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ÖZ Bu çalışmada, Gölcük ilçesinde yapılmış olan yaklaşık 200 adet sismik kırılma ve 50
adet mikrotremor çalışmasına ait sayısal veriler toplanıp sayısal ortama aktarılmış,
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden (CBS) yararlanılarak sismik hız ve mikrotremor haritaları
oluşturulmuştur. Oluşturulan haritalar karşılaştırılmalı olarak incelenerek Gölcük ilçesi
zemin yapısı araştırılmıştır. Sismik haritalara bakıldığında özellikle Kuzey Anadolu Fayı
(KAF)’nın kuzeyinde kalan kesimlerde Vp ve Vs hızlarının düşük olduğu görülmüştür.
KAF’ın güneyinde yer alan, topoğrafik olarak yüksekliğin arttığı kesimlerde ise Vp ve Vs
hızlarında artış gözlenmektedir. Mikrotremor verilerine göre peryod dağılımlarının 0.5 –
0.8 sn arasında değişmesi, çalışma alanı genelinin kalın ve yumuşak alüvyon
malzemeden oluştuğu anlamına gelmektedir. Sismik ve mikrotremor haritaları
karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, çalışma alanında KAF’nın kezeyinde yer alan ve faya
yakın olan kesimlerde gevşek yapıda malzemelerin hakim olduğu anlaşılmıştır. KAF’ın
güneyinde bulunan alanlar zemin özellikleri açısından nispeten daha sağlam bir görüntü
vermektedir.
ABSTRACT In this study, nearly 200 seismic refraction and 50 microtremor data

collected and transferred to numerical domain which belong to Gölcük district and
constituted seismic velocity maps and microtremor maps by using GIS (Geographic
Information Systems). Seismic velocity maps show that the most areas in Gölcük and
especially north side of NAF have softness ground properties. According to microtremor
data the period values are changing between 0.5 and 0.8 sec therefore the study area
formed by thick and soft alluvium materials. All the maps indicated that the southern
sides of NAF have better ground properties.

GİRİŞ
Ülkemizin aktif bir tektonik yapı üzerinde bulunması ve doğal afetlere elverişli bir
topoğrafyaya sahip olması nedeniyle, yerleşime açılmış alanlardaki yapılaşmalarda zemin
özellikleri iyi olan bölgelerin tespit edilmesi ve bu bölgelerin zemin parametre haritalarının
oluşturulması gerekliliği özellikle 1999 Marmara depreminde yaşanan can ve mal kayıpları
ile iyice ortaya çıkmıştır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak çeşitli parametrelere göre hazırlanan
mikrobölgeleme haritaları, özellikle yeni yerleşim alanlarının seçiminde ve mevcut
yerleşim alanlarında zemin özellikleri iyi ve kötü olan bölgelerin ortaya çıkarılmasında
büyük yararlar sağlamaktadırlar. Hazırlanan haritalar çalışma alanının genel profilini
ortaya çıkardığından zaman ve maliyet açılarından da önemli kazanca vesile
olabilmektedirler.
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İnceleme alanı olan Gölcük ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde bulunduğundan
birinci derece deprem bölgesi özelliğine sahiptir. 17 Ağustos depreminde Gölcük’te
yaşanan acı sonuçların başlıca nedenlerinden biri de bölgede zemin özellikleri iyi analiz
edilmeden, zeminin taşıyabileceğinden çok daha fazla katlı yapılaşmalara gidilmiş
olmasıdır.
Deprem riski taşıyan yerleşim alanlarında zemin özelliklerini gözler önüne sürmek adına
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kullanılarak oluşturulacak zemin parametre haritaları ile
yerleşim alanının zemin durumu ayrıntılı şekilde belirlenebilmekte ve bu sayede güvenilir
yorumlar yapılabilmektedir.
Bu çalışmada, Gölcük ilçesine ait yaklaşık 200 adet sismik kırılma ve 50 adet mikrotremor
çalışması sonucu elde edilen verilerle Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla oluşturulan
haritalar ışığında zeminin sıkılık-gevşeklik durumu araştırılmıştır.

GENEL JEOLOJİ
Kocaeli ili, Gölcük ilçesinin de içinde yer aldığı yarımada olan Armutlu
Yarımadası’nda Geç
Kretase
(Mesozoyik)
öncesinde
bir
araya
gelmiş
iki
teknostratigrafik birim bulunmaktadır. Bunlar Pamukova Metamorfitleri ve İznik
Metamorfitleri’dir. Pamukova Metamorfitleri İstanbul Zonu’na, İznik Metamorfitleri ise
Sakarya Zonu’na aittir (Göncüoğlu vd, 1990). Pamukova Metamorfitleri ve İznik
Metamorfitleri Senomaniyen (Üst Kretase) yaşta kireçtaşları (Kocakır Kireçtaşı) ile
başlayan ve metamorfizma göstermeyen bir istifle örtülür. Kocakır Kireçtaşı üzerine
kumtaşı-silttaşı ve çakıltaşından oluşan Maestrihtiyen (Üst Kretase) yaşlı Bakacak
Formasyonu gelmektedir. Bakacak Formasyonu yer yer Jura ve Kretase yaşlı
bloklar içerir. Bu birim üzerine özellikle Gölcük-İznik Gölü arasında kalan alanda,
andezit-bazalt-aglomera ve tüften oluşan Paleosen-Eosen (Senozoyik) yaşlı Sarısu
Volkanitleri uyumsuzlukla gelmektedir. Tüm bu birimleri de açısal uyumsuzlukla
karasal ve kıyı ortamında çökelmiş olan kiltaşı-kumtaşı-çakıltaşı ve kireçtaşı ile
temsil edilen Miyosen (Senozoyik) yaşlı Kılınç Formasyonu örter.
Gölcük ilçesi ve yakın çevresi ile Sapanca-Yalova arasında geniş alanlarda izlenen
gevşek ve çimