntemin en önemli avantajıdır.
Bununla birlikte, kaynak olarak vibro kullanıldığı durumlarda, üretilen sweep
sinyalinin kayıt edilen sismik sinyaller ile öz ilişkisi alınması nedeniyle yüzey dalgaları
yitmekte ve MASW kesitleri oluşturulamamaktadır.
4.10.3 Veri Toplama

Çatalca’da toplanan tüm sismik hatlar (2763 m) ve Yeniköy’de yaklaşık 2588 m’lik
vibro hattı dışındaki hatlar (3078 m) Bufola-Gun sismik kaynağı ile toplanmış ve bu
verilere MASW yöntemi uygulanabilmiştir.
4.10.4 Veri Analizi

MASW analizi amacıyla, PickWin isimli programdan yararlanılmıştır. Şekil 4.10.1a’da
YEN4 sismik hattının ilk kısımlarında yer alan 4 nolu ortak atış verisinde oldukça iyi
gelişmiş yüzey dalgaları, açık bir şekilde görülmektedir.
PickWin programı
kullanılarak, bir boyutlu MASW algoritması ile atış verisinden faz hızı dispersiyon
eğrisi hesaplanmış ve Şekil 4.10.1b’de verilmiştir.
MASW tekniği ile gözlemsel dispersiyon eğrisinden elde edilmiş olan Vs fonksiyonu
(Şekil 4.10.1c), Şekil 4.10.2’de gösterilen PS logundan elde edilmiş Vs logu ile
karşılaştırıldığı zaman, iyi bir uyum olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuç, ek bir
arazi maliyeti gerektirmeden, sismik çalışma sahalarında toplanmış olan sismik
verileri kullanarak MASW analizi yapılabileceğini göstermektedir.
PS logları ile uyumlu sonuçlar gösterdiği gözlemlenen MASW tekniğini kullanarak
mevcut sismik hatlar boyunca 2 boyutlu S dalgası hızı kesitleri elde edilmiştir.
Çatalca ve Yeniköy sahaları için elde edilen MASW kesitleri, Bölüm 6’daki sismik
verilerinin değerlendirilmesinde ek veri seti olarak kullanılmış ve bu bölüme ait
eklerde sismik verilerle birlikte ölçekli olarak sunulmuştur.
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4.10.5 Elde Edilen Bulguların Heyelan Amaçlı Yorumlanması

Sismik verilerle birlikte ölçekli olarak verilen 2 boyutlu S dalgası hızlarının baskın
olarak 150 -350 m/s arasında değiştiği görülmektedir. Bu değerler oldukça düşük
olup, zemin sınıflandırması açısından verilen farklı sınıflandırmaların (NHERP vb.)
tümünde zayıf zon olarak tanımlanmaktadır. Göreceli olarak sağlam zemin (600 m/s),
ancak 40 m civarında başlamaktadır. Elde edilen bulgular, bu sahalara uygulanan
tüm yöntemlerde de ortaya konulduğu üzere, kayma düzleminin varlığını belirten
yapısal bir değişim göstermekten daha ziyade zayıf ayrışmış malzemelerden oluşan
karmaşık bir yapının olduğunu, heyelanların büyük olasılıkla zayıf malzemenin
kayması/akması ile oluştuğunu göstermektedir.

Şekil 4.10.1 YEN4 sismik hattının baş kısımlarında yer alan 4 nolu ortak atış verisinden (a)
PickWin programı kullanılarak elde edilmiş faz hızı dispersiyon eğrisi (b) ve bu eğrinin analitik
çözüme en iyi uyan Vs – Derinlik fonksiyonu (c).
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Şekil 4.10.2 YEN4 hattının yakınındaki YS3 kuyusunda 70 metre derinliğe kadar alınmış
olan Vp ve Vs logları (Kırmızı Vs, mavi renk Vp hızlarını göstermektedir).
4.10.6 Yöntemin İrdelenmesi

Sismik Yansıma çalışması sırasında oluşturulan ortak atış verilerinin, bu amaç için
doğrudan kullanımı ve ilave veri gereksinimi olmaması yöntemin en önemli
avantajıdır. Veri toplama maliyeti olmadan, uzman bir mühendisin toplanan verileri
amaca uygun analiz etmesi ile sismik hat boyunca 2 boyutlu S-hızı değişimini kısa
zamanda haritalama olanağı elde edilmektedir.
Sonuçları, salt sığ seviyelere yönelik farklı tekniklerle elde edilen bilgileri doğrulamak
amaçlı kullanmanın yanında, zemin sınıflandırmasında temel bilgi olarak kullanılan
bir fiziksel büyüklüğü de çalışma alanlarında haritalamak ve jeoteknik analizlerde
kullanılacak şekilde, doğrudan elde etme olanağı da bulunmaktadır.
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VE

Araştırma alanlarında açılan sondaj kuyularının lokasyonları, heyelanların
inklinometre araştırma yöntemiyle izlenmesi amacına uygun olarak seçilmiştir.
Seçilen kuyular, inklinometre araştırma yöntemiyle izlenmesi amacıyla
donatılmışlardır. Oluşturulan inklinometre kuyularında inklinometre sistemi yardımıyla,
heyelanların kayma yüzeylerini kestirilebilmek ve bu oluşturulan inklinometre
kuyularında heyelanları sürekli izlenebilmek, projemizin amaçları arasındadır. Temel
amacımız ise, heyelanların, inklinometre sistemleri yardımıyla araştırılması ve
izlenmesi, yönteminin geliştirilmesi/sorgulanması ve sonuçlarının irdelenmesidir. Bu
amaçlarla, Yeniköy’de 6 ve Çatalca’da 8 adet olmak üzere toplam 14 farklı kuyuya
inklinometre borusu yerleştirilmiş ve ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir (Tablo 4.11.1,
Tablo 4.11.2, Şekil 4.11.1 ve Şekil 4.11.2). Projenin sonuç raporunda, kuyulara
inklinometre borusu döşenmesi, kuyuların ölçümlere hazır hale getirilmesi, kuyuların
ilk durumlarının saptanması ve kuyulara inklinometre dizinlerinin yerleştirilmesi
süreçleri detaylı olarak sunulmuştur (EK 4.11). Ayrıca, İnklinometre araştırmalarından
elde edilen tüm veriler analiz edilmiş ve heyelanlar açısından yorumlanmıştır.
4.11.1 İnklinometre Araştırma Kuyularının Oluşturulması ve Ölçüm Süreçleri

a. Noktaların Seçilme ve Sondajların Gerçekleştirilme Stratejisi
Projenin ilk aşaması olan “Sayısal Olmayan Araştırmalar” süreci sonucunda elde
edilen bilgiler ışığında, inklinometre araştırmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla
lokasyonlar seçilmiş ve bu noktalarda sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Genel
anlamda, gözlenebilen herhangi bir heyelan yapısının kontrol altına alınmasına dikkat
edilmiştir. Heyelanların Taç, kayma bölgesi ve kabarma bölgesi, arazi koşulları
müsade ettiğince kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Karotlu ve jeoteknik sondajların
gerçekleştirilmesi bölümünde, inklinometre sondajları da tanımlanmıştır. Ayrıca, her
bir araştırma alanı özelinde olmak üzere, inklinometre sondajlarına ait tüm bilgiler,
Tablo 4.11.1 ve Tablo 4.11.2’de topluca sunulmuştur. Araştırma alanlarına ait
haritalar üzerinde bu noktaların lokasyonları da gösterilmiştir.
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Tablo 4.11.1 Yeniköy araştırma alanında inklinometre ölçümleri amacıyla gerçekleştirilen
sondaj lokasyonlarına ait bilgiler.
Kuyu No

Açılış Amacı

Derinlik (m)

YI1

İnklinometre (Dizin)

40,36

YI2

İnklinometre (Ölçüm)

52,43

YI3

İnklinometre (Dizin)

74,51

YI4

İnklinometre (Dizin)

78,38

YI5

İnklinometre (Dizin)

54,45

YI6

İnklinometre (Dizin)

35,91

Koordinatlar
N
E
N
E
N
E
N
E
N
E
N
E

643105,90
4576123,63
643813,51
4575791,70
644126,54
4575603,05
644289,15
4575604,83
644477,89
4575543,65
644088,25
4576017,75

Baş, Bit, Tarih
13.08.2010
15.08.2010
13.08.2010
15.08.2010
16.08.2010
18.08.2010
12.08.2010
14.08.2010
18.08.2010
20.08.2010
20.08.2010
22.08.2010

Tablo 4.11.2 Çatalca araştırma alanında inklinometre ölçümleri amacıyla gerçekleştirilen
sondaj lokasyonlarına ait bilgiler.
Kuyu No

Açılış Amacı

Derinlik (m)

CI1

İnklinometre (Dizin)

78,62

CI2

İnklinometre (Dizin)

41,93

CI3

İnklinometre (Dizin)

60,35

CI4

İnklinometre(Ölçüm)

60,13

CI5

İnklinometre (Dizin)

34,29

CI6

İnklinometre (Dizin)

60,49

CI7

İnklinometre (Ölçüm)

41,62

CI8

İnklinometre (Ölçüm)

36,67

Koordinatlar
N
E
N
E
N
E
N
E
N
E
N
E
N
E
N
E

622874,99
4555975,3
623458,62
4555964,1
623080,66
4556098,5
623301,81
4556075,8
623439,94
4556283,9
622728,39
4556543,3
623038,05
4556669,9
622976,1
4556087,5

Baş, Bit, Tarih
06.07.2010
08.07.2010
28.07.2010
30.07.2010
31.07.2010
02.08.2010
29.07.2010
31.07.2010
02.07.2010
05.07.2010
04.08.2010
06.08.2010
02.08.2010
04.08.2010
07.08.2010
09.08.2010
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Şekil 4.11.1 Yeniköy araştırma alanında gerçekleştirilen inklinometre ölçüm noktalarına ait
istasyonlar ve sondaj lokasyonları.

Karotlu ve jeoteknik araştırmaların gerçekleştirilmesi amacıyla açılan kuyu
lokasyonlarının, inklinometre ölçümleri ve inklinometre dizini yerleştirmek amacı ile
(izleme çalışmaları) 30 cm matkap büyüklüğüne (çap) sahip büyük sondaj makineleri
kullanılmıştır. Ancak, sondaj makinelerinin seçilen kuyu lokasyonlarına
yaklaştırılamaması nedeni ile inklinometre lokasyonlarında küçük değişiklikler
yapılmıştır. Bununla birlikte mümkün olduğunca, benzer yapıları kontrol edebilecek
şekilde inklinometre kuyuları jeoteknik kuyulara yakın açılmıştır. Şekil 4.11.1, Yeniköy
ve Şekil 4.14.2, Çatalca inklinometre kuyularının lokasyonlarını göstermektedir.
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Şekil 4.11.2 Yeniköy araştırma alanında gerçekleştirilen inklinometre ölçüm noktalarına ait
istasyonlar ve sondaj lokasyonları.

Toplam her iki araştırma alanında gerçekleştirilmiş 15 farklı kuyunun 14 tanesinin
inklinometre çalışmalarında kullanılması kararlaştırılmıştır (6 tanesi Yeniköy’de 8
tanesi Çatalca’da olmak üzere). Bu kuyuların 10 tanesinde inklinometre dizinleri
oluşturulması ve sürekli gözlemler yapılması (5 tanesi Yeniköy’de -YI1, YI3, YI4, YI5,
YI6- ve 5 tanesi Çatalca’da -CI1, CI2, CI3, CI5, CI6- olmak üzere), geri kalan 4
kuyuda ise (1 tanesi Yeniköy’de -YI2-, 3 tanesi Çatalca’da -CI-4, CI7, CI8- olmak
üzere) tekrarlamalı ölçümler gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. EK 4.11, sürekli
ölçüm alınacak kuyulara ait dizin geometrilerini içermektedir.
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b. İnklinometre Borularının Seçimi ve Kuyulara Yerleştirilme Süreçleri
İnklinometre boruları, genelde 3 m boyunda, sıcağa ve yüksek sıkışmaya dayanıklı
ABS tip plastikden üretilmişlerdir. İnklinometre borusu; boru içerisinde birbirlerine dik
konumda (90’ar derecelik açılar) ve prob tekerlerinin rahatça hareket edebilmesine
uygun dört farklı kanala sahiptir (Şekil 4.11.3). Boru çapları, araştırılacak olan
heyelanda beklenen hareket miktarına göre değişmektedir (85 mm, 70 mm, 48 mm).
Yüksek deformasyonların beklendiği alanlarda, boru çapı, kullanım dışı kalmadan
önce mümkün olduğunca uzun süreli deformasyona maruz kalabilmesi için geniş
seçilmelidir. Çatalca ve Yeniköy araştırma alanlarında yüzeyde gözlenen kaymaların
boyutu ve konu ile ilgili literatür göz önüne alındığında, üç farklı çapta olan
inklinometre borularından en geniş çaplı olan (85 mm) inklinometre borusunun uygun
olacağı sonucuna varılmıştır (Şekil 4.11.3.).

Şekil 4.11.3 Üç farklı çapta üretilmiş özel plastikten yapılmış inklinometre borusu ve bu boru
içerisindeki kanalları gösteren çizim

Her bir kuyuya, inklinometre borusu yerleştirme sürecine yönelik aşamalar bu alt
bölümde sistematik olarak tanımlanmıştır. İlk aşama olarak, karotlu açılan ve
inklinometre dizinlerinin yerleştirilmesi için su sondaj makinesi ile genişletilmiş veya
doğrudan su sondaj makinesiyle özel olarak açılmış kuyuların kuyu başları,
inklinometre borularının rahatça yerleştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir (Şekil 4.11.4).
Hazırlanan kuyulara, boyları 3 m ve çapları 85 mm olan özel inklinometre boruları bir
birlerine özel bağlantı sistemiyle bağlanarak indirilmişlerdir (Şekil 4.11.5). İlk boru
kuyuya indirilmeden önce borunun alt ucu özel imal edilmiş plastikten bir kör tapa ile
sızdırmazlık sağlanması amacı ile sabitlenerek (vidalanarak) kapatılmıştır.
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Şekil 4.11.4 Genişletilmiş sondaj kuyusunun kuyu başını ve bu kuyu başının inklinometre
borusu döşemek için düzenlenmiş durumunu gösterir fotoğraflar

İndirme sürecinde, alt kısmı kör tapayla kapatıldıktan sonra, kuyuya indirilen ilk
inklinometre borusu üzerine, enjeksiyonda kullanılacak hortum zayıfça tutturulmuş ve
hortumun, kuyunun alt seviyelerine kadar boruyla birlikte ulaşması ve böylece
enjeksiyon işleminin kuyunun en altından başlatılması sağlanmıştır (Şekil 4.11.6 ve
Şekil 4.11.7). Daha sonra, boruların kuyu boyunca birbirlerine Şekil 4.11.5’de
gösterildiği gibi birleştirilmesiyle, indirme işlemi gerçekleştirilmiştir.
İnklinometre borularının kuyu içerisine indirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken
en önemli aşamalardan birisi, sulu sistemle gerçekleştirilen kuyu açma işlemi
sırasında, kuyu içerisinde kalan yoğun sıvının kapalı bir sistem olan inklinometre
borusuna uyguladığı kaldırma kuvvetidir. Bu kuvveti yenebilmek, indirme işlemi
sırasında inklinometre borusuna fazla kuvvet uygulayarak borunun bozulmasını
önlemek ve batma işlemini kolaylaştırmak amacıyla, indirme işlemi sırasında borunun
içerisine temiz su doldurulmuştur (Şekil 4.11.6 ve Şekil 4.11.7).

Şekil 4.11.5 İnklinometre borusunun ve ardışık gelen inklinometre borularının birleştirme
bölgelerine ait detaylarını verildiği fotoğrafla
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Şekil 4.11.6 Enjeksiyon hortumunun inklinometre borusuyla birlikte kuyuya indirilişini ve boru
içerisine su doldurulmasını gösteren fotoğraflar.

Ayrıca, inklinometre borularına doldurulan bu temiz su; inklinometre cihazlarının
çalışması esnasında açığa çıkardıkları ısıyı tüm boru boyunca dağılmasını ve
homojen bir ortam yaratılmasını sağlamaktadır. Kuyu içinde sondaj sırasında kalan
yoğun ve çamurlu suyun mutlaka boru indirme işleminden önce yıkanması, temiz su
ile doldurulmuş olması ve böylece yoğunluğunun azaltılmış olması dikkat edilmesi
gereken en önemli konular arasındadır.
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Şekil 4.11.7 İnklinometre borusunun indirilme ve boru ile kuyu çeperi arasının enjeksiyonla
doldurulmasına ait tüm aşamaları gösterir çizim

İnklinometre borularının, birbirlerine eklenerek ve içlerine su doldurularak kuyu
boyunca indirilmesinden sonra, kuyu başı, enjeksiyon çalışmaları için hazırlanmıştır
(Şekil 4.11.8). Boru ile kuyu çeperi arasının doğal zemin koşullarını sağlayabilecek
bir malzemeyle doldurulması amacıyla önerilen, çimento+bentonit+su karışımı
hazırlanmıştır. Büyük bir tankta (250 m3) hazırlanan bu karışım, İlk aşamada, özel
pompa ve hortum yardımıyla kuyunun dibinden, kuyunun toplam derinliğinin üçte
birine kadar enjekte edilmiş ve sertleşmesi (suyunu kaybedilmesi) beklenmiştir (Şekil
4.11.8 ve 4.11.9). Sertleşme işlemi sonrasında, kuyunun geri kalan kısmı için
hazırlanan karışımın tamamı kuyu doluncaya kadar enjekte edilmiş ve tam
katılaşmanın gerçekleşmesi beklenmiştir.
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Şekil 4.11.8 İnklinometre borusunun kuyu boyunca enjeksiyon hortumuyla birlikte
indirilmesinden sonra, boru başının sabitlenmesini gösterir fotoğraf.

Kuyunun enjeksiyonunun tamamlanmasından ve sabit duruma gelmesinden (doğal
zemin koşulları) sonra, kuyu başının düzenlenmesi amacıyla inklinometre borusunun
çevresi düzeltilip 30 cm yüksekliğinde beton kalıbı oluşturulmuştur (Şekil 4.11.10).
Demirli olarak hazırlanan kalıbın içerisine ve inklinometre borusunun çevresine
gelecek şekilde 30 cm çapında bir plastik boru yerleştirilmiş ve böylece, kuyu
başında gerçekleştirilecek olan beton platformun ağırlığının, inklinometre borusuna
binmesi engellenmiştir (Şekil 4.11.10).

Şekil 4.11.9 Kuyu içi enjeksiyon çalışmalarını gösterir fotoğraf.
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Şekil 4.11.10 Kuyu başının hazırlanması amacıyla kalıp hazırlanması, demir döşenmesi,
beton dökülmesi ve çelik dolap içerisinde sistemin oluşturulması aşamalarını gösteren
fotoğraflar

Bu işlemden sonra, kalıp içerisine beton dökme işlemi tamamlanmıştır. İnklinometre
borusunun içerisine yabancı cisimlerin düşmemesi amacıyla, kuyu başı özel kilitli
kapakla kapanmıştır (Şekil 4.11.10). İnklinometre borusuyla, plastik boru arasına,
kum dökülerek, beton zeminde oluşacak bir hareketin, inklinometre borusuna
yansıtılmaması sağlanmıştır.
Son aşama olarak, zemine dökülen betonun donmasından sonar, kuyu başına özel
imal edilmiş çelik dolaplar monte edilmiş ve böylece, kuyu, ölçümlerin ve izlemelerin
gerçekleştirilebilmesi için korunaklı ve uygun hale getirilmiştir (Şekil 4.11.10).
b. İnklinometre Seçimi ve Dizin Sistemlerinin Tasarımı
İnklinometre problarının bir çok farklı tipi olmakla beraber, genel çalışma prensipleri
aynıdır. Günümüzde, en yaygın kullanılan MEMS inklinometrelerde (Şekil 4.11.11),
özel tekerleri yardımı ile inklinometre borusu içine yerleştirilen ölçüm probunun, boru
boyunca deformasyonun ölçülebilmesidir. Kuyu boyunca meydana gelen sapma
sonucunda oluşan gerilim farkı, eğimle doğru orantılı olarak artmakta ve kütleyi
dengelemek ve dolayısıyla voltajı sıfırlamak için gerekli gerilim değeri ile eğim miktarı
ölçülmektedir. Ölçülen tüm gerilim değerleri, her bir probun üretim testleri ile
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hesaplanan kalibrasyon katsayıları ile ve trigonometrik bağıntılar yardımı ile boru
boyunca derece veya mm cinsinden eğim değişimi değeri olarak hesaplanmaktadır
(Şekil 4.11.12). Bu ölçüm işlemi, tek eksende yapılabildiği gibi probun özelliğine bağlı
olarak çift eksende de yapılabilmektedir. Yeniköy ve Çatalca araştırma alanlarında
oluşturulan inklinometre kuyularında, kayma yönlerini ve kayma miktarlarını doğru
şekilde hesaplayabilmek amacı ile, çift eksenli inklinometreler sistemleri kullanılmıştır.
Genel olarak inklinometre izleme sistemleri; ölçüm probu, inklinometre borusu,
analog sinyali sayısallaştıran kontrol ünitesi, zaman bilgisi ile birlikte veri saklama
ünitesi ve ara birimler (modem, tcp/ip gibi) yardımıyla verileri aktarabilen sistemlerden
oluşmaktadır.

Şekil 4.11.11 Çift eksenli inklinometre problarına ait fotoğraf.

Şekil 4.11.12 A: Ölçüm derinliğine ait açı ve sapma hesabı, B:Toplam kuyu değişiminin
belirlenmesinde kullanılan geometrik ilişki.
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Temel inklinometre ölçümü, Şekil 4.11.11’de görülen inklinometre probu ile
gerçekleştirilmektedir. Probun üzerinde ve alt kısmında karşılıklı olarak iki çift
tekerlek yer almaktadır. Bu tekerleklerin birer tanesi, yay ile desteklenmiş olup, kuyu
çapına göre probun kanallara tutunmasını sağlamaktadır. Diğer tekerlekler ise, sabit
konumda olup kanal içinde oluşabilecek harekete uyum sağlayabilecek konumdadır.
Genel olarak, ölçüm probu bir kablo ve bu kablonun akıtıldığı bir makara yardımıyla
kuyu boyunca indirilmekte, kuyudaki değişimler derinliğin fonksiyonu olarak farklı
zamanlarda yapılan tekrarlı ölçümler ile saptanabilmektedir.
Heyelanların izlenmesi amacıla oluşturulan inklinometre dizinlerindeki inklinometre
derinlikleri, sondajlar sırasında elde edilen karotlarda gözlenen formasyon sınırlarını,
çatlaklı zonları ve kaymaya müsait kaygan yüzeyleri control edebilecek şekilde
seçilmelidir. Kayma düzlemlerini kontrol edebilecek şekilde kuyu içine sabit
yerleştirilmiş inklinometre problarını, seri olarak birbirine bağlayarak oluşturulan
dizinler ile de değişimler sürekli olarak örneklenebilmektedir (Şekil 4.11.13).

Şekil 4.11.13 Kuyulara yerleştirilmek üzere, laboratuarda alt/üst tekerlerinin ve uzatma
borularının monte edildiği inklinometre problarının genel görünümü.

Tekrarlı ölçümlerdeki probun, genelde iki tekeri de hareketli iken, seri bağlı dizinlerde
kullanılan probların bir tekeri sabittir. İnklinometre probunun sabit tekeri, mutlaka
bölgede hareketin beklenildiği yönü temsil edebilecek şekilde boru içine
yerleştirilmelidir (Şekil 4.11.3).
Araştırma alanlarında kurulan inklinometre istasyonları, her iki ölçüm tekniğininde
uygulanabilmesine elverişli şekilde hazırlanmışlardır (EK 4.11).
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c. İnklinometre Kuyularındaki Ölçüm Stratejilerinin Planlanması
384.45 m’si Yeniköy’de ve 414.10 m’si Çatalca’da olmak üzere toplam 798.55 m
uzunluğunda inklinometre kuyularına, inklinometre borusu yerleştirilerek, ölçümlere
hazır hale getirilmiştir. İnklinometre ölçüm kuyularına ait tüm referans bilgiler bölüm
sonundaki EK 4.11’de verilmiştir. Şekil 4.11.14’de inklinometre kuyusunda meydana
gelebilecek üç farklı hareketin (yer ve yön değiştirmenin) tanımlanması amacıyla
hazırlanmıştır. Her bir harekete ait veriler, farklı teknikler kullanılarak ölçülebilmekte
ve elde edilen veriler ortak olarak yorumlanabilmektedir. İnklinometre kuyusuna
yerleştirilmiş özel borunun sahip olduğu ve bir birlerine dik konumda kanallar, A-A’ ve
B-B’ yönleri olarak adlandırılmaktadır ve kullanılan iki eksenli inklinometre öncelikle
kayma yönündeki A-A’ kanallarına yerleştirilmektedir (Şekil 4.11.14). A-A’ ve BB’yönlerinde ve yatay bir düzlemde meydana gelebilecek olan yer değiştirme
miktarları, iki eksenli inklinometre sistemlerince ölçülmektedir ve böylece
inklinometrenin bulunduğu derinlikte meydana gelebilecek olan yer değiştirme
saptanabilmektedir (Şekil 4.11.14). H-H’ yönünde meydana gelebilecek olan yer
değiştirmeler (dikey konumdaki yer değiştirmeler) ise, uzun süreli GPS ölçüm
tekniğiyle ölçülebilmektedir ve böylece kuyunun yer aldığı noktanın düşey yönde
sahip olduğu yer değiştirme miktarı saptanabilmektedir. İnklinometre borularının,
zeminde meydana gelebilecek hareketlerin sonucunda yatay yöndeki dönme
hareketleri ise saat yönündeki (CW) ve saat yönünün ters yönündeki dönmeler
(CCW) olarak saptanmakta ve açısal yer değiştirmeler olarak kaydedilebilmektedir
(Şekil 4.11.14). İlk kez bu araştırmada aşağıda detayları verilen azimut ölçüm tekniği
kullanılarak, inklinometre borularındaki burulmalar saptanmış ve inklinometre
ölçümleri sonucunda elde edilmiş verilerle birlikte ortak yorumlarda kullanılmıştır.

Şekil 4.11.14 CW: Saat yönündeki dönmeyi, CCW: Saatyönünün tersi yöndeki dönmeyi, A-A’
ve B-B’: Yatay düzlemdeki yer değiştirmeyi, H-H’: Düşey yönde gerçekleşen yerdeğiştirmeyi
göstermektedir.
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4.11.2 İnklinometre Kuyularından Veri Toplanması

İnklinometre ölçümlerinin gerçekleştirilmesinde ki en önemli aşamalardan birtaneside
kuyu içi ölçüm stratejisinin oluşturulmasıdır. Genel anlamda, kuyu içerisinde iki farklı
ölçüm stratejisi uygulanabilmektedir. Bunlardan birincisi, heyelanlı alanın kayma
yüzeyi derinliğinin saptanmasıdır. İkincisi ise, heyelanın izlenmesi ve takip edilmesi
çalışmalarıdır. Ancak, bu iki farklı amaçlı ölçümlerin gerçekleştirilebilmesi için,
oluşturulan inklinometre kuyularının ilk durumlarının saptanması ve ölçümlerin kontrol
edilmesi önemli ve öncelikli adımlar arasındadır.
a. İnklinometre Kuyularının ilk Durumlarının Saptanması
İnklinometre kuyularının ilk durumlarının saptanması amacıyla, gerek Yeniköy ve
gerekse Çatalca araştırma alanlarında oluşturula inklinometre kuyularının
duraylılıklarına ulaşmaları için iki hafta beklenmiştir. Duraylılıklarına ulaştıktan sonra,
boru içi ilk durumları saptanmış, ilk durum değerleri ölçüm kaliteleri sorgulanmış ve
böylece ilk durum değerleri üretilmiştir (Tablo 4.11.3, EK 4.11). Böylece, herhangi bir
zamanda elde edilen inklinometre ölçüm değerleri, ilk ölçüm değerleri ile modellenip,
ölçümlerin gerçekleştirildiği zaman aralığında, meydena gelmiş hareketin sayısal
özellikleri saptanabilmiştir.
Tablo 4.11.3 Yeniköy ve Çatalca inklinometre kuyularından alınan ölçümlerin tarihleri
İlk Durum
Ölçümü
1.Ölçüm
YI1 16‐09‐2010 24‐01‐2011
YI2
YI3
YI4
YI5

16‐09‐2010
16‐09‐2010
16‐09‐2010
16‐09‐2010

2.Ölçüm

3.Ölçüm

4.Ölçüm

5.Ölçüm

6.Ölçüm

11‐11‐2010 08‐01‐2011 07‐13‐2011 08‐12‐2011 14‐02‐2012
16‐03‐2011 24‐01‐2012
14‐02‐2012
12‐02‐2012

YI6 16‐09‐2010 18‐08‐2011 24‐01‐2012
ÇI1
ÇI2
ÇI3
ÇI4
ÇI5
ÇI6
ÇI7
ÇI8

23‐08‐2010
23‐08‐2010
23‐08‐2010
23‐08‐2010
23‐08‐2010
23‐08‐2010
23‐08‐2010
23‐08‐2010

14‐09‐2010
14‐09‐2010
14‐09‐2010
14‐09‐2010
14‐09‐2010
14‐09‐2010
14‐09‐2010
14‐09‐2010

21‐02‐2012
16‐03‐2011
22‐02‐2012
11‐11‐2010
22‐02‐2012
21‐02‐2012
11‐11‐2010
11‐11‐2010

15‐08‐2011 23‐02‐2012
18‐01‐2011 13‐07‐2011 06‐12‐2011 21‐02‐2012

18‐01‐2011 13‐07‐2011 06‐12‐2011 23‐02‐2012
18‐01‐2011

Ölçümler öncesi, sürekli ölçümlerde kullanılacak inklinometrenin tekerlek özelliklerine
sahip olan kanal test cihazı, boruya indirilerek boru kanallarının açıklığı ve ardışık
gelen inklinometre boruları arasında kanalların devamlılığı test edilmiştir (Şekil
4.11.15).
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Şekil 4.11.15 Kanal açıcı, temizleyici ve test edici prob kullanılarak inklinometre borularının
kanal test çalışmaları.

Kuyulara test cihazlarının ve inklinometre dizinlerinin indirilmesi aşamasında,
inklinometre probunun sabit tekerinin, her seferinde bölgede hareketin beklenildiği
yöne gelmesine dikkat edilmiştir (Şekil 4.11.16).

Şekil 4.11.16 İnklinometrenin sabit ve hareketli tekerleri ve bu tekerlerin boru içerisine
yerleştirilmesinde uygulanması önerilen yöntem

Probun boru içerisine, tekrarlı ölçüm amacıyla sokulması sırasında bir yön farkı ve
düşey ofset oluşmaması amacıyla, kuyu başına referans işaret konulmuştur. Tekrarlı
ölçümlerde, sabit tekerleğin bu referans çizgisi yönünde ve düşeydeki başlangıç
ofsetinde olması önemlidir.
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Test ve ölçüm problarına bağlanan ölçüm kablosunun uzunluğu ile derinliğin kontrolü
de sağlanabilmektedir. Bu amaçla, kablo üzeri hassas bir şekilde metre cinsinden
işaretlenmiş ve her bir kuyuda yapılacak ardışık ölçümlerde derinlik hatalarının, 1
cm’den daha fazla olması engellenmiştir. Test işlemi sonrasında, kuyuya
numaralanmış ölçüm kablosuna bağlı bulunan inklinometre probu indirilerek,
kuyunun ilk konum saptama çalışmaları gerçekleştirilmektedir (Şekil4.11.16 ve Şekil
4.11.17). Ölçüm amaçlı probun uygun konumda kuyuya indirilmesinden sonra, prob
sıcaklığının dengelenmesi amacıyla, 5-10 dakika beklenmiş ve ölçüm işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Yüzeyden itibaren her bir metrede 6’şar saniyelik ölçümler
alınarak, boru sonuna kadar ölçümler gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4.11.17 İnklinometre kuyularında periodik ölçümlerin gerçeleştirilmesi.

b. İnklinometre Kuyularının Periyodik Ölçümleri
İnklinometre ölçüm noktaları/kuyuları oluşturulduktan ve ilk durum tespitleri
gerçekleştirildikten sonra, periyodik ölçümlere başlanmıştır. Gerek, mevsimsel ve
gerekse meteorolojik koşulların control altına alınması amacıyla, her meteorolojik
koşulun ardından bir periyodik ölçüm gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Periyodik
ölçümlerin temel amacı, heyelanların kayma yüzeylerinin tespit edilmesi ve kayma
dinamiğinin modellenmesidir. İlk ölçüm değerleri, farklı zaman aralıklarında
gerçekleştirilen ölçümler için referans teşkil etmiş ve kuyu boyunca meydana gelen
deformasyonların toplam miktarı, bu ölçümden olan farklar olarak modellenmiş ve o
ölçüm periyoduna ait veriler olarak izlenmiş ve yorumlanmıştır (EK 4.11).
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c. İnklinometre Dizinlerinin ve Sürekli İzleme Altyapısının Oluşturulması
Tekrarlamalı ölçümler yardımı ile bir kuyudaki deformasyonu güncel olarak
izleyebilmek, hızlıca müdahale ederek büyük boyuttaki oluşabilecek tehlikelerin
engellenmesine veya azaltılmasına yönelik bilgiler üretmek mümkün değildir. Bu
uygulama yöntemi ile, belirli bir zaman içindeki kümülatif durumu saptamak mümkün
olabilmektedir. Bu nedenle, kuyuların sürekli izlenmesi amacıyla, güncel teknolojinin
avantajlarından faydalanılmış ve kuyular içlerine sürekli gözlem amacı ile
inklinometre probları yerleştirilmiştir. Bu amaçla, jeolojik, jeofizik, jeodezik ve
jeoteknik araştırmalar sonrasında kuyu içerisinde saptanan zayıf zonları EK 4.11’de
verilen prob-dizin geometrileri ile kontrol altına alacak şekilde ve uygun bağlantılar
(paslanmaz halat ve özel uzatma boruları) kullanılarak oluşturulmuştur. Bu dizin
oluşturma işlemi sırasında, veri kabloları seri bağlantı sağlayacak şekilde ardışık
olarak bağlanmışlardır (Şekil 4.11.18).

Şekil 4.11.18 İnklinometre dizinlerinin oluşturulması (bağlantıları) ve boru içerisine
konumlandırılması çalışmalarını gösterir çizim ve fotoğraf

Şekil 4.11.19’da, gerçekleştirilen inklinometre dizinlerinin bir kuyu içerisindeki durumu
detaylı şekilde verilmiştir. Kuyu içerisindeki inklinometrelerin aralarındaki mesafeler,
çelik bağlantı halatlarının ve veri/besleme bağlantı kablolarının uzunluklarıyla
ayarlanabilmektedir. Gerek Yeniköy araştırma alanında ve gerekse Çatalca araştırma
alanında oluşturulan inklinometre kuyularına yerleştirilmiş inklinometre dizinlerine ait
tüm detay bilgiler EK 4.11’de verilmektedir.
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Şekil 4.11.19 Kuyu içi inklinometre dizinin tipik gösterimi.

Şekil 4.11.20’de tüm bağlantıları tamamlanmış ve aktif olarak çalışan bir inklinometre
kuyusuna ait dolabın içi görülmektedir. Dizinleri kontrol eden kayıtçı birimin yazılımı
tümüyle proje kapsamında hazırlanmış ve verilerin GPRS modemler üzerinden
merkezimize aktarabilmek amacıyla gerekli olan ek yazılımlar da geliştirilmiştir. Bir
dakika örnekleme ile gerçekleştirilen okumalar, gün içinde cihazlardan otomatik
yazılımlar sayesinde 1 saat aralıklarla aktarılmakta ve analiz edilmektedir. Cihazların
saat ayarları merkez üzerinden sürekli güncellenmekte ve eş zamanlı çalışmaları
sağlanmaktadır. Gün içinde verilerin sürekli aktarılması yerine, 1 saat aralıklarla
topluca aktarılmasının nedeni, elektrik alt yapısı olmayan yerlerde akü ile çalıştırılan
kayıtçıların güç harcamalarını kontrol altına alarak daha uzun süreli kesintisiz
çalışmalarını sağlayabilmektedir.
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Şekil 4.11.20 Aktif olarak çalışan sürekli inklinometre ölçüm istasyonunu gösterir fotoğraf.

Dizinlere ait verilerin değerlendirme yöntemleri, tekrarlı ölçümlerdeki sapma
miktarının hesaplanması ile aynıdır. Kuyu içerisindeki farklı derinliklerde yer alan
inklinometreler, bir yandan derinlik kontrolu sağlarken diğer bir yandan da zamana
bağlı değişimleri kontrol altına alabilmektedir. Yüksek hızda (saniye veya dakika gibi)
örneklenebilen İnklinometre verileri, GPRS modemlerle belirli merkezlere aktarılarak
yaklaşık gerçek zamanda kaymalar kontrol altına alınabilmekte ve meteorolojik
veriler gibi yardımcı veri setleri ile birlikte sürekli analiz edilebilmektedir. Elde edilen
bilgiler, bölgedeki heyelan tehlikesine yönelik hızlı tehlike analizlerinin ve risk
planlamalarının yapılmasına olanak sağlayabilecek seviyededir.
Çatalca’da kurulan ÇI1 kuyusunun zaman içindeki değişimlerini içeren bir örnek çizim
Şekil 4.11.21’de verilmiştir. Değişimleri vurgulayabilmek amacı ile yatay eksen
abartılmıştır. Şekil 4.11.21’de kırmızı yıldız ile gösterilen konumlar, tekrarlı ölçümler
sonrası, sismik verilerden gelen bilgilerin öncülüğünde ve jeolojik, jeodezik bulguların
desteğinde konumları saptanan sabit inklinometre problarının yerlerini göstermektedir.
Yazılımların, proje kapsamında hazırlanmış olması, inklinometre sistemlerinin her
açıdan kontrol edilebilmesinde büyük kolaylıklar sağlamıştır. Örneğin, kayma miktarı
belirli bir seviyeye ulaştığında, akü gücü azaldığında veya sistemde bir sorun
oluştuğunda önceden tanımlı telefonlara kısa mesaj atması sağlanmış ve böylece
sistemlere hızlı müdahale imkanı doğmuştur. Araştırma amacı ile tasarlanan bu
sistemlerin yazılımı, proje süresince oluşacak gereksinimlere bağlı olarak
geliştirilmiştir.
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Şekil 4.11.21 Çatalca’da yer alan ÇI1 kuyusundan elde edilmiş tekrarlı ölçümlerin
karşılaştırmalı çizimlerine ait bir örnek.
4.11.3 Kuyu içi Azimut açısının Ölçülmesi ve Kuyu Boyu Burulmalarının Saptanması

Kuyulara yerleştirilmiş olan ve inklinometre ölçümleri için kullanılan borularda
bulunan bir birlerine dik konumdaki kanalların yatay düzlemdeki dönmelerini
saptamak amaçıyla, bir sistem geliştirilmiştir. Bu amaçla, daha önceki araştırmalarda
rastlanmayan yeni bir ölçme sistemi geliştirilmiş ve bu sayede, inklinometre
borularına ait kanalların kuzeyle yaptığı açılar (azimut) kuyu boyunca ölçülebilmiştir
(Şekil 4.11.22).

Şekil 4.11.22 Solda; sayısal pusula ve devreleri, Ortada; Açısal farklılıkları ölçebilmek
amacıyla oluşturulan proba ait ölçülü çizimler ve Sağda: Sistemin kendisi verilmiştir.
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Sayısal olarak çalışan ve geliştirilmek istenilen sistemin amacına uygun bir pusula
(Şekil 4.11.22), azimut ölçümleri için oluşturulan probun temel elemanı olarak
kullanılmıştır. Saf kromdan yapılan, manyetik özelliği olmayan ve inklinometre
benzeri düzeneklere sahip olan (tekerlekli, su sızdırmaz vs.) bir muhafaza (Şekil
4.11.22) içerisine yerleştirilen sayısal pusula ve özel devreleri, inklinometre ölçüm
tekniğine benzer bir yöntem kullanılarak ölçüm işlemlerinde kullanılmıştır (Tablo
4.11.4).
Tablo 4.11.4 İnklinometre kuyularından alınan Azimut ölçümlerinin tarihleri
YI1

1.Ölçüm
24‐01‐2012

2.Ölçüm

3.Ölçüm

YI2
YI3
YI4
YI5

08‐01‐2011 13‐07‐2011 14‐02‐2012
24‐01‐2012
14‐02‐2012
14‐02‐2012

YI6

18‐08‐2011 24‐01‐2012

ÇI1
ÇI2
ÇI3
ÇI4
ÇI5
ÇI6
ÇI7

21‐02‐2012
15‐08‐2011 23‐02‐2012
22‐02‐2012
08‐01‐2011 13‐07‐2011 21‐02‐2012
22‐02‐2012
21‐02‐2012
08‐01‐2011 13‐07‐2011 23‐02‐2012

4.11.4 Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi ve Heyelan Amaçlı Yorumlanması

a) İnklinometre, Pusula Ve Karotlara Ait Verilerin, Heyelan Amaçlı İrdelenmesi.
Bu araştırmanın temel amacı, gerek oluşturulan yeni sistemin denenmesi ve gerekse
inklinometre ölçümlerine ait sonuçlarla azimut ölçümleri arasındaki davranış
şekillerinin araştırılmasıdır. Öncelikle, Çatalca’da üç ve Yeniköy’de iki farklı kuyuda,
inklinometre ölçümleriyle paralel olarak, inklinometre borularının yaklaşık beklenilen
kayma yönündeki kanallar boyunca meydana gelen açısal değişimler (burulma)
saptanmıştır. Bu amaçla, gerek Yeniköy ve gerekse Çatalca araştırma alanlarında
seçilen 5 farklı kuyuda araştırma yapılmış ve elde edilen ön bulgular tartışılmıştır. 137-2011 tarihinde, ÇI4, ÇI7 ve YI2 kuyularında, 15/8/2011 tarihinde ÇI2 kuyusunda ve
18/8/2011 tarihinde ise YI6 kuyuları boyunca, hem inklinometre ölçümleri hemde
pusula (azimut) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Yeniköy’de inklinometre kuyuları
oluşturulduktan sonra 16/09/2010 tarihinde ve Çatalca’da inklinometre kuyuları
oluşturulduktan sonra 23/08/2010 tarihinde ilk konumlarını saptamak amacıyla
gerçekleştirilen ilk ölçümler ile yine aynı kuyularda gerçekleştirilen son ölçümler (1518 Ağustos 2011) birlikte analize sokularak, kuyularda bu iki ölçüm zamanı arasında
meydana gelen yer değiştirme miktarları saptanmıştır. Böylece, Şekil 4.11.23-4.11.27
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arasında yer alan ve ortak yorumlara imkan sağlayan grafikler hazırlanmıştır. Kuyu
boyunca gerçekleştirilen yer değiştirme miktarları ve aynı derinliklere ait azimut
değerleri, kuyulara ait tanımlanmış karotlarla bir birleriyle ilişkilendirilmiş olarak, Şekil
4.11.23-4.11.27’ de verilmiştir.
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Şekil 4.11.23 ÇI2 kuyusundan elde edilmiş inklinometre ölçüm farklarının, azimut
ölçümlerinin kuyu boyunca dağılımları ve kuyuya ait tanımlanmış karot. Sağda,
inklinometreye ait A-A’ kanalı boyunca meydana gelmiş değişimlerin, yönlü olarak gösterimi
verilmiştir.
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Şekil 4.11.24 ÇI4 kuyusundan elde edilmiş inklinometre ölçüm farkları, azimut ölçümlerinin
kuyu boyunca dağılımları ve kuyuya ait tanımlanmış karot. Sağda, inklinometreye ait A-A’
kanalı boyunca meydana gelmiş değişimlerin, yönlü olarak gösterimi verilmiştir.
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Şekil 4.11.25 ÇI7 kuyusundan elde edilmiş, inklinometre ölçüm farkları, azimut ölçümlerinin
kuyu boyunca dağılımları ve kuyuya ait tanımlanmış karot. Sağda, inklinometreye ait A-A’
kanalı boyunca meydana gelmiş değişimlerin, yönlü olarak gösterimi verilmiştir.
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Şekil 4.11.26 YI2 kuyusundan elde edilmiş, inklinometre ölçüm farkları, azimut ölçümlerinin
kuyu boyunca dağılımları ve kuyuya ait tanımlanmış karot. Sağda, inklinometreye ait A-A’
kanalı boyunca meydana gelmiş değişimlerin, yönlü olarak gösterimi verilmiştir.
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Şekil 4.11.27 YI6 kuyusundan elde edilmiş, inklinometre ölçüm farkları, azimut ölçümlerinin
kuyu boyunca dağılımları ve kuyuya ait tanımlanmış karot. Sağda, inklinometreye ait A-A’
kanalı boyunca meydana gelmiş değişimlerin, yönlü olarak gösterimi verilmiştir.
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Şekil 4.11.23-4.11.27’de verilmiş tüm verilerin ortak yorumlanmasından elde edilen
ön bulgular aşağıda sıralanmıştır.






Tüm kuyulara ait grafikler incelendiğinde, genel olarak yüzeyde bulunan kumlu
birim ve altında yer alan killi birimin kontak zonlarında (ÇI2 kuyusunda,
yaklaşık 3 m kalınlığında) özellikle yağmurlu dönemlerde aktif hale geldiği
düşünülen bir kaymanın var olduğu sonucuna varılmıştır.
Bunun dışında, ÇI2 kuyusunun 32-35 metreler arasında, ÇI4 kuyusunun 5057metreler arasında, ÇI7 kuyusunun 25-37 metreler arasında, YI2 kuyusunun
24-31 metreleri arasında ve YI6 kuyusunun 22 metrede itibaren, ikinci bir olası
kayma zonunun var olduğu saptanmıştır.
YI6 kuyusu bölgede kömür kesilen ender kuyulardandır. Özellikle kömür
kesildiği metrelerden itibaren, zeminde hareketlenmelerin gözlenmiş olması,
kömürlü zonların, bölgedeki duraylılığın bozulmasında önemli rol oynadığını
göstermektedir.

b) Sürekli İzlenen İnklinometre kuyularına Ait Sonuçlar
- Yeniköy İnklinometre Çalışmalarının Sonuçları
Yeniköy araştırma alanında sürekli izlenen 5 adet inklinometre kuyularının
lokasyonları Şekil 4.11.28’ de verilmiştir. Bu kuyuların, bir tanesi araştırma alanının
batısında (YI1) ve diğer dört tanesi ise ana araştırma alanı içerisinde yer almaktadır.
Bu kuyuların üç tanesi (YI3, YI4 ve YI5), heyelan riski açısından daha öncelikli
olduğu düşünülen ve topoğrafya açısından yüksek alanlarda oluşturulmuştur. Diğer
bir tanesi ise (YI6), kontrol ve diğer kuyularla ilişkilendirmek amacıyla, alanın
ortasında oluşturulmuştur (Şekil 4.11.28). Oluşturulduğu günden proje sonuna kadar
olan zaman içerisinde meydana gelen toplam yer değiştirme ve yön bilgisi, her bir
kuyuya ait şekilde gösterilmiştir.
Araştırma alanının batı kısmını temsil eden YI1 inklinometre kuyusu, derin kuyular
arasında olan ve konum itibariyle beklenilen heyelanlı alanın üst kısımlarında yer
alan bir kuyudur (Şekil 4.11.28). Bu kuyunun bulunduğu noktanın sondaj loguna
bakıldığında, ilk 10 m lik kesiminin sarı renkli killi kumdan oluştuğu (bkz. 10. Bölüm)
daha derin kesimlerinin ise renk ardalanmalı kil ve karbonat tabakalarından oluştuğu
gözlenmektedir. Yüzeye yerleştirilmiş olan 1. inklinometre, ilk 10 metrelik kesimi
temsil eden tabakaların doğu yönünde (85o) yer değiştirdiğini ve yer değiştirme
miktarının ise 1.1 mm civarında olduğunu göstermektedir (Şekil 4.11.29). 2.
inklinometrenin temsil ettiği derinliğin (20m) yaklaşık güneybatı yönlü bir harekete
sahip olduğu ve bu yönün bölgede yer alan topoğrafik yükselti yönünde olduğu
sonucuna varılmıştır. Arazide gözlenen inklinometre kuyusu ile güney batısında yer
alan yükselti arasında bir çökme alanının olduğu ve bu derinlikteki yer değiştirmenin
bu çökmeden kaynaklandığı düşünülmüştür. Bu derinlikteki yer değiştirme miktarı ise,
bu kuyuda gözlenen en yüksek yer değiştirme miktarına (10.2m, 228o) karşılık
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gelmektedir. 35 m derinde yer alan 3. inklinometrenin kareket yönü (30o) ise bölgede
hakim kayma yönü doğrultusundadır ve toplam yer değiştirme miktarı 6.9 mm dir.

Şekil 4.11.28 Yeniköy’de oluşturulan 5 farklı inklinometre kuyusunun konumları ve bu
kuyulardan elde edilen sonuçlara ait gösterimler.

Bölgede yer alan İlk Öğretim Okulu’nun güneyinde oluşturulan YI3 kuyusu
incelendiğinde yüzeyde yer alan kumlu birimi temsil eden inklinometrede (3 m de) ve
daha derinlerde bulunan inklinometrelerde (18 m ve 27 m de), bölgenin beklenilen
Kuzey yönlü hareketi temsil eden kaymaların varlığı (sırasıyla, 3 mm, 86 mm ve 23
mm) gözlenmiştir. Kuyunun 54. metresini temsil eden inklinometre ise batı yönlü bir
hareketin (51 mm) varlığını göstermektedir. Batı yönlü bu hareketin sebebinin,
bölgede gerçekleştirilmiş bulunan okul inşaatı (ölçümlerden önce) ve okulun kuzey
yönünde
gerçekleştirilen
kazık
çalışmalarından
(araştırmalar
sırasında)
kaynaklandığı düşünülmektedir (Şekil 4.11.30).
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Şekil 4.11.29 Yeniköy’de oluşturulan YI1 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve inklinometre lokasyonuda gösterilmiş kuyu-logu.

Şekil 4.11.30 Yeniköy’de oluşturulan YI3 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve üzerinde inklinometre lokasyonuda gösterilmiş kuyu-logu.
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Çevresinde, önemli bazı alçak yapıların bulunduğu ve bölgenin yüksek kesiminde
(eğimli alanın üstü) yer alan YI4 inklinometre kuyusunda gerçekleştirilen analizlerin
sonucu, kuyunun en üst kesiminde yer alan inklinometrede tespit edilen hareket
yönünün, bölgedeki hareketin baskın yönünün öngörüldüğü gibi kuzey yönlü olduğu
gözlenmiştir (Şekil 4.11.31). Beklenildiği gibi, yüzeyde bulunan ve sarı renkli kumlu
birimi temsil eden üst tabakanın bölgede hakim eğim yönünde bir hareket gösterdiği,
buna karşın, 13 ve 28 metrelerde yer alan iki inklinometrenin güney yönlü bir
hareketin varlığını gösterdiği anlaşılmaktadır (Şekil 4.11.31). 28 metreden kuyu
sonuna kadar olan bölümde yer alan iki inklinometre ise hareketin yönünün tekrar
bölgede beklenen yön olan kuzey ve kuzey doğuya doğru olduğu sonucunu
vermektedir (Şekil 4.11.31).

Şekil 4.11.31 Yeniköy’de oluşturulan YI4 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve üzerinde inklinometre lokasyonuda gösterilmiş kuyu-logu.

Araştırma alanının en doğusunda ve topoğrafik olarak arazinin orta yüksekliklerini
temsileden YI5 kuyusun ilk 10 metresini temsil eden inklinometre, sahip olduğu
topoğrafyaya bağlı olarak doğu yönlü bir hareket sergilemiştir (3.6 mm) (Şekil
4.11.32). Bu yönün, bölgede yer alan maden ocağının yönünde olması, bu kaymanın
nedeni olarak kabul görmüştür. Kuyunun 25. metresinde yer alan 2. inklinometre,
güney yönlü bir hareketin ve 6.1 mm lik yer değiştirmenin olduğu bilgisini vermektedir
(Şekil 4.11.32). Bu derinlikteki hareket yönü, bölgenin topoğrafyasıyla ve maden
ocağının bölgede yaratmış olduğu deformasyonla uyum içerisindedir. Buna karşın,
31. metrede yer alan 3. inklinometre ise, batı yönlü bir hareketin varlığını
göstermektedir ve bu hareket yönü bölgenin batısında yer alan kayma ekseni

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 302/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

doğrultusunu temsil etmektedir (Şekil 4.11.32). Kuyunun en derinlerinde ve yaklaşık
46. metresinde yer alan inklinometre ise güney batı yönlü bir hareket sergilemiş ve
hareketin kaynağı olarak da bölgede yer alan maden ocağının yaratmış olduğu
deformasyon olarak yorumlanmıştır (Şekil 4.11.32).

Şekil 4.11.32 Yeniköy’de oluşturulan YI5 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve üzerinde inklinometre lokasyonuda gösterilmiş kuyu-logu.

Bölgede yer alan ve yer kaymasının baskın olduğu yüksek eğimli alanın altında yer
alan tek kuyuda (YI6) belirgin bir hareket gözlenmemesine karşın, temel hareket
yönünün güneydoğu ve güneybatı yönünde olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.11.33). Arazi
gözlemleri sonucunda, kuyunun bulunduğu alanda belirgin bir kayma izine
rastlanmamasına karşın, güney bölgesinde gözlenen ve topoğrafik olarak daha
yüksekte bulunan alanlarda meydana gelen kaymalardan kaynaklanmış olabileceği
düşünülen kabarma izlerine rastlanmıştır. Kuyuda gözlenen en fazla yer değiştirme
(5 mm) , kömür tabakasının yer aldığı derinliğin üzerinde ve 2. inklinometrede
gözlenmiştir (Şekil 4.11.33). Bu da, bizlere bu noktadaki kaymanın temel nedeninin
kömür tabakasının varlığından kaynaklandığını vurgulamaktadır.
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Şekil 4.11.33 Yeniköy’de oluşturulan YI6 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve üzerinde inklinometre lokasyonuda gösterilmiş kuyu-logu.

- Çatalca İnklinometre Çalışmalarının Sonuçları
Çatalca araştırma alanında oluşturulmuş 5 farklı inklinometre kuyusuna ait bilgiler
Şekil 4.11.34’de verilmiştir. Bir tanesi (ÇI1) araştırma alanının batısında ve topoğrafik
olarak en yüksek bölgesinde ve diğer dört tanesi ise ana araştırma alanında yer
almaktadır. Bu dört kuyu, topoğrafik olarak, araştırma alanının farklı yükseltilerini
kotrol altına alabilecek şekilde araştırma alanına dağıtılmışlardır. ÇI2, ÇI3 ve ÇI6
kuyuları, heyelan riski açısından öncelikli olduğu düşünülen ve topoğrafya açısından
yüksek irtifaya sahip alanlarda oluşturulmuş ve diğer bir taneside (ÇI5), kontrol ve
diğer kuyularla ilişkilendirmek amacıyla, alanın ortasında oluşturulmuştur (Şekil
4.11.34 ve 4.11.35). Her bir kuyunun proje süresince toplam yerdeğiştirme miktarı,
yön bağımlı olarak, verilmiştir.
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Şekil 4.11.34 Yeniköy’de oluşturulan 5 farklı inklinometre kuyusunun konumları ve bu
kuyulardan elde edilen sonuçlara ait grafikler.

Beş farklı derinliğe 5 farklı inklinometrenin konmasıyla izlenen ÇI1 kuyusunda
gözlenen en fazla yer değiştirme miktarının 40 m derinlikte yer alan 3. inklinometrede
olduğu ve 14.6 mm ye ulaştığı gözlenmiştir (Şekil 4.11.35).
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Şekil 4.11.35 Çatalca’da oluşturulan ÇI1 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve inklinometre lokasyonuda gösterilmiş kuyu-logu.

Kuyunun 40. metresinde yer alan bu inklinometrenin tespit ettiği kayma yönü 132o
civarındadır, ki bu yön araştırma alanında bulunan ve kayma etkisiyle yönlenmiş olan
ağaçların kayma yönüne benzer davranışı sergilemektedir (Şekil 4.11.33). ÇI1
kuyusunun yüzeyden yaklaşık 7 m derinliğinde yer alan 1. inklinometrede ölçülen yer
değiştirme miktarı 5.9 mm olduğu hesaplanmış ve yer değiştirmenin yönünün,
kuyunun bulunduğu alana göre daha güneyinde yer alan yerleşim alanlarına doğru
(195o) olduğu ve bu alanlarda yer alan binalarda ve yollarda bazı deformasyonların
meydana geldiği (yapılan alan gözlemlerinde) tespit edilmiştir (Şekil 4.11.35). Yer
değiştirme büyüklüğü göreceli olarak yüzey inklinometresinde tespit edilen değerden
(kum tabakası içinde) daha az olan ve kuyunun 61 ve 77 m derinliklerinde yer alan 4.
ve 5. inklinometrelerde tespit edilen yer değiştirme miktarları sırasıyla 3.2 ve 1.2 mm
ve hareket yönleri ise 180o ve 153o dir (Şekil 4.11.35).
Bu sonuçlar bize, kuyunun yüzeyden tabana doğru ve doğu yönünde bir burulma
içerisinde olduğunu göstermiştir. Kuyunun, 40. metresinde yer alan 3.
inklinometredeki yer değiştirme, bu kuyuda gözlenen en yüksek değere ulaşmıştır
(14.6 mm) ve kayma yönü 132o dir (güneydoğu yönlü) (Şekil 4.11.35). Kuyuya ait
karot incelendiğinde (Şekil 4.11.35), tabakaların bol çatlaklı bir yapıya sahip olduğu
ve bu çatlaklarında, bölgede kaymanın varlığını işaret etmektedir.
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ÇI2 kuyusunun ilk 4 metresini temsil eden 1. inklinometrede, batı yönlü ve yaklaşık
4.1 mm lik bir kaymanın varlığı hesaplanmıştır (Şekil 4.11.36).

Şekil 4.11.36 Çatalca’da oluşturulan ÇI2 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve inklinometre lokasyonuda gösterilmiş kuyu-logu. Dikey yödeki yer değiştirmesi
miktarı 5.2 mm dir.

Buna karşın, ÇI2 kuyusunun 27. metresinde yer alan ve yer değiştirme miktarı 48
mm civarında olan 3. inklinometrenin kayma yönü 287o dir ve batı yönlüdür.
Araştırma alanının güney bölümünde yer alan ÇI3 ve ÇI5 inklinometre kuyularından
elde edilen veriler incelendiğinde, kuyuların en üstünde yer alan 1. inklinometrelerin
gösterdikleri kayma yönünün, bölgede daha önceleri gözlenen yer hareketleriyle
uyumlu olduğu ve 5.4 ve 1 mm lik bir yer değiştirmeye sahip oldukları gözlenmektedir
(Şekil 4.11.37 ve 4.11.38).
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Şekil 4.11.37 Çatalca’da oluşturulan ÇI3 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve lokasyona ait kuyu-logu. Dikey yödeki yer değiştirme miktarı 5.2 mm dir.

Şekil 4.11.38 Çatalca’da oluşturulan ÇI5 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve lokasyona ait kuyu-logu. Dikey yödeki yer değiştirme miktarı 1.7 mm dir.
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ÇI3 kuyusunda güneydoğu (148o ve 127o) ve ÇI5 kuyusunda kuzey (99o) yönde yer
değiştirmenin bulundukları konuma göre eğim yönünde olduğu ve kayma miktarının
3-5 mm civarında olduğu gözlenmektedir (Şekil 4.11.34, 4.11.37 ve 4.11.38). ÇI3
kuyusuna ait karot incelendiğinde 2. ve 3. inklinometrelerin çatlaklı zonlara geliyor
olması bu derinliklerde yer değiştirmenin ortak nedeni olarak görülmektedir.
Çatalca araştırma alanının kuzey kesiminde yer alan ÇI6 nolu inklinometre
kuyusunun lokasyonu göz önüne alındığında (gerek topoğrafyanın özelliklerine ve
gerekse arazi gözlemlerine), bu noktada beklenen kaymanın kumlu tabaka ve bu
tabakanın alt kontağında yer alan çatlaklı zonlarla uyumlu olduğu gözlenmiştir
(Şekiller 4.11.33, 4.11.34 ve 4.11.39).

Şekil 4.11.39 Çatalca’da oluşturulan ÇI6 inklinometre kuyusundan elde edilen sonuçlara ait
grafikler ve lokasyona ait kuyu-logu. Dikey yödeki yer değiştirme miktarı 3.5 mm dir.

Yaklaşık 1 m derinde yer alan ve 6.5 m kalınlığındaki kum tabakasını temsil eden
(ÇI6) inklinometrenin, beklenilen kayma yönü temsil etmediği ve kuzeybatı yönlü bir
(330o) hareket içinde olduğu gözlenmiştir. Buna karşın, daha derinlerde (22 m) yer
alan 2. inklinometrede 116o yönünde 9.2 mm yer değişimi olduğu gözlenmiştir (Şekil
4.11.39). 41 m derinlikte yer alan 3. inklinometrenin yer değiştirme miktarı 11.5 mm
ve kareket yönü 57o dir. Büyüklük olarak bölgede en fazla yer değiştirme miktarına
sahip inklinometrelerden biriside, kuyunun 59. metresinde yer alan 4. İnklinometredir
ve yer değiştirme miktarının 10 mm civarında olduğu kaydedilmiştir (Şekil 4.11.39).
Karotun 35 m sinden sonraki kesiminde yer alan çaklaklı yapının, kuyunun 22.
metresinden itibaren, beklenilen kayma yönüne doğru olduğu sonucunu vermektedir.
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Yeniköy ve Çatalca araştırma alanlarındaki heyelan izleme çalışmalarından elde
edilen en önemli sonuçlardan birisi, bölgelerin aldığı yağış miktarına ve zamanına
bağlı olarak zeminde belirgin kayma ve hareketlerin tespit edilmiş olmasıdır. EK
4.11’de verilen grafikler incelendiğinde, kimi kurak dönemler sonrasında yaşanan
yağışlı dönemin sonrasında ve genel olarakta uzun dönemli yağışların ardından
kayma ve zemin hareketlerinin geliştiği tespit edilmiştir. Kuyuların üst kısımlarında,
genel olarak tutturulmamış kumlu birimlerde meydana gelen yer değiştirmeler ani
ivmelenmeler şeklinde gelişirken killi birimlerde sabit ivmeli hareketler olarak
kaydedilmiştir. İvme miktarları ise, kuyuların üst kısımlarından derin kesimlerine
doğru azalan bir ivmelenme şeklindedir (EK 4.11).
YI1 kuyusunda öncelikle birinci (1,86 m) inklinometrede 2011 yılındaki 8., 10. ve 12.
aylardaki yağışlardan sonra kaymalar yaşanmıştır. Benzer yapılar 2. ve 3.
inklinometrelerde gözlemlenmiştir. YI3 kuyusunda, 12. aydan (2010) 3. aya (2011)
kadarki zaman aralığında meydana gelen yağışlar sonrası önemli bir kaymanın
varlığı dört farklı derinlikte yer alan inklinometrelerde tespit edilmiştir. YI4 kuyusunda
10. ayda (2010) meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında kuyunun ilk 40 metresi
etkilenmiş ve kayma yaşanmıştır. Bunun dışında 2011 yılının ilk 5 ayında meydana
gelen toplam yağışlar sonrasında da belirgin zemin kaymaları tespit edilmiştir. YI5 ve
YI6 kuyusunun 10. metresinde yer alan ilk inklinometrede gözlenen devamlı ve ani
değişimler, bol kumlu ve tutturulmamış malzemeden oluşmuş olan üst seviyelerde
gözlemlenmektedir. YI5 kuyusunun 46. metresinde yer alan 4. inklinometrede 3. ayın
(2011) sonundan itibaren gözlenen sabit ivmeli hareket ise 12. aydan (2010) 4.
(2011) aya kadar meydana gelmiş yağışların bir sonucudur.
CI1 kuyusunun ilk 10 metresini temsil eden inklinometrelerde gözlenen ani
değişimler (kaymalar) bu bölgeyi temsil eden tutturulmamış kumlu birimin yağışlardan
etkilenmeleri sonucunda meydana gelmiştir. Zemin hareketlerinin magnitüd değerleri
incelendiğinde kuyunun üst kısımlarından 77 metrede bulunan inklinometreye kadar
olan derinlik içerisinde giderek sönümlendiği (azaldığı) sonucunu vermektedir. CI2
kuyusunda 10. ayda (2011) meydana gelen uzun dönemli yağışlarda, kuyunun ilk 20
metresinde bulunan inklinometrelerde belirgin ( yaklaşık 5 mm) yer değiştirmeler
gelişmiştir. Benzer yapılar 12. ayda (2011) ve 2. ayda da ilk 20 metre derinlikte
gözlenmiştir. Bu gözlemler, CI2 kuyusunda ilk 20 metrenin yağışlarla doğrudan
etkilendiği sonucu vermektedir. CI3 ve CI5 kuyularında ani değişimler diğer kuyularda
olduğu gibi kumlu birimler içersinde (üst kısım) gözlenmektedir. Diğer derinliklerde
yer alan inklinometrelerdeki yer değiştirmeler ise, yeraltı su tabakasının yükselmesi
ve killi birimin suya doygunluğunun artmasıyla doğru orantılı olarak sabit ivme ile
gelişmiştir. CI6 kuyusunda yer alan 1. ve 2. inklinometrelerde (ilk 25 metreyi temsil
eden) zeminin kumlu yapısına bağlı olarak ani ivmeli yer değiştirmeler gözlenmiştir.
Kuyunun 59. metresinde yer alan inklinometrelerdeki ölçümler, yer değiştirmenin bu
derinliğe doğru duraylılığa ulaştığını göstermektedir.
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4.11.5 Yöntemin İrdelenmesi

İki farklı araştırma alanında gerçekleştirilen inklinometre çalışmalarının sonucunda
elde edilen veriler, inklinometre araştırmalarının, heyelanların araştırılması ve
izlenmesi çalışmalarında kullanılmaları hakkında detaylı bilgiler vermiştir.
Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda yapılan gözlemler, inklinometre ölçümlerinin,
heyelanların saptanması ve takip edilmesinde kullanılan önemli teknikler arasında
olduğunu göstermektedir. Ancak, uygulanan her iki ölçüm sisteminde de bazı
koşullarda belirsizlikler meydana gelebilmektedir. Her ne kadar, heyelan
araştırmalarında inklinometre veri yaygın olarak kullanılsada, bazı ek sistemlerle
paralel kullanılmalarının daha detaylı bilgi ve sonuçlara ulaşılmasına katkı
sağlayabileceği, bu araştırma sonucunda saptanmıştır. Bundan dolayı,inklinometre
araştırmalarında paralel olarak ek sistemlerin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca,
inklnometre derinliğinin seçimindede ek yöntemlerden elde edilebilecek verilerden
yararlanılmalı ve bölgedeki heyelanın uygun derinliklerde kontrol altına alınması
sağlanmalıdır.
Bu araştırmada uygulandığı gibi, inklinometre ölçümleri iki farklı yöntemle
gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi, heyelan kayma yüzeylerinin derinliklerinin
saptanması ve kayma parametrelerinin hesaplanması çalışmalarıdır. İkincisi ise,
heyelanların izlenmesi çalışmalarıdır. Bu iki farklı uygulamanın, bu araştırma
kapsamında geliştirilen iki farklı ek yöntemle paralel kullanılmış olması bu
yöntemlerden beklenen çıktıların hassasiyetini ve güvenirliliğini arttırdığı sonucuna
varılmıştır.
İnklinometre araştırmalarının, periyodik ölçümlerle gerçekleştirilmesinin en önemli
zayıf noktalarından bir tanesi, iki periyodik ölçüm zamanı arasında, kuyu
lokasyonunda meydana gelebilcek ve kuyunun inklinometre ölçümlerine uygunluğunu
tehlikeye düşürecek büyüklükte bir heyelanın olmasıdır. Bu durumda, kuyu içerisinde
hangi derinlikte kaymanın gerçekleştiğini saptamak münkün olamayacaktır. Bu
sorunun çözümü için, TDR (bkz. ilgili bölüm) yöntemi ek yöntem olarak kullanılmalıdır.
TDR yöntemi uygulanan bir inklinometre kuyusunda kuyunun kullanılamayacak hale
gelmesine sebep olacak olan bir kaymanın derinliği, cm hassasiyetinde TDR
yöntemiyle kolayca saptanabilmektedir. Aynı zamanda periyodik ölçümlerle, kuyu
boyunca meydana gelebilecek olan deplasmanlar saptanabilmektedir. Bu araştırma
kapsamında geliştirilen azimut ölçer sayesinde, kuyu boyunca meydana gelebilecek
burulmalarda saptanabilmiştir. Burulma verilerininde elde edilmiş olması, zemin
hareketlerinin her boyut ve yönde irdelenmesine ve hareketin gerçekci modellere
dayandırılmasına katkı sağlayabilecektir.
Ayrıca, İnklinometre araştırmalarının, izleme amaçlı kullanılması sırasında
yaşanabilecek en önemli zayıf noktalarından bir tanesi, inklinometre dizinlerinin
arasındaki bir noktada meydana gelebilecek kaymanın hassas derinliğinin
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bulunabilmesidir. Bu durumda, kuyu içerisinde hangi derinlikte kaymanın
gerçekleştiğini saptamak mümkün olamayacaktır. Bu sorunun çözümü için, TDR (bkz.
ilgili bölüm) yöntemi ek yöntem olarak kullanılmalıdır. TDR yöntemi uygulanan bir
inklinometre izleme kuyusunun kullanılamayacak hale gelmesine sebep olacak olan
bir kaymanın derinliği cm hassasiyetinde TDR yöntemiyle kolayca saptanabilmektedir.
Yukarıda, detaylı bir şekilde anlatılan nedenlerden dolayı, inklinometre ölçümlerine
ek olarak TDR ölçümlerinin ve kuyu içi azimut ölçümlerinin paralel kullanılması
tavsiye edilmektedir.
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4.12 TİME DOMAİN REFLECTOMETRY (TDR) TEKNİĞİ İLE HEYELANLARIN
ARAŞTIRILMASI YÖNTEMİ
4.12.1 TDR Yöntemi

TDR yöntemi, elektrik kabloları üzerindeki düzensizlikleri veya kısa devre kopma gibi
arızaları tespit etmek amacıyla yaygın biçimde kullanılmaktadır. Prensip olarak radar
mantığına benzer şekilde çalışmaktadır. Temel olarak, kablo damarlarına elektriksel
puls şeklinde bir sinyal gönderilmektedir. Ortamda yayılan elektriksel dalga kablo
üzerinde bulunan herhangi bir süreksizlikten dolayı yansımakta ve kablonun
türü/kalitesi hakkında yansıyan dalga bilgi içermektedir.
TDR cihazı ile bu yansıyan dalganın yayılma süresi ölçülmektedir. Ölçümün
gerçekleştirildiği kablonun yayılma hızı katsayısının, TDR cihazı ile elde edilen
yansıma süresi çarpımı ile elde edilen mesafeden, kablo üzerindeki süreksizlik veya
arıza noktası tespit edilir. Şekil 4.12.1’de TDR yönteminin uygulaması
gösterilmektedir.

Şekil 4.12.1 TDR ile kabloda ölçüm yöntemi. TDR (Megger Cihazı) cihazı üzerinde
gönderilen sinyal ve yansıyan sinyal aynı ekran üzerinde görülebilmektedir.

TDR ile kabloda meydana gelen süreksizliğin türü de tespit edilebilmektedir. Eğer
kablo üzerinde kısa devre veya direnç meydana gelmiş ise yansıyan dalganın fazı
gönderilen dalgaya göre 180 derece kayacaktır. Eğer kabloda kopma olduysa
yansıyan dalganın fazı değişmeyecektir. Kabloda ezilme ve/veya gerilmeye bağlı
oluşan süreksizliklerde ve kopma durumunda TDR cihazında gözlenecek dalga
şekilleri Şekil 4.12.2 ve Şekil 4.12.3’de gösterilmiştir.
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Şekil 4.12.2 Kabloda meydana gelen süreksizlik sonucu TDR cihazında gözlenen dalga
şekilleri

Şekil 4.12.3 Kabloda meydana gelen kopma sonucu TDR cihazında gözlenen dalga şekilleri
4.12.2 Veri Toplama Stratejisi

TDR metodu, uygulama kolaylığından dolayı yerbilimciler tarafından özellikle
inklinometre kuyularında, yeraltında kayan yüzeylerin derinliklerinin hassas biçimde
tespit edilmesine yönelik, hızlı ve ucuz bir yöntem olarak kullanılmaktadır. (William F.
ve diğ., 2001; Zhanq Q. ve diğ., 2001; Miau-Bin Su, 2009).
TDR ile heyelan bölgelerindeki gözlem yaklaşımı aşağıda özetlenmiştir,
 TDR yöntemini uygulamak amacıyla, ölçümlerde koaksiyel kablo
kullanılmalıdır,
 Kuyulara yerleştirilen boruların (inklinometre borusu olabilir) dış çeperine,
borular kuyuya indirilmeden önce koaksiyal kablolar boru uzunluğunca sıkı ve
düz bir şekilde sabitlenmelidir.
 Borular kuyulara indirildikten sonra, kuyu ile boru arası kum veya beton ile
doldurulmalıdır,
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Doldurulan bu malzemelerin boruya sabitlenen kabloları yeterince sıkıştırması
için, ölçümlerden önce bir müddet beklenmelidir.
Ölçüm cihazının bağlanması için kuyu dışına bir miktar kablo bırakılmalı ve
direkt dalganın da uzatma kısmı içinde gözlenmesi sağlanarak, kuyu içindeki
değişimlerin net görülmesi gerçekleştirilmelidir,
İlk referans verileri ve sonraki ölçümler aynı TDR cihazı ile yapılmalı, cihazın
kalibrasyonuna dikkat edilmelidir.
Farklı dönemler içinde TDR ölçümleri tekrarlanmalı, elde edilen TDR verileri
her kuyu için alınan referans ölçümler ile karşılaştırılarak, değişimler
izlenmelidir. Bu değişimlerin kaynağı, kuyu içine yerleştirilen kabloların olası
bir yeraltı kaymasında şekil değiştirmesi sonucu oluşan kablo üzerindeki
kopma veya direnç değişimidir.

Yukarıdaki maddelerin uygulaması, Şekil 4.12.4’de şematik olarak verilmiştir. Şekil
4.12.5‘de TDR ile ölçülen referans ve zemin kaymasından sonra kabloda oluşan
geometri değişimden kaynaklanan olası TDR ölçümü görülmektedir.

Şekil 4.12.4 TDR ile zemin kayması izlenmesi
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Şekil 4.12.5 TDR ölçümlerinden elde edilen zamana bağlı değişimler
4.12.3 Veri Toplama ve Analiz

Proje kapsamında açılan tüm inklinometre kuyularında, TDR gözlemi yapılmasına ve
yöntemin pratik kullanımının sorgulanmasına, sonuçların inklinometre değerleri ile
kontrolüne karar verilmiştir. Bu amaçla, Yeniköy ve Çatalca’da açılan inklinometre
kuyularına yerleştirilen inklinometre borularına sabitlenen kablolar RG11 (radyo
seviyeli) 75 Ohm empedansa sahip televizyon antenlerinde sinyal iletmek için
kullanılan kablolardandır. Kablolar kuyu derinliğinin yaklaşık %1 fazlalığı ile kesilmiş
ve mavi inklinometre borularının dış çeperine fiziksel olarak plastik kelepçelerle
sabitlenmiştir (Şekil 4.12.6). Kuyunun dip kısmında kalacak olan kablo ucu 75 Ohm’
luk dirençle sonlandırılmış ve nemden izole edilmiştir.

Şekil 4.12.6 TDR kablosunun inklinometre borusuna bağlanarak, inklinometre borusu ile eş
zamanlı kuyuya yerleştirimesi
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TDR ölçümleri için MeggerTDR2000 cihazı kullanılmıştır (Şekil 4.12.7). Literatüre
göre, TDR yöntemi ile 1.5-2 cm’in üstündeki değişimler saptanabilmekte olup, bu
cihaz amaca uygundur.
Ölçümlere geçmeden önce kullanılan kabloların elektrik iletim hızı tespit edilmiştir.
Bunun için boyu belli olan referans kablosu TDR cihazına bağlanıp, TDR üzerinde
istenilen kablo mesafesi görülünceye kadar hız katsayısı değiştirilmiştir. Kuyularda
kullanılan kabloların hız katsayısı 0.719 m/µs olarak bulunmuştur.
Şekil 4.12.8 ve Şekil 4.12.9’ da Çatalca’da CS1 ve Yeniköy’ de YS3 kuyularından
alınan örnek ilk TDR ölçüm grafikleri görülmektedir.

Şekil 4.12.7 Projede kullanılan TDR ölçüm cihazı
4.12.4 Elde Edilen Bulguların Heyelan Amaçlı Yorumlanması

Öncelikli heyelan sahalarında yapılan inklinometre gözlemlerinden saptan değişimler,
halihazırda TDR ölçümleri ile saptanacak boyutta değildir. Bu nedenle sistematik
olarak sürekli ölçüm almak yerine, kayma boyutunun 2-3 cm nin üstünde olduğu
durumlarda TDR ölçümü alınmasına kadar verilmiştir. Çatalca’da yoldaki iyileştirmeye
bağlı olarak kaymaya başlayan malzemelerin sonucu kırılan CI8 (Bölüm 4.3)
kuyusundaki sistematik ölçümler bu yaklaşımla gerçekleştirilmiştir.
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Çatalca CS1 Kuyusu TDR Referans Ölçümü
0
Gönderilen dalga
20

Metre

40
Deformasyonun beklendiği bölge
60
80
Yansıyan Dalga
100
120
50

60

70

80

90

100

110

120

110

120

Genlik

Şekil 4.12.8 Çatalca’da CS1 kuyusunun referans ölçümü grafiği

Yeniköy YS3 Kuyusu TDR Referans Ölçümü
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Şekil 4.12.9 Yeniköy’ de YS3 kuyusunun referans ölçümü grafiği
4.12.5 Yöntemin İrdelenmesi

Yöntem olası kayma zonu kesecek bir derinliğe indirilen herhangi bir basit boruya
bağlanabilen (projemizde, var olan inklinometre boruları kullanılmıştır) ve önemli
özelliği olmayan standart bir kablonun ölçülmesini temel almaktadır. Yöntemin
başarısı, kesme zonunun (shear zone) kalınlığına bağlıdır (Tablo 4.12.1).
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Tablo 4.12.1 Kesme zonu kalınlığı ile TDR yönteminin duyarlığı arasındaki ilişki

Kesme zonu kalınlığı
(mm)
0-5
20
80

TDR duyarlık
mρ/mm)
17
8
0.96

Literatüre göre, TDR yöntemi ile 1.5-2 cm’in üstündeki değişimler kolaylıkla
saptanabilmektedir. Deformasyonları yakalamada, başarılı bir yöntem gibi
gözükmese de, inklinometre sensörünün giremeyeceği kadar deformasyona uğrayan
kuyularda, kablo kopuncaya kadar ölçümlere devam etme olanağı bulunmaktadır.
Maliyetinin çok düşük olması nedeni ile her kuyu açıldığında (İnklinometre kuyusu
olması gerekmemektedir. Basit bir PVC borunun inebileceği her kuyu olabilir) TDR
ölçümü amacı ile kablo döşenmesinin uzun vadede, avantajlı olduğu açıktır.
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4.13 PS LOG İLE SİSMİK HIZ ELDE EDİLMESİ YÖNTEMİ
1990’lı yıllardan beri Japonya ve ABD’de kabul gören kuyu içi PS logu alma
(Suspension PS Logging), sismik hızların belirlenmesinde kullanımı gittikçe
yaygınlaşan bir yöntemdir. Yöntem, kuyu içine askıda indirilen bir sistemin kaynağı
tarafından oluşturulan dalgaların iki ayrı seviyedeki üç bileşenli algılayıcılar
tarafından kayıt edilerek, sismik P ve S dalga hızlarının bulunması ilkesine dayanır.
Boyuna ve enine sismik dalga hızlarını (veya dalga yayılımının yavaşlığını) ölçmeye
göre tasarlanmış askılı PS logu düşük frekanslı akustik bir sondadır. Çok derinlere
kadar yüksek çözünürlüklü P ve S dalga hızına ait veri toplamak mümkündür.
Uygulama, muhafazasız veya PVC kaplı su dolu kuyularda yapılır. Yüksek ayrımlı
örnekleme, tek bir kuyu gereksinimi, hızlı ortamın yavaş hızları maskeleme sıkıntısı
bulunmaması gibi belirgin üstünlükleri vardır.
Sistemde özel tasarım bir çekiç ve iki ayrı kayıtçı mekanizması bulunur. Veri
toplarken sonda istenen derinliğe indirilir ve yukarıdan kumanda ile kaynak harekete
geçirilir. Kaynakta oluşturulan vuruşun kuyu çeperinde yayılımı, sonda üzerinde
bulunan 3 boyutlu alıcılar tarafından kayıt edilir. Sistem, üzerindeki yazılım ile çeşitli
veri işlem teknikleri gerçekleştirebilmektedir. Gürültüyü azaltmak ve sismik sinyali
kuvvetlendirmek amacı ile çoklu vuruşlar kullanarak yığılmış (stacking) kayıtlar
alınabilmektedir.
Sonda; kabloya bağlı kaynak, sürücü, 1 m aralıklı iki jeofon (hidrofon) ve filtre tüp
bileşenlerinden oluşur. Sonda, kuyu içinde bir tambur aracılığı ile istenen derinliğe
indirilir ve bu seviyede kuyu sıvısı içindeki kaynaktan basınç dalgaları oluşturulur. Bu
dalgalar, kuyu duvarında sismik P ve S dalgasına dönüşerek ortama geçer.
Ortamdan yansıyan sismik dalgalar, basınç dalgasına dönüşüp; kuyu içindeki sıvıda
ilerleyerek kuyu içi jeofonlar tarafından kayıt edilir. Veri, kuyu başına kurulmuş
sayısal kayıtçı tarafından saklanır. Bu şekilde istenilen derinlikler arasında P ve S
dalga ölçüleri kayıt edilir. Kayıtlar, özel yazılımlar kullanılarak değerlendirilir ve her
seviyeye ait hızlar hesaplanır. Ölçü düzeneği Şekil 4.13.1 gösterilmiştir.
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Şekil 4.13.1 PS Log Düzeneği

Projede kullanılan sayısal askılı PS Log sistemi, Robertson Geologging (İngiltere)
firması tarafından üretilmiştir. Arazi verileri Belirti Firması tarafından Robertson
Geologging tarafından hazırlanmış MLog yazılımı ile toplanmış, veri
değerlendirmeleri GLog-Sus yazılımı ile yapılmıştır.
4.13.1 Veri Toplama Stratejisi

Proje çerçevesinde oluşturulan inklinometre kuyularının (bkz. Bölüm 4.11), çaplarının
85 mm olması, ölçüm probunun kuyu içinde kolaylıkla hareket etmesine olanak
vermiş ve PS log ölçümü için kullanılmaya uygun ek kuyu açılmasına gerek
kalmamıştır. Sağlıklı ölçüm alınması için inklinometre kuyularında sıcaklık dengesinin
sağlanması çok önemlidir. Halihazırda, bu nedenle, kuyuların su dolu olması bu
koşulu sağladığından kuyularda ek iş gerektirmeden ölçümler gerçekleştirilmiştir.
4.13.2 Veri Toplama

Jeolojik, jeodezik ve sismik
belirlenen ve ölçüm alınması
sağlayacak, kritik yerlerde
(Yeniköy: YI1, YI2, YI3, YI5;
gerçekleştirilmiştir.

hatlardan elde edilen bulgular desteğinde konumları
ile proje kapsamında toplanan verilerin analizine katkı
bulunan altı adet inklinometre gözlem kuyusunda
Çatalca CI3, CI4 ), 0,5 m aralıklarla PS log ölçümleri
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4.13.3 Analiz

Arazi verileri, Belirti Firması tarafından Robertson Geologging tarafından hazırlanmış
MLog yazılımı ile toplanmış; veri değerlendirmeleri GLog-Sus yazılımı ile yapılmıştır.
Elde edilen PS loglar, kuyulara ait karot bilgileri ile eşleştirilmiş, Vp/Vs oranları da
hesaplanarak bu bölümün EK 4.13’de topluca sunulmuştur. Vp/Vs oranlarının
hesaplanarak çizdirilmesinin ana nedeni, suya doygun olan ve olmayan kısımların
ayırt edilmesini sağlamaktır. Bu oran ile aynı zamanda Poission değeri arasında da
ilişki vardır.
4.13.4 Elde Edilen Bulguların Heyelan Amaçlı Yorumlanması

Elde edilen sonuçlar, sismik verilerin analizinden karotların değerlendirilmesine ve
zeminlerin özelliklerinin belirlenmesine kadar geniş bir alanda, proje kapsamındaki
ana veri setleri için referans veri olarak kullanılmıştır.
4.13.5 Yöntemin İrdelenmesi

Vp hızı, tanelerin karışım biçimine ve gözenek suyunun kıvam ve sıkışabilirliğine
bağlıyken, Vs hızı birimi oluşturan danelerin boyutu, biçimi ve birbiri ile olan
bağlarından etkilenmektedir. Temel olarak daneler arası bağ, yer üstüne gelen
mühendislik yapısının düşey yükü altında veya deprem dalgasının neden olduğu
yanal yük oluştuğunda önem kazanır. Bu nedenle, mühendislik araştırmalarında S
hızı, P'den daha önemlidir.
Vp / Vs oranından elde edilen, σ Poisson değeri ise malzeme türünü belirlemek
üzere doğrudan kullanılır,
2
1  Vp 
  2
2  Vs 

2
 Vp 
   1
 Vs 
Poisson oranı 0 ile 0.5 arasında değişir. 0.5 ortamın sıvı, 0 ortamın (gaza doygun)
çok katı olduğunu gösterir. σ = 0.25 değerine Poisson katılığı denir ve bu değer
sismolojik olarak kabuğun ortalama değeridir. Ortamın sulu, kırıklı çatlaklı olmasına
göre bu değer değişir. Örneğin, tortul birimlerde 0.2-0.5 arasında değişirken,
kireçtaşında 0.2-0.3 arasında bir değer alır.
Yukarıda özetlendiği üzere, Vp, Vs (ve dolaylı olarak Possion oranı)’ nin bulunmasını
sağladığı için PS log ile yapılan ölçümler, heyelan çalışmalarının önemli
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adımlarından biridir. Özellikle, heyelan sahasında açılacak olan inklinometre
kuyularının, PS log probunun gireceği genişlikte (85 mm) açılması ile ek kuyu
açılmasına gerek kalmadan pratik ve az maliyetle ölçüm alma olanağı olmaktadır.
Çalışma sahasında inklinometre kuyusu açıldığı durumlarda, maliyeti sadece kuyu içi
ölçüm olacağından dolayı mutlaka uygulanmalıdır.
İnklinometre kuyusu bulunmadığı durumlarda ise, incelenecek maksimum derinliğe
kadar kuyu açıp, PS log verisi almak (maliyetli olsa da) öncelikli çalışmalardan bir
olmalıdır.
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ARAŞTIRMA

YÖNTEM

Yeniköy ve Çatalca araştırma alanlarının ve bu alanlarda tespit edilen heyelanların
irdelenmesi amacıyla, proje kapsamında uygulanan tüm yöntemlereden toplanan
verilere ait ölçüm sonuçları ve yorumları bütünleşik olarak bu bölümde irdelenmiştir.
İzleyen kısımda, eldeki veri setlerini tanımlayan örnek veri setleri gösterilmiş ve tüm
veri setleri için yapılan analizlerin toplu sonuçları ekler halinde verilmiştir. Konu
kapsamında ele alınan tüm veri setleri için ilgili bölüme ait EKLER’e bakılmalıdır.
Amaç, bütünleşik sonuçları örnekleyerek yorumlamaktır.
4.14.1 Araştırma Alanlarının ve Heyelanların İrdelenmesi

4.14.1.1

Yeniköy Heyelanlarının İrdelenmesi

Yeniköy araştırma alanında gerçekleştirilen uzun süreli gözlemlerin sonrasında,
bölgenin aldığı yağış dönemleriyle, heyelanların ve toprak akmalarının meydana
gelme dönemleri arasında yakın bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Gerek
heyelanlı alanlarda gerçekleştirilen GPS ölçümleri ve gerekse kuyu içi inklinometre
çalışmaları sonrası saptanan toprak kayması ve akması süreçleri hem yağışlı
dönemlerle hemde bu dönemlerle paralel gelişen yer altı su tabakasının yükselme
dönemleriyle yakın ilişki içerisindedir (Şekil 4.14.1). Ayrıca, GPS ölçüm sonuçlarıyla
bölgede gerçekleştirilen inklinometre ölçüm sonuçlarının birbirlerini zemin kayma
yönlerinin saptanması aşamalarında desteklediği de gözlenmiştir (EK 4.11). GPS
ölçüm sonuçları kullanılarak üretilen yamulma analizleri, topoğrafik olarak yüksek
irtifalardaki zemin hareketlerinin, eğim yönüyle doğru orantılı olduğunu
göstermektedir. Topoğrafik olarak yüksek irtifalardaki GPS ölçümleri sonucunda
üretilen yamulma analizlerine göre, zeminde meydana gelen hareket yönü, alanı
sınırlayan kıyı çizgisine hemen hemen dik konumda ve KB yönündedir. Bu
noktalarda tespit edilen kayma miktarları ise bölgedeki en yüksek kayma değerlerine
karşılık gelmektedir. Alanın orta kesimlerdeki GPS ölçümlerinden üretilen yamulma
analiz sonuçları, farklı yönde (KD-GB) bir hareketin var olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte, bu hareketler büyüklük olarak yüksek irtifalarda yer alan noktalardan,
yaklaşık 1/5 oranında daha küçük değerlere sahiptir. Bölgeden elde edilen diğer bir
önemli sonuçta, maden ocağının yer aldığı bölgeye yakın alanlardan elde edilen GPS
sonuçlarından üretilen yamulma analizlerinin yerel bir anomali vermesidir. Bu
bölgedeki zemin hareketleri maden ocağı yönünde ve KB-GD yönünde olup,

TÜB‹TAK MAM YDBE
Proje adı: İSTANBUL KARA ALANINDAKİ OLASI DİRİ FAYLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÖNCELİKLİ HEYELANLI ALANLARDA ÇOK
DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK SURETİYLE HEYELAN TESPİT VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfa/Toplam Sayfa: 324/ 360

Güncelleştirme Sayısı: 00

büyüklük olarak yüksek irtifalarda yer alan noktaların yaklaşık ½ si oranında daha
küçük değerlere sahiptirler.

Şekil 4.14.1. Yeniköy YI1 kuyusunda gerçeleştirilen izleme araştırmalarına ait yer değiştirme
büyüklükleri ve yağışlı dönemler arasındaki ilişki.

Yeniköy araştırma alanından elde edilen yedi farklı derin sismik yansıma kesitlerinde
gözlenen yapısal özellikler proje kapsamında irdelenmiştir. Sismik yansıma kesitleri
üzerinde gözlenen düşük genliklerle tanımlanan zayıf zonlar, ufalanmış, parçalanmış,
veya homojen yapısını kaybetmiş ve düzensiz istif özelliği gösteren alanları temsil
etmektedir(Şekil 4.14.2). Bu zayıf zonların bulundukları derinlikler ve kapladığı
alanlar göz önüne alındığında, bu bölgelerin araştırma alanının geçirmiş olduğu bazı
yapısal süreçlerin izlerini yansıttığı sonucuna varılmıştır. Y1 derin sismik yansıma
kesitinin 155-185 istasyon aralıkları ve Y5 derin sismik yansıma kesitinin 185-240
istasyon aralıkları, bu alanları en iyi yansıtan alanlardır (Şekil 4.14.2).
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Şekil 4.14.2 Y1 ve Y5 derin sismik yansıma kesitleri ve duraysız alanlar (mavi cizgi içerisine
alınmıştır).

Derin sismik yansıma kesitlerinde, zayıf zonların alanları ve bazı temel yapılar ayırt
edilmiştir. Tüm sismik yansıma kesitlerinde mevcut bulunan bu yapılar, haritalanmış
ve alansal dağılımları gösterilmiştir (Şekil 4.14.3).
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Şekil 4.14.3 Derin sismik yansıma kesitleri boyunca tespit edilen zayıf zonların (sarı renkle
taranmıştır) Yeniköy araştırma alanındaki dağılımını gösterir harita.

Bu alanların yüzey topoğrafyasında ki izdüşümleri incelendiğinde, bu yapılara ait bazı
izlerin, yüzey topoğrafyasında da gözlenebildiği tespit edilmiştir. Böylece, yüzey
topoğrafyasında gözlenen zemin duraysızlık alanlarının derin yapılarla ilişkili
olabileceği sonucuna varılmıştır.
Gerek bölgelerden elde edilen karotlar ve gerekse inklinometre araştırmaları
sonrasında saptanan duraysızlık yüzeylerine ait derinlikler (Şekil 4.14.4), proje
çerçevesinde geliştirilen yaklaşımla özel olarak işlenen sığ sismik yansıma
kesitleriyle ortaklaşa yorumlanmıştır.
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Şekil 4.14.4 Çatalca alanında yer alan ÇI1 kuyusuna air periyodik inklinometre ve azimut
ölçüm değerlerinin kuyu boyunca dağılımını gösterir grafik.

Yeniköy araştırma sahasında olası heyelan alanı duraylılığının araştırılması amacı ile
Slide analizi gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.14.5). Bu amaçla, Slide 6.0 yazılımı ile
Bishop limit denge yöntemi kullanılarak, güvenlik sayılarına yönelik
değerlendirmelerle, olası kayma zonları varlığı ve bulunduğu derinlikler
sorgulanmıştır. Ana amaç, sahaların durum hakkında genel bilgi vermek olduğundan
dolayı, farklı yöntemler uygulanmamıştır. Sahalar için laboratuvar analizleri ile elde
edilen sonuçlar çok değişken olduğundan, slide analizi için gereken değerler
literatürde benzer zemin ve kaya türleri için kullanılan değerlerin korelasyonu ile elde
edilmiştir (Dalgıç ve diğ., 2009). Sığ sismik yansıma profilleri boyunca slide analizi
yapılmış ve sonuçlar sığ sismik yansıma verileri ile birlikte yorumlanmıştır. Şekil
4.14.5 incelendiğinde Yeniköy bölgesinde gerçekleştirilen Slide analizleri sonrasında,
bölgede hakim olan kumlu birim içerisinde sığ kaymaların varlığı saptanmıştır. Kumlu
birimlerde gözlenen kayma izlerine, profile yakın noktadaki inklinometre ölçümlerinde
de rastlanmıştır. Sığ sismik yansıma analizleri, aynı hat boyuca 30-50m derinlikler
arasında değişen kısmen daha derin olası kayma yüzeylerinin varlığını da
göstermektedir (Şekil 4.14.5). Slide analizi sonrasında yüzeye yakın alanlarda
ayırtedilen kayma alanlarıyla, sığ sismik yansıma profilinde ayırt edilen kısmen derin
kayma alanlarının lokasyonlarının uyumlu olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.14.5).
İnklinometre gözlemleri, derinlerdeki yapılarda hareketler olduğunu göstermektedir.
Arazinin jeolojik yapısı ve eğim durumu göz önüne alındığında, aynı lokasyonu
temsileden sığ kaymaların, derin kaymalara oranla daha, etkili olduğu görülmektedir.
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Şekil 4.14.5 Y1 hattı boyunca yapılan slide analizinin sığı sismik kesit ile ilişkilendirilmesi.
Sığ sismik kesit üzerindeki zayıf zonların boyutları, mavi çizgi ile gösterilmiştir.

Yorumlanan tüm sığ yansıma kesitlerinde, duraysızlık yüzeylerinin varlığı
gözlenmektedir. Şekil 4.14.5’de yapıldığı gibi tüm sismik kesitler analiz edildiğinde
belirlenen duraysızlık yüzeylerinin alansal dağılımları, bölgeye ait harita üzerine
aktarılmıştır (Şekil 4.14.6).
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Şekil 4.14.6 Yeniköy sığ sismik yansıma verisinden elde edilen yapısal ve stratiğrafik
unsurların alansal dağılımlarını gösterir harita. Kısaltmalar metin içinde verilmiştir.

Aynı harita üzerine, bölgeyi temsil eden bazı temel yapısal ve stratigrafik unsurların
alansal dağılımları da haritalanmıştır (Şekil 4.14.6). Haritada 1 ile gösterilen alan,
güncel plaj kumullarının dağılım alanlarını temsil etmektedir. Daha sonra gelen ve
kıyı boyunca uzanan alan ise 2 ile gösterilmiştir. Bu alan sismik yansıma kesitlerinde
onlap yapısına ait üstü örtülü eski kumsal alanların dağılımını temsil etmektedir.
Araştırma alanının en üst kesimlerinde 9 olarak haritalanan alan ise, ters eğimli
olarak GB yönüne ve GD da yer alan maden ocağına doğru olan kayma alanlarını
temsil etmektedir. Sığ sismik yansıma kesitleri üzerinde gözlenen duraysızlık
yüzeylerinin (heyelan alanları) alansal dağılımlarını temsil eden bölgeler ise, haritada
3, 4, 5 ve 6 olarak gösterilmiştir. Bölgenin yüksek eğimli alanlarını sınırlayan KB-GD
yönündeki 8 alanı ise, Yeniköy içerisinde duraysızlığın en fazla gözlendiği alanları
tanımlamaktadır (Şekil 4.14.6). 7 alanı ise, kaşık şeklinde kayma ile ilişkili yerel
boyutta küçük bir heyelan alanını temsil etmektedir (Şekil 4.14.6).
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Çatalca Heyelanlarının İrdelenmesi

Çatalca araştırma alanında gerçekleştirilen uzun sürekli gözlemlerin sonrasında,
bölgenin aldığı yağış dönemleriyle, heyelanların ve toprak akmalarının meydana
gelme dönemleri arasında yakın bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Gerek
arazide gerçekleştirilen GPS ölçümleri ve gerekse kuyu içi inklinometre çalışmaları
sonrası saptanan toprak kayması ve akması süreçleri, hem yağışlı dönemlerle
hemde bu dönemlerle paralel gelişen yer altı su tablasının yükselme dönemleriyle
yakın ilişki içerisindedir (Şekil 4.14.7).

Şekil 4.14.7 Çatalca CI2 kuyusunda gerçeleştirilen izleme araştırmalarına ait yer değiştirme
büyüklükleri ve yağışlı dönemler arasındaki ilişki.

GPS ölçüm sonuçları kullanılarak üretilen yamulma analiz sonuçları, topoğrafik
olarak yüksek irtifalardaki zemin hareketinin eğim yönüyle doğru orantılı olarak
oluştuğunu göstermektedir. Topoğrafik olarak alçak irtifalarda gerçekleştirilen GPS
ölçümleri sonucunda üretilen yamulma analizlerine göre, zeminde meydana gelen
hareket yönü, alanı doğudan sınırlayan Karasu Deresi’ne hemen hemen dik
konumda ve doğu yönündedir. Bu noktalarda tespit edilen kayma miktarları,
bölgedeki en etkin kayma değerlerine karşılık gelmektedir.
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Yaygın bir bitki örtüsüne sahip olan Çatalca araştırma alanında yer alan ve yaşlarının
15-20 yıl olduğu tahmin edilen ağaçların eğikliğinin, bölgede hakim olan toprak
kayması yönünde olduğu, bölgedeki nirengi noktalarında gerçekleştirilen ölçümler
sonrasında elde edilen yamulma analizleri ile saptanmıştır (bkz. Bölüm 4.2).
Çatalca araştırma alanında yer yer kabarmış, yarık ve çatlaklar ihtiva eden yamaç ve
zemin yapılarının varlığı da yaygın bir şekilde gözlenmektedir. Çatalca araştırma
alanlarına ait yamulma analiz sonuçlarında saptanan açılma eksenlerinin yönleri ve
büyüklükleri, gözlenen zemin çatlamalarıyla uyum içerisindedir.
Ekim, 2009’da meydana gelen yağış ve ardından gelen su baskınları sonucu,
İstanbul’un bir çok yerinde olduğu gibi Çatalca yöresinde de heyelanlar ve toprak
kaymaları oluşmuştur. Bu dönemde yaklaşık 1.5 m lik bir düşey yer değiştirmenin
meydana geldiği saptanmıştır. Zemindeki buna benzer hareketlenmelerin izini, gerek
yörede yer alan bazı yollarda ve gerekse bu yolları sınırlayan kaldırımlarda açıkca
görmek mümkün olmuştur. Bulgularımız, Çatalca araştırma alanında meydana gelen
bu deformasyonların yaklaşık 20 m kotunda yer alan Karasu Deresi ile ilişkili
olabileceği ihtimalini güçlendirmiştir. Karasu Deresinde meydana gelen taşkınlar,
geniş bir alanı kaplamakta ve bölgede farklı zamanlarda birikmiş olan sedimanları
alan dışına taşımaktadır. Taşkınlar sonucunda yeraltı su tablasının yükselmesi ve
yağışlı dönemlerde tüm alanın suya doymuş hale gelmesi de sediman kaymalarını
harekete geçiren unsurlar arasında görülmektedir. Yamulma analizleri sonrasında
elde edilen yamulma eksenlerinin, bölgenin doğusunda yer alan Karasu Deresi’nin
oluşturduğu menderes yapısına uyumlu olması, nehrin bölgede oynadığı rolün
önemini vurgulamaktadır.
Çatalca araştırma alanından elde edilen dört farklı sismik yansıma kesitinde
gözlenen yapısal özellikler incelendiğinde, derin sismik yansıma kesitleri üzerinde
yansıma boşluklarının oluştuğu ve bu alanlarında, bölgede var olduğu düşünülen
ufalanmış, parçalanmış veya homojenitesini kaybetmiş, düzenli istif göstermeyen
zayıf zonlardan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu zayıf zonların bulundukları
derinlikler ve kapladığı alanlar, bölgenin geçirmiş olduğu yapısal unsurların izleri ile
ilişkilidir. Ç1 derin sismik yansıma kesitinin 152-205 istasyon aralıkları ve Ç3 derin
sismik yansıma kesitinin 132-161 istasyon aralıkları bu zonların en iyi görüldüğü
yerlerdir (Şekil 4.14.8). Sismik yansıma kesitlerinde ayırt edilen bu bölgelerin
dağılımları, harita üzerinde gösterilmiştir (Şekil 4.14.9).
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Şekil 4.14.8 Ç1 ve Ç3 derin sismik yansıma kesitleri ve duraysız alanlar (mavi cizgi içerisine
alınmıştır).

Bu alanların yüzey topoğrafyasında kapladığı alanlar incelendiğinde, bu yapılara ait
bazı izlerin yüzey topoğrafyasında da gözlenebildiği anlaşılmaktadır. Böylece, yüzey
topoğrafyasında gözlenen duraysızlık alanlarının, derin sismik kesitlerde gözlenen
yapısal unsurlarla ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır.
Şekil 4.14.9’da turuncu renkli taranmış alan, araştırma alanının yüksek irtifalarında
meydana gelen toprak kaymalarının, topoğrafyadaki beklenen ana kayma yönüne
tersi yönde olduğu saptanmıştır.
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Şekil 4.14.9 Sismik yansıma kesitleri boyunca tespit edilen zayıf zonların Çatalca araştırma
alanındaki dağılımını gösterir harita.

Gerek bölgelerden elde edilen karotlar ve gerekse inklinometre araştırmaları
sonrasında saptanan duraysızlık yüzeylerine ait derinlikler, proje çerçevesinde
geliştirilen yaklaşımla özel olarak işlenen sığ sismik yansıma kesitlerinden elde edilen
bilgilerin kalibrasyonu amacıyla, kullanılmış ve sığ sismik hatlar yorumlanmıştır (Şekil
4.14.10).
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Şekil 4.14.10 Çatalca alanında yer alan ÇI1 kuyusuna air periyodik inklinometre ve azimut
ölçüm değerlerinin kuyu boyunca dağılımını gösterir grafik.

Çatalca araştırma sahasında olası heyelan alanı duraylılığının araştırılması amacı ile
Yeniköy’de yapıldığı gibi Slide 6.0 yazılımı ile çalışılmış, Bishop limit denge yöntemi
kullanılarak, güvenlik sayılarına yönelik değerlendirmelerle, olası kayma zonlarının
varlığı ve bulunduğu derinlikler
sorgulanmıştır (Şekil 4.14.11). Sahalar için
laboratuvar analizleri ile elde edilen sonuçlar çok değişken olduğundan, slide analizi
için gereken değerler literatürde benzer zemin ve kaya türleri için kullanılan
değerlerin korelasyonu ile elde edilmiştir (Dalgıç ve diğ., 2009). Yapılan analizler,
analizlerin yapıldığı profiller boyunca elde edilmiş sığ sismik kesitlerle birlikte
yorumlanmıştır. Şekil 4.14.11 incelendiğinde Çatalca bölgesinde gerçekleştirilen
Slide analizleri sonrasında, bölgede hakim olan kumlu birim içerisinde sığ kaymaların
varlığı saptanmıştır. Kumlu birimde gözlenen kayma izlerine, profile yakın noktadaki
inklinometre ölçümlerinde de rastlanmıştır. Sığ sismik yansıma kesitlerinin analizleri
30-60m derinlikler arasında değişen kısmen daha derin olası kayma yüzeylerinin
varlığı göstermektedir (Şekil 4.14.10). Slide analizi sonrasında yüzeye yakın
alanlarda ayırtedilen kayma alanlarıyla, sığ sismik yansıma profilinde ayırt edilen
kısmen derin kayma alanlarının lokasyonlarının uyumlu olduğu gözlenmiştir (Şekil
4.14.11). İnklinometre gözlemleri, derinlerdeki yapılarda hareketler olduğunu
göstermektedir. Arazinin jeolojik yapısı ve eğim durumu göz önüne alındığında, aynı
lokasyonu temsileden sığ kaymaların, derin kaymalara oranla daha, etkili olduğu
sonucuna varılmıştır.
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Şekil 4.14.11 Ç1 hattı boyunca yapılan slide analizinin sığı sismik kesit ile ilişkilendirilmesi.
Sığ sismik kesit üzerindeki zayıf zonların boyutları, mavi çizgi ile gösterilmiştir.

Sığ sismik yansıma kesitlerinde, duraysızlık yüzeylerinin varlığı açıkça
gözlenmektedir. Sığ sismik kesitlerde saptanan duraysızlık yüzeylerinin alansal
dağılımları, bölgeyi temsil eden temel yapısal ve stratigrafik unsurların alansal
dağılımları ile birlikte harita üzerine aktarılmıştır (Şekil 4.14.12).
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Şekil 4.14.12 Çatalca sığ sismik yansıma verisinden elde edilen yapısal ve stratiğrafik
unsurların alansal dağılımlarını gösterir harita.

Bölgeye ait uydu görüntüleri ve Ç1 sismik yansıma kesiti incelendiğinde, bölgede ki
hakimiyetini uzun dönemdir sürdürdügü bilinen Karasu Deresi’ne ait eski bir nehir
yatağının varlığı saptanabilmektedir (Şekil 4.14.13). Karasu Deresi’nin taşkın
alanının dönem dönem yüksek irtifalarda meydana gelen heyelanlar sonucu gelen
malzemelerle örtüldüğü Ç1 sismik yansıma kesitinden açıkca görülmektedir (Şekil
4.14.12).
Haritada 1 nolu alan olarak belirlenmiş olan taşkın alanına gelen malzemeler, taşkın
dönemlerinde sel sularınca, Büyükçekmece Körfezine taşınmaktadır (Şekil 4.14.12).
Böylece, taşkın alanı sınırlarında yeni duraysızlık alanları yaratılmış olmaktadır. Bu
alanlara, yüksek irtifalardaki malzemelerin tekrar uygun koşullar oluştuğunda kayma
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ve akma şeklinde birikmeleriyle doldurduğu görülmektedir. Bu döngünün tekrarlaması
Çatalca heyelanlı alanının gelişimini kontrol etmektedir (Şekil 4.14.12).
Arazi gözlemleri ve sismik yansıma kesitleri incelendiğinde hem yüzeysel akma ve
kayma alanlarının varlığı hemde derin kayma yüzeylerinin varlığı tespit edilmiştir. Bu
alanlar haritalanarak, bölge için heyelan açısından duraysız bölgelerin dağılımları
Şekil 4.14.12’de gösterilmiştir.

Şekil 4.14.13 Ç1 hattı boyunca gözlenen yapısal unsurları, taşkın alanını ve eski akarsu
yatağını gösterir sismik kesit.

Haritada, 3 ile yeşil renkle taralı alanlar duraysızlık açısından en zayıf alanları
göstermektedir. Bu alanların içerisinde yer alan H3 alanı halen aktif olduğu gözlenen
ve geniş bir alanı kaplayan heyelanı tanımlamaktadır. (Şekil 4.14.12). Bunun yanı
sıra, haritada 4 numarayla gösterilen alan ise, topoğrafyadaki eğimin yerel olarak
değişmesi nedeniyle beklenilen kayma yönünün tersi yönde çalışan bir kırık
sisteminin varlığını işaret etmektedir (Şekil 4.14.12).
4.14.2 Heyelanlı Alanların Gelişim Evrelerinin Modellenmesi

Çalışma alanlarına ait tüm gözlemlerin ve verilerin bütünleşik olarak değerlendirilmesi
ve elde edilen bulgularla, Yeniköy ve Çatalca heyelan alanlarının gelişim evrelerinin
modellenmesine yönelik çalışmalar bu bölümde verilmiştir.
Yeniköy ve Çatalca araştırma alanları birbirlerinden uzak konumda olsalarda, gerek
zemin yapıları ve gerekse meteorolojik koşulları açısından benzer özelliklere
sahiptirler. Bu alanları bir birlerinden ayıran en belirgin özellik, Yeniköy heyelanlı
alanının, kuzeyinde bulunan Kara Deniz’in etkisi altında ve Çatalca heyelanlı alanının
ise kuzeydoğusunda bulunan Karasu Nehri’nin etkisi altında şekillenmiş olmasıdır.
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Yeniköy ve Çatalca alanlarında gelişen heyelanların oluşum süreçlerine yönelik
modelleme çalışmaları için, güncel verilerden ve Akdeniz-Marmara-Kara Deniz
sistemine ait evrim sürecinden yararlanılmıştır. Akdeniz-Marmara-Kara Deniz
sistemlerinde gözlenen süreçler, Dünya ölçeğinde yaşanmış olduğu bilinen Son
Buzul Çağı ile ilişkilendirilmiştir. Son Buzul Çağı’nda yaşanmaya başlanan iklim
değişikliğinin etkisiyle, tüm dünya denizlerinde olduğu gibi, Akdeniz-Marmara-Kara
Deniz sistemlerinde de deniz seviyelerinde salınımlar yaşanmıştır. Bu deniz seviyesi
salınımları sürecinde meydana gelmiş bulunan eski heyelan kalıntılarının ve eski kıyı
taraçalarının izleri, bugün halen deniz altında kalmış bulunan kıta sahanlığı ve kıta
eğimi alanlarında gözlenebilmektedir.
Deniz yüzeyi en düşük seviyesine, iklimin en soğuk ve kurak olduğu dönemde
ulaşmıştır. Bu dönem “Son Buzul Çağı Maksimumu” olarak bilinmektedir. Bu kurak
dönemde deniz seviyelerinin düşmüş olmasının sebebi, karadan denizlere giren
akarsuların bu dönemde kuruması ve denizlerde meydana gelen buharlaşmanın kar
yağışı olarak kara alanlarında depolanması olarak bilinmektedir.
Daha sonra Holosen dönemi başlangıcında, tüm Dünya ısınma sürecine girmiş,
oluşan buzullar eriyerek akarsular yardımıyla denizlere ulaşmış ve deniz
seviyelerinde yükselme dönemi başlamıştır. Deniz seviyelerinin yükselme izleri ve
oluşturdukları teraslar, bugün halen deniz altında bulunan kıta sahanlıklarında
görülebilmektedir. Ayrıca Karasal alanlarda, akarsuların debilerindeki ani artışlardan
kaynaklanan, yeni vadi ve akarsu yatağı gelişmeleri gözlenmiştir.
Bu sürecin her iki sahadaki heyelanların gelişimini kontrol eden ana etken olduğu
düşünülmektedir.
Bölgelerin detay evrim modellemesi bu bakış açısı ile
gerçekleştirilmiştir.
4.14.2.1

Yeniköy Heyelanlarının Gelişim Evrelerinin Modellenmesi

Gerek deniz seviyesinin yükselme evresinde durağan olduğu dönemlerde ve gerekse
deniz seviyesinin günümüz koşullarına ulaştığı dönemden günümüze kadar geçen
zaman diliminde, Şekil 4.14.14 A’da verilen modelin ilk aşama sürecine girilmiştir.
Denizin dalga ve akıntı rejimlerinin etkisiyle kıyı aşındırılmaya başlanmış, alt kısmı
oyulan kıyı şeritinde göçmeler ve devrilmeler yaşanmış ve böylece kıyı gerilemiştir.
Şekil 4.14.14 A ve B’de oyulma, yıkılma, devrilme, kayma ve kıyı gerilemesi süreçleri
gösterilmiştir. Denizin aşındırma ve taşıma etkisiyle kıyıda birikmiş olan ufalanmış
malzemeler deniz tarafından derin deniz ortamlarına taşınmış ve böylece kıyısal
alanın duraylılık dengesi zaman zaman bozulmuştur. Bu dönemler, Şekil 4.14.14.’de
C ve D’de gösterilmiştir. Yeniköy heyelanlarında Şekil 4.14.14. C ve D’de verilen
süreçler günümüzde giderek yavaşlayan bir ivme ile ardışık olarak sürmektedir. Şekil
4.14.14’de verilen D sürecinden A sürecine geçişlerin ancak, deniz seviyesi
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yükselme süreçleriyle ve/veya dikey tektonik hareketlerle gelişebilme olasılığının
bulunduğu düşünülmektedir.

Şekil 4.14.14 Yeniköy araştırma alanına ait heyelan süreçlerini gösterir model.

4.14.2.2

Çatalca Heyelanlarının Gelişim Evrelerinin Modellenmesi

Son Buzul Çağının son evresinde, deniz seviyelerinin henüz bugünkü konumundan
daha alt seviyelerde olduğu ve buzulların hızla erimesiyle akarsu debilerinin
günümüzden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu iki durumun bir arada yaşandığı
dönemlerde, akarsu yataklarıyla döküldükleri denizin seviyesi arasında göreceli
olarak yüksek bir irtifanın var olduğu bilinmektedir. Bu yükseklik farkı ve taşkınlar
halinde akan akarsuyun enerjisindeki fazlalık, akarsuların yataklarını dikine hızlı bir
şekilde aşındırmasına neden olmuştur (Şekil 4.14.15). Akarsular yataklarını bir
yandan dikine aşındırırken, bir yandan da vadi yamaçlarının yıkılmalarına neden
olmuş ve böylece vadi yamaçları gerilemiştir. Bu sürecin hızla yaşanmasının
sonrasında, deniz seviyeleri yükselmiş ve akarsuların debilerinde göreceli azalmalar
olmuştur. Bu süreç sonunda ise akarsu vadi tabanı genişlemiş ve menderes tipi
akarsu yatakları oluşmuştur (Şekil 4.14.15).
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Şekil 4.14.15 Akarsu vadisinin ve tabanının derinleşme ve genişleme süreçleri.

Bu süreçtede, akarsu vadi duvarları aşındırılmaya devam edilmiş, tabanı oyulan vadi
duvarlarında göçmeler ve devrilmeler yaşanmış ve böylece vadi duvarlarının
gerilemesi daha düşük bir ivmeyle devam etmiştir. Şekil 4.14.16 A ve B’de oyulma,
yıkılma, devrilme, kayma ve vadi duvarı gerilemesi süreçleri temsil edilmektedir.
Akarsuyun aşındırma ve taşıma etkisiyle vadi tabanında birikmiş olan zayıf
malzemeler, zaman zaman meydana gelen taşkınlarla deniz ortamına taşınmıştır.
Böylece vadi yamaçlarının duraylılık dengesi zaman zaman bozulmuştur. Bu dönem
şekil 4.14.16.’da C ve D’de gösterilmiştir. Günümüzde Çatalca alanındaki heyelanlar,
Şekil 4.14.16. C ve D’de verilen süreçleri giderek yavaşlayan bir ivme ile ardışık
olarak yaşanmaktadır. Şekilde verilen D sürecinden A sürecine geçişlerin ancak,
akarsu debisindeki ani yükselme süreçleriyle ve/veya dikey tektonik hareketlerle
gelişebilme olasılığının olduğu düşünülmektedir.

Şekil 4.14.16 Çatalca araştırma alanına ait heyelan süreçlerini gösterir model.
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4.14.3 Bütünleşik Sonuçlara Ve Model Çalışmalarına Dayalı İyileştirme Önerileri

Yeniköy ve Çatalca çalışma alanlarına ait heyelan gelişim modelleri, sahaların
özelinde temel farklılıklar içermektedir. Bu nedenle sahalar için, uzun vadede çözüm
üretmeye yönelik özel öneriler yapılmıştır. Bununla birlikte, kısa vadedeki çözümler,
her iki saha içinde genel önerilerle tanımlanabilmektedir.
4.14.3.1

Yeniköy Heyelan Alanına Özel Öneriler

Bölgenin, günümüzdeki topoğrafyasına ulaşmasında, ve dönem dönem yaşanan
zemin kaymalarında, Yeniköy araştırma alanının kuzeydoğusunda konumlanmış
bulunan Kara Deniz’in etkisi büyüktür. Kara Deniz’in kıyısal alanda gerçekleştirmiş
olduğu uzun süreli aşındırma ve taşıma etkisinin sonucunda bölge bugünkü duraysız
durumuna ulaşmıştır. Bölgede yaşanan zemin hareketlerinin en temel yöntemle
kontrol altına alabilmek için, öncelikli olarak, Kara Deniz’in bölgenin kıyısal alanındaki
aşındırma etkisini kontrol altına almak ve aynı zamanda karasal alandan deniz
alanına malzeme taşınımının önüne geçmek gerekmektedir.
4.14.3.2

Çatalca Heyelan Alanına Özel Öneriler

Bölgenin, günümüzdeki topoğrafyasına ulaşmasında, ve dönem dönem yaşanan
zemin kaymalarında, Çatalca araştırma alanının kuzeydoğusunda konumlanmış
bulunan Karasu Deresi’nin ve bu nehrin döküldüğü Marmara Denizi’nin deniz
seviyesinin etkisi büyüktür. Karasu Nehrinin vadi kenarlarında gerçekleştirmiş olduğu
uzun süreli aşındırma ve taşıma etkisinin sonucunda bölge bugünkü duraysız
durumuna ulaşmıştır.
Bölgede yaşanan zemin hareketlerinin en temel yöntemle kontrol altına alabilmek için,
öncelikli olarak, Karasu Nehrinin aktığı yatağını kontrol altına alınması ve taşkın
dönemlerinde vadi kenarlarını aşındırarak bölgeden malzeme taşımasının önüne
geçilmesi önerilmektedir. Ayrıca, heyelanlı alanlarının ıslahi ile yamaçlardan sel ve
yıkanma sonrasında malzeme gelmesinin önüne geçilmesi, bölgenin ıslahı için
gerçekleştirilmesi gereken en öncelikli önlemlerdendir.
4.14.3.3

Yeniköy Ve Çatlaca Heyelan Alanlarının İyileştirilmesine Yönelik
Genel Öneriler

Bölgelerde gerçekleştirilen tüm araştırmalardan elde edilen verileri kullanarak
çalışma alanlarındaki duraysızlık problemleri irdelenmiş ve bölgelere için kısa vade
çözüm önerileri de oluşturulmuştur. Duraysızlık potansiyeli taşıyan alanlarda
gerçekleştirilecek olan iyileştirme çalışmaları sonrasında küçük duraysızlık
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sorunlarının kolaylıkla çözülebilmesine karşın, öngörülemeyecek afet boyutundaki
duraysızlıklarda oluşabilmektedir. Öngörülemeyecek boyutlarda gelişebilecek
duraysızlık problemleri, genellikle farkedilebilir olmakla birlikte tetiklemelere neden
olan koşulların zamanında tespit edilememesi nedeniyle önem arzetmektedir. Bu
amaçla izleme çalışmalarının devamlılığı da önem kazanmaktadır.
Yeniköy ve Çatalca araştırma alanlarında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen
veriler ışığında her iki alanda da yüzeye yakın ve ayrışmış kesimlerde özellikle
yağışlı mevsimlerde gelişmiş bir akma (Creep) hareketinin varlığı belirlenmiştir.
Bundan dolayı, yüzey sularının direne edilmesinin, bölgede meydana gelebilecek
zemin hareketlerinin önlenmesi için önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Aktif/potansiyel kütle hareketleri ve kazı alanları için sığ sismik kesitlerin geçtiği hatlar
boyunca jeoteknik modeller oluşturulmuş ve genel kabullere uygun olarak Tablo
14.1’de kazı alanları için önerilen güvenlik sayılarına ulaşılıp ulaşılamadığı da
değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Slide 6.0 yazılımı ile Bishop limit denge yöntemi
kullanılarak genel değerlendirmeye yönelik analizler yapılmıştır. Ana amaç, sahaların
durum hakkında genel bilgi vermek olduğundan dolayı, farklı yöntemler
uygulanmamıştır. Sahalar için laboratuar analizleri ile elde edilen sonuçlar çok
değişken olduğundan, slide analizi için gereken değerler literatürde benzer zemin ve
kaya türleri için kullanılan değerlerin korelasyonu ile elde edilmiştir (Dalgıç ve diğ.,
2009). Deprem durumu için ek sorgulama, bölgeye ait beklenen ivme değerine gore
her durumda güvenlik sayılarını azaltacak bir ölçek faktörü olarak çalışacağından
dolayı yapılmasına gerek duyulmamıştır. Örneğin, 0.1’lik bir yer ivmesi tüm
değerleri %60 azaltmaktadır.
Yeniköy araştırma alanında yapılan çalışmalarda yavaş ve sığ heyelanlar
gözlenmektedir. Derinlerde ise mevcut yatay ve yataya yakın birimlerde nispeten
sünek davranışlar belirlenmiştir. Sonuç olarak mevcut veriler ışığında bu bölgedeki
hareketlerin özellikleri, derin kontrollü bir hareketten ziyade mevsimsel olarak
yağışlar ve yeraltı suyu seviyesinde meydan gelen değişikliklerin de etkisi ile gelişen
sığ akmalar olarak tanımlanmıştır. Yeniköy için yapılan duraysızlık analizlerinde
güvenlik faktörlerininin statik durumda 1.096-2.502 arasında değiştiği ve yüzeydeki
killi/kumlu seviyeler içinde kalacak şekilde oldukça sığ kayma düzlemleri oluşturduğu
hususu da bu görüşü destekler niteliktedir.
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Tablo 4.14.1 Yarma Şevleri İçin Güvenlik Sayıları Kriterleri (KGM, 2005)

Çatalca‘da yapılan çalışmalarda birimlerin yatay ve yataya yakın olduğu, ancak ara
yüzeylerin uzanımlarının çok düz yapıda olmayıp yer yer yüksek deformasyonlar
gözlendiği ve sığ zemin hareketlerinin topografyayı kontrol ettiği gözlenmiştir. Çatalca
için yapılan duraysızlık analizlerinde ise güvenlik sayıları statik durumda 1.42-1.592
arasında değişmekte ve yüzeydeki yer yer kumlu genellikle killi seviyenin tamamını
kapsayacak derinlikte kayma düzlemleri oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen hususlar
dikkate alınarak bahse konu alanlarda yapılacak her türlü yapım çalışması öncesi ve
sonrasında aşağıda maddeler halinde sıralanan önerilerin dikkate alınmasının faydalı
olacağı düşünülmektedir.
 Her iki araştırma alanında da bulunan her türlü yeraltı su isale sistemleri
(evsel ve alt yapı) denetlenerek kaçaklar ve bu sistemlere şahıslar tarafından
yapılan müdaheleler belirlenmeli ve yeraltı suyunun kaçaklarla beslenmesi altyapılarda gerçekleştirilecek olan iyileştirme çalışmalarıyla engellenmelidir.
 Yamaç üst kesimlerinde ve yamaç üzerinde yapılacak her türlü yapılaşma ve
bu yapılaşmalar nedeniyle oluşabilecek atık sular uygun şekilde
projelendirilecek kollektör sistemleri ile kapalı drenaj yapıları oluşturacak
şekilde toplanmalı ve alanlardan uzaklaştırılarak uygun noktalarda deşarj
edilmelidir.
 Bir başka yöntem ise, heyelan sahalarındaki kayan kütlenin hafifletilmesi
amacıyla taç kısmındaki yükün azaltılmasıdır. Alınacak kütlenin boyutları,
heyelanın özellikleri dikkate alınarak
uzman mühendisler tarafından
değerlendirilmelidir.
 Yukarıda belirtilen önerilere ek olarak heyelan önlemesine yönelik kazık,
istinat duvarı, topuk dolgusu, vb. tutucu yapılar uygulanabilir. Bu yapıların
projelendirilmesi ve uygulanması, konusunda uzman mühendisler tarafından
gerçekleştirilmelidir.
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Yukarıdaki önerilerden gerçekleştirilecek olan çalışmalar sonucunda yerinde
karar verilerek seçilen yöntemlerin uygulanması, sahalarda gerçekleştirilmesi
olası her türlü imalatın uzun dönemde korunması açısından büyük önem arz
etmektedir.
Araştırma alanlarında bulunan mevcut araştırma istasyonlarında gözlem
çalışmalarına devam edilmesi, olası problemlerin erken teşhisi ve kalıcı olması
bakımından faydalı olacaktır.
Her durumda üretilebilecek tekil veya çoğul çözüm önerilerinin teknik
uygulanabililik ve ekonomik maliyet açısından sorumlu idareler tarafından
değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
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5 GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
5.1

Genel Değerlendirme

Proje, üç ayrı temel konuyu içeren bir şemsiye proje şeklinde kurgulanmış olup,
izleyen kısımda bu çalışmalardan elde edilen ana sonuçlar gruplanarak maddeler
halinde değerlendirilmiştir:
1) İstanbul kara alanındaki aktivitesinden şüphe edilen fayların araştırılmasına
yönelik genel değerlendirmeler


GPS, PSInSAR ve sismoloji çalışmaları ile aktif olma olasılığı bulunan kara
alanındaki fayların aktivitesini araştırmak amacıyla, eldeki var olan bilgi birikimi
ile öncelikli olarak Büyükçekmece-Küçükçekmece ve Tuzla-Kartal arası
çalışılmıştır.



Projenin başında İBB DEZİM için gerçekleştirilen daha önceki projeler
(Marmara Bölgesi’nde Depreme Yönelik Yeni Metotların Uygulanması 20012003; Marmara Bölgesi’nde Deprem Kestirimi Çalışmaları, 2004; Gebze-Kartal
Sismik Zonu Deprem Riski ve Sismik Tehlike Değerlendirmesi 2003-2005;
Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi
ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığı Zeminine Olası Etkilerinin Araştırılması
2007-2008) kapsamında oluşturulmuş olan GPS gözlem ağı genişletilerek,
Büyükçekmece’nin batısı ile Küçükçekmece’nin doğusu ve Tuzla bölgesindeki
olası süreksizlikleri tanımlayabilecek şekilde 22 noktalık yerel bir ağ
oluşturulmuştur. Yeni noktalar oluşturulurken, verilerin İBB tarafından farklı
çalışmalarda kullanabilmesi amacıyla, İstanbul nirengi ağına ait pilyelerden de
yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, sistematik olarak ölçüm kampanyaları
sonrası analiz edilerek Marmara Bölgesi hız alanındaki değişimler kontrol
altına alınmıştır. Projede analiz edilen nokta sayısı 101’dir.



Büyükçekmece-Küçükçekmece ve Tuzla-Kartal arası, tüm proje süresince
kesintisiz olarak 16 sismoloji istasyonuyla mikro ölçekteki (büyüklük > 0.5 ML)
deprem aktivitesini ortaya koymak üzere izlenmiştir.



İstanbul’daki deformasyon değişimlerini görüntüleyebilmek amacıyla yapılan
PSInSAR çalışması için, arşiv (ERS1/2) ve güncel (ENVISAT) veriler analiz
edilmiştir. Sonuçlar, sürekli GPS istasyonlarından elde edilen zaman serileri ile
entegre edilerek kontrol edilmiştir.
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GPS ve InSAR sonuçlarına göre, Marmara’nın kuzeyindeki en fazla
deformasyona uğrayan alanın Büyükçekmece-Küçükçekmece arası olduğu
görülmektedir. Bölgede yaptığımız tüm çalışmalardan bildiğimiz üzere, bu
bölgedeki deformasyonların ana kaynağı, genelde denizde haritalanan fayların
karadaki uzantıları üzerinde gelişen heyelanlı alanlardır (Ergintav ve diğ.,
2011). Gözlenen yüzey değişimlerinin olası nedenleri, litolojik değişimler
(örneğin suya doygun seviyelerin üzerlerindeki zayıf malzemeyi kaydırması
gibi) ve bu faylardaki küçük boyuttaki aktivitelerin heyelanları tetiklemesi
olarak tanımlanabilir.



Tuzla civarında GPS ve PSInSAR ile saptanan yamulma anomalileri baskın
olarak, 1999 depremleri sonrası bölgede halihazırda devam eden deprem
sonrası deformasyonlarla ilgilidir. Elde edilen sonuçlar, Kuzey Anadolu Fayı
(KAF)’nın kuzey koluna yakın alandaki elastik yükleme ve uzak alandaki
deprem sonrası değişimlerin bileşkesi olarak görülmektedir.



1999 depremleri öncesi ve sonrası için GPS ve PSInSAR sonuçlarının birlikte
analizi bölgede 1999 depremi sonrası beklendiğinin aksine önemli bir gerilme
artışı olmadığını göstermektedir. Bunun nedeni olarak raporda farklı olasılıklar
tartışılmıştır. En kuvvetli olasılık, 1999 kırığının batı ucu olan Adalar
segmentinde krip olayının gözlenmesi veya sığ kilitlenme derinliğinin olması
olarak ortaya çıkmaktadır. Adalar segmenti civarındaki düşük deprem
aktivitesi, krip olasılığını desteklemektedir. Konuya kesinlik kazandırılması için,
Marmara Denizi içindeki fay segmentleri civarında jeodezik kontrol
noktalarının oluşturulması ve deniz tabanı sismolojik gözlem istasyonlarının
sayısının bölge özelinde artırılması gereklidir.



Proje döneminde en fazla sismolojik aktivitenin gözlendiği alan, Tuzla
bölgesidir. Bu bölgedeki depremlere ait birleşik fay düzlemi çözümüne uygun
olası bir aktif faya ait bulguya arazide rastlanmamıştır. Bununla birlikte,
deprem kümesinin bulunduğu bölgede Prof. Dr. İhsan Ketin (Ocak 1990 Nisan 1991) tarafından yapılan jeoloji haritasında olası bir fay gösterilmektedir.
Bu bölgedeki depremler, bu fayla ilişkili olabilir ancak daha ileri bir yorum
yapabilmek için yeterli bilimsel kanıtlar bulunabilmelidir. Ancak bölgenin sağ
yanal doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fay sisteminin kontrolünde olduğu
düşünüldüğünde, ikincil yapıların görülebileceği bir gerçektir. Temel olarak,
Tuzla bölgesinde iki adet fay düzlemi elde edilmiştir. Bilindiği gibi salt
sismoloji verilerinden düğüm düzlemlerinden hangisinin fay düzlemi olduğu
anlaşılamamaktadır. Eğer fay düzlemi kuzeye eğimli ve BKB-DGD doğrultulu
düğüm düzlemine ait ise, bu çözüm sağ yanal “Riedel (R)” yapısına uygundur.
Diğer yandan, eğer fay düzlemi K-G sol yanal faylanma veren düğüm düzlemi
ile ilişkili ise, “anti-Riedel (R’)” yapısına uymaktadır. Bölgedeki aktivitenin
sağlıklı yorumlanabilmesi için gözlemlerin devam ettirilmesi gerekmektedir.
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Küçükçekmece-Büyükçekmece arasındaki sismik aktivite çok düşük olup,
önemli bir kısmı denizde meydana gelmiştir. Karada gözlenen az miktardaki
depremlerin bir kısmının, Küçükçekmece Fayı ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Proje süresince gözlenen aktivite için, bölgeye yönelik
sağlıklı fay düzlemi çözümü elde edilememiştir. Ayrıca, depremler belirli bir
dizilim ve dağılım göstermediğinden birleşik fay düzlem çözümü de
yapılamamıştır.
Bu bölgedeki aktivitenin sağlıklı belirlenebilmesi için
gözlemlerin devam ettirilmesi gerekmektedir. Deniz tabanı sismolojik gözlem
istasyonlarının sayısının bölge özelinde artırılması ile denizdeki aktivitenin
kaynağına yönelik daha net bulgular elde etmek mümkün olacaktır.

2) Büyükçekmece-Ataköy arasındaki kalan sığ deniz tabanı morfolojisinin (20
metre su derinliğine kadar) saptanmasına yönelik araştırmaların genel
değerlendirilmesi


Proje kapsamında, ilk defa olarak Büyükçekmece-Ataköy arasındaki kısmın
sığ batimetrisi belirlenmiştir.



Kıyı çizgisi boyunca araştırma teknesinin giremediği sığ derinliklerin
haritalanamayan kısımları, özel veri işlem teknikleriyle doldurulmuş ve
kıyı/deniz geçiş zonunda boş alan bırakılmamıştır. Bu sayede, kara ve
denizdeki morfolojik değişimler ilişkilendirilerek haritalanmış ve yorumlanmıştır.



Bölgede daha önce yapılan çalışmalar sırasında toplanan sismik verilerin
desteğinde, sediman biriken bölgeler ve kayalık alanlar tanımlanmıştır.



Deniz/kara geçiş zonu ayrıntısı, özellikle heyelanlar açısından ortaya konmuş,
farklı yapısal unsurlar tanımlanmıştır. Örneğin, Büyükçekmece Gölü ile
Büyükçekmece Körfezi’nin birleşme alanına ait batimetri haritası
incelendiğinde, farklı bir topoğrafik değişimin varlığı göze çarpmaktadır. Bu
topoğrafik yapının, Büyükçekmece Gölü’nden, özellikle taşkın zamanlarında,
Büyükçekmece Körfezi’nin kuzey kıyılarına giren sedimanların yayılım alanını
temsil ettiği yorumu yapılmıştır. Tipik bir yelpaze şeklini yansıtan bu yapı,
araştırma alanının birçok yerinde farklı şekillerde ve büyüklüklerde
gözlenebilmektedir. Gözlenen bu alan, bölgede bulunan iki liman arasında yer
almaktadır. Bu limanların bölgeye gelen fazla sediman girdilerinden etkilenmiş
olabilecekleri düşünülmektedir.



Yapısal unsurları kesen kesitlerle heyelanların gerek karasal topoğrafyaya ve
gerekse deniz tabanına yapmış olduğu etkiler örneklenmiştir. Kesitler
incelendiğinde, heyelanlar veya deniz aşındırması sonucunda, kıyıda
meydana gelen malzeme (toprak) kaybının oluştuğu alanlar belirlenmiştir.
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Tsunami tehlikesinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda temel veri
seti batimetridir. Özellikle sığ kesimlerdeki morfolojik değişimler, tsunami
sonrası olabilecek dalga yüksekliğini dramatik boyutta değiştirmektedir. Bu
çalışma sonucunda elde edilen batimetri verisi ile bölgeye ait tsunami tehlike
modellerinin yenilenmesine gerek vardır.



Elde edilen veriler CBS ortamında sorgulanabilecek ve farklı projelere altlık
oluşturacak şekilde teslim edilmiştir.

3) Öncelikli heyelanlı alanlarda çok disiplinli araştırmalar yapmak suretiyle
heyelan tespit ve izleme konusunda yöntemlerin geliştirilmesi çalışmalarına ait
genel değerlendirme


Öncelikli olarak ele alınan Yeniköy ve Çatalca araştırma alanları birbirlerinden
uzak konumda olsalar da, gerek zemin yapısı ve gerekse meteorolojik koşullar
açısından benzer özelliklere sahiptirler. Bu alanları bir birlerinden ayıran en
belirgin özellik, Yeniköy heyelanlı alanının, kuzeyinde bulunan Kara Deniz’in
etkisi altında ve Çatalca heyelanlı alanının ise kuzeydoğusunda bulunan
Karasu Nehri’nin etkisi altında şekillenmesidir.



Yeniköy ve Çatalca çalışma sahalarındaki topoğrafya değişimleri, kayma izleri
ve heyelan topoğrafyası oluşturulan jeodezik gözlem ağlarında, periyodik
(mevsimsel değişimleri örnekleyecek şekilde) ve sürekli gözlemler yapılarak
izlenmiştir. Toplanan verilerle bölgedeki topoğrafya değişimleri için sistematik
yamulma analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ele alınan problemin
zamansal ve alansal kontrolü gerçekleştirilmiştir.



Çatalca ve Yeniköy’de heyelanlara ait derinlik bilgilerini ortaya koymak
amacıyla toplam 7.6 km sismik yansıma çalışması yapılmıştır. Sismik verilerin
analizine yönelik sığ ve derin kısımlar için farklı iki veri işlem yaklaşımı
geliştirilmiş ve sonuçlar heyelanlı alanların derinlik boyutunu kontrol etmek
amacı ile yorumlanmıştır. Elde edilen bulguları desteklemek amacıyla yüzey
dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW), sismik kesitlere ait atış verilerindeki
yüzey dalgaları ele alınarak her iki saha içinde gerçekleştirilmiştir. Elektrik
kesitleri alınarak, yaygın kullanılan bu yöntemin heyelan sahalarındaki etkinliği
sorgulanmıştır.



Yeniköy araştırma alanında 6, Çatalca araştırma alanında ise 8 adet
inklinometre kuyusunun konumları jeolojik, jeodezik ve sismik çalışmalarla
belirlenerek oluşturulmuştur. Her iki bölgede açılan kuyulardan 5’er adetinde
sürekli gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan, Yeniköy araştırma
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alanında 1 adet ve Çatalca araştırma alanında 3 adet kuyuda ise peryodik
ölçümlerle izleme çalışmaları yapılmıştır.


Yeniköy ve Çatalca’da sürekli gözlem yapılan 5’er adet kuyunun içine
yerleştirilen inklinometre dizinleri yardımıyla heyelanlardaki deformasyonların,
derinliğin fonksiyonu olarak sürekli izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Dizinlerdeki
inklinometre elemanlarının yerleri, derinlerdeki farklı yapısal değişimleri kontrol
edecek şekilde konumlandırılmıştır. Her bir kuyuda 3 ile 5 arası değişen
elemanlar kullanılmıştır. Yerinde 1dk aralıklarla toplanan inklinometre
verilerinin, bir web arayüzünden 1 saatlik örneklemelerle izlenmesi ve İBB’ nin
bu verileri anında takip edebilmesi sağlanmıştır.



Çatalca ve Yeniköy'de Time Domain Reflectivty (TDR) ölçümleri, inklinometre
ölçümlerini destekleyecek şekilde ucuz ve pratik bir yöntem olarak
uygulanmıştır. TDR’in bu proje kapsamındaki kullanımı, ülkemizde konuyla
ilgili ilk uygulama örneğini oluşturmaktadır.



Çatalca ve Yeniköy’de karot alarak zemin kontrolü yapmak üzere inklinometre
kuyularının yakınına açılan bazı kuyular, su seviyesi gözlemi yapılmasına
olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Çatalca’da 4 ve Yeniköy’de 2 adet
su gözlem kuyusunda, aylık ölçümler gerçekleştirilmiştir.



Heyelanlı alanlarda kayıt altına alınan topoğrafik değişimlerin takibi amacıyla
gerçekleştirilen yamulma analizi sonuçları, su seviyesi değişimleri ve Yeniköy
ve Çatalca’da proje kapsamında kurulan sayısal meteoroloji istasyonlarından
elde edilen veriler ışığında sorgulanmıştır. Genel olarak, heyelanların baskın
olduğu yerler, topoğrafik eğimin kontrolü altındadır.



Mühendislik uygulamalarında sıklıkla kullanılan SPAC Dizin ve H/V
Mikrotremör analiz yöntemlerinin heyelanlı sahalardaki problemlerin
çözümüne katkısını sorgulamak, derinlikle S hızı değişimlerini ortaya koymak
ve olası kayma potansiyeli yüksek olan zayıf zonları tanımlamak amacıyla,
Yeniköy’de SPAC Dizin ve H/V Mikrotremör analizleri ile Çatalca’da H/V
analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sismik yansıma ve elektrik
sonuçları ile uyumludur.



İnklinometre ve TDR gözlemlerine ek olarak yeni bir yaklaşım ile heyelanların
izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Manyetik olmayan bir kaba yerleştirilen sayısal
bir pusula, periyodik olarak gözlenen inklinometre kuyuları boyunca özel
tekerleri ile indirilerek derinliğin fonksiyonu olarak kuyuların burulması (diğer
deyişle yamulmanın açısal değişimi) izlenmiştir. Bu sayede, birbirine dik
(sadece 90o) doğrultularda izlenebilen deformasyonların kesintisiz olarak tüm
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açılarda (0-360o arası) saptanmasına yönelik yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir.
Geliştirilen bu sistem; YDBE’ce proje kapsamında tasarlanmıştır.


Heyelanların araştırılmasına ve izlenmesine yönelik yöntemler irdelenmiş,
avantajları ve dezavantajları ortaya konmuştur. Heyelanlı alanlarda yapılacak
çalışmalarda referans alınması amaçlanan bir metodoloji oluşturulmuş,
yöntemler sınıflandırılmıştır. Oluşturulan sınıflandırma, etkin kullanım
açısından broşür formatında verilmiş ve bu rapordan bağımsız olarak
kullanılabilmesi sağlanmıştır (EK 5). Metodolojinin her bir adımı uygulayıcıya
yardımcı olacak şekilde maddeler halinde detaylandırılmıştır. İstendiğinde
şartname olarak da kullanmak mümkündür. Öncelikli çalışma sahaları,
tanımlanan bu metodolojinin izlenmesi ile çalışılmıştır.



Çok disiplinli araştırmaların sonuçları bütünleşik olarak irdelenmiş, proje
süresince sahalarda gerçekleştirilen sürekli izleme çalışmalarının sonuçlarının
katkısı ile öncelikle çalışma alanları heyelanlar açısından yorumlanmıştır.



Yeniköy araştırma alanında gerçekleştirilen uzun dönem gözlemlerin
sonrasında, bölgenin aldığı yağış dönemleriyle, heyelanların ve toprak
akmalarının meydana gelme dönemler arasında yakın bir ilişkinin var olduğu
tespit edilmiştir. Gerek heyelanlı alanlarda gerçekleştirilen GPS ölçümleri ve
gerekse kuyu içi inklinometre çalışmaları sonrası saptanan toprak kayması ve
akması, hem yağışlı dönemlerle hem de bu dönemlerle paralel gelişen yer altı
su tablasının yükselme dönemleriyle yakın ilişki içerisindedir. Ayrıca, denizin
dalga ve akıntı rejimlerinin etkisiyle kıyı aşındırılmakta, alt kısmı oyulan kıyı
şeritinde göçmeler, devrilmeler yaşanmakta ve kıyı çizgisi değişmektedir.



Yeniköy araştırma alanında yapılan çalışmalarda ortamın heterojen bir yapı
gösterdiği ve heterojenitenin olasılıkla bölgedeki eski heyelanlarla (veya toprak
akmalarıyla) ilgili karmaşık malzeme birikimlerinden kaynaklanabileceği
değerlendirilmiştir. Ayrıca bu sahada yapılan sismik yansıma profillerine ait
mevcut kesitlerdeki yerel ve sığ anomaliler dışında, derinlerde tabakalanmış
yapıların yatay ve yataya yakın olduğu açık bir biçimde gözlemlenmektedir.
Elde edilen veriler yüzeyde açık olarak gözlenen kumlu/killi seviyelerin,
yağışların kaymayı tetiklemesi ile sığ kaymalar ve akmalar oluşturduğu ve bu
değişimlerin bölgedeki topoğrafyayı kontrol ettiğini göstermektedir. Sahada
yapılan çalışmalarda hareketlerin genelde yüzeye yakın kumlu ve siltli
seviyelerde gerçekleştiği gözlenmiştir. Kaymanın bu aşamada üst seviyelerde
minimal düzeyde yüzeysel akma (Creep) şeklinde olduğu; bunun altındaki
kesimlerde ise büyük olasılıkla yeraltı suyunun çatlaklı birimler ile etkileşimi
sonucunda gelişen, genellikle küçük miktarlarda ve değişen birim sınırları ile
uyumlu sünek davranışlar gösterdiği anlaşılmaktadır.
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Çatalca araştırma alanında üst seviyelerdeki birimlerin daha alt seviyelerdeki
birimlere göre çok daha fazla deforme olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kesitlerde
gözlenen düşey süreksizliklerin sığ kotlardaki toprak kaymalarından ve/veya
olası eski heyelanlardan kaynaklanan geçişler de olabileceği belirtilmektedir.
Güncel heyelanlara ait tüm sahayı kontrol eden genel bir kayma düzlemi
gözlenmemiş olup derinlerde gözlenen değişimlerin paleo-heyelanlarla ilgili
olma olasılığının yüksek olduğu ifade edilmiştir. Yüzeyde gözlenen kumlu ve
killi seviyelerin özellikle yağışla doygun hale gelmesi nedeniyle akma
yapılarını tetiklediği ve sığ heyelanların oluşumuna neden olduğu belirlenmiştir.
Kayma hareketleri, bu aşamada yeraltı suyunun da etkisi ile yüzeye yakın
seviyelerde akma ve sığ heyelanları daha aşağıdaki seviyelerde ise genellikle
ihmal edilebilir miktarda sünek davranışları işaret etmektedir.



Öncelikli heyelan alanlarından elde edilen tüm veriler kullanılarak, heyelanların
gelişim evreleri modellenmiştir. Bu çalışmalara göre, Yeniköy bölgesinin
günümüzdeki topoğrafyasına ulaşmasında, ve dönem dönem yaşanan zemin
kaymalarında, Yeniköy araştırma alanının kuzeydoğusunda konumlanmış
bulunan Kara Deniz’in etkisi büyüktür. Kara Deniz’in kıyısal alanda
gerçekleştirmiş olduğu uzun süreli aşındırma ve taşıma etkisinin sonucunda
bölge bugünkü duraysızlık durumuna ulaşmıştır. Bölgede yaşanan zemin
hareketlerinin en temel yöntemle kontrol altına alabilmek için, öncelikli olarak,
Kara Deniz’in bölgenin kıyısal alanındaki aşındırma etkisini kontrol altına
almak ve aynı zamanda karasal alandan deniz alanına malzeme taşınımının
önüne geçmek gerekmektedir. Çatalca araştırma alanı için ise bölgenin
kuzeydoğusunda konumlanmış bulunan Karasu Deresi’nin ve bu derenin
döküldüğü Marmara Denizi’nin deniz seviyesinin etkisi büyüktür. Karasu
Deresi’nin vadi kenarlarında gerçekleştirmiş olduğu uzun süreli aşındırma ve
taşıma etkisinin sonucunda bölge bugünkü duraysızlık durumuna ulaşmıştır.
Bölgede yaşanan zemin hareketlerinin en temel yöntemle kontrol altına
alabilmek için, öncelikli olarak, Karasu Deresi’nin aktığı yatağın kontrol altına
alınması ve taşkın dönemlerinde vadi kenarlarını aşındırarak bölgeden
malzeme taşımasının önüne geçilmesi önerilmektedir. Ayrıca, heyelanlı
alanlarının ıslahı ile yağışlı dönemlerde, yamaçlardan sel ve yıkanma
sonrasında malzeme gelmesinin önüne geçilmesi, bölgenin ıslahı için
gerçekleştirilmesi gereken en öncelikli önlemlerdendir.



Öncelikli alanlarda yapılacak her türlü yapım çalışması öncesi ve sonrasında
dikkat edilmesi gereken iyileştirme amaçlı somut önlemlere yönelik öneriler
yetkin uzmanlardan da katkı alınarak tanımlanmıştır. Her durumda
üretilebilecek tekil veya çoğul çözüm önerilerinin teknik uygulanabililik ve
ekonomik maliyet açısından sorumlu idareler tarafından değerlendirilmesi ve
uygun çözümün hayata geçirilmesi gerekmektedir.
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İleriye Yönelik Öneriler

Proje kapsamında yapılan çalışmaların bir kısmı süreklilik gerektiren ölçümleri
içermektedir. Diğer bir kısmı ise, yeni çalışmalar için başlangıç teşkil edecek
boyuttadır. Bu kısımda, olası yeni çalışmalara altlık teşkil edecek öneriler aşağıda
tanımlanmıştır.


Büyükçekmece-Küçükçekmece ve Tuzla-Kartal arasındaki aktif fayların
varlığını sorgulamak amacı ile oluşturulan sismolojik ve GPS gözlem ağların
çalıştırılmasına devam edilmelidir. Üç yıllık proje süresi, aktivitenin varlığını
sorgulamak için yeterince uzun değildir.



KAF’ın adalar segmenti civarındaki düşük deprem aktivitesinin nedenlerini ve
krip olasılığını sorgulayabilmek için Marmara Denizi içindeki fay segmentleri
civarında jeodezik kontrol noktalarının oluşturulması ve OBS sayısının bölge
özelinde artırılması gereklidir. Bu çalışma beklenen İstanbul depreminin
büyüklüğünün belirlenmesi için gereklidir.



Gerçekleştirilen batimetri çalışmasının, İstanbul kıyı şeridinin tümünü aynı
kalitede kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Halihazırda,
proje kapsamında elde edilen veri, İstanbul’un kıta sahanlığının sığ
kesimlerinin ancak %10-15’ini kapsamaktadır.



Yapılmış Tsunami çalışmaları yeni batimetri ve sığ sismik verileri kullanılarak
güncellenmelidir.



Kıyı boyunca yapılacak inşaat çalışmalarına yönelik planlamaların etkin
biçimde yapılabilmesi için karada yapılan mikrobölgelendirme benzeri
çalışmaların kıta sahanlığının sığ kesimlerinde de yapılması gerekmektedir.



Heyelanlı sahaların çalışılması için oluşturulan metodoloji, konu ile ilgili temel
bir şartname için referans döküman olarak kullanılmalıdır. Yapılacak ihaleler
için etkin bir değerlendirmeye yönelik eğitim programları ve danışmanlık
sistemi kurulmalıdır.



Heyelanlı alanların analizi için etkinliği gösterilen yöntemlerin kullanımının
yaygınlaşması için uygulamalı eğitim programları oluşturulmalıdır.



LIDAR gibi, ülkemizde henüz yaygın kullanılmamış yeni yöntemlerinde etkinliği
sürekli olarak sorgulanmalı, eldeki yöntem sayısı yeni tekniklerle sürekli olarak
zenginleştirilmelidir.
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PSInSAR sonuçlarına göre İstanbul’da en fazla deformasyonların olduğu
bölgeler (Büyükçekmece-Ataköy arası) sürekli inklinometre ve GPS sistemleri
ile kontrol altına alınmalı ve İstanbul geneli için heyelanlara yönelik erken uyarı
sistemi kurulmalıdır.



Erken uyarı sisteminden gelecek bilgiler sayesinde, heyelan tehlikesinin
azaltılmasına yönelik proaktif önlemler devreye alınmalıdır.



Heyelanlara yönelik erken uyarı sistemi ile depremlere yönelik oluşturulan
erken uyarı sistemi entegre edilerek, afetlere yönelik etkin insan gücü ve
kaynak kullanımı sağlanmalıdır.
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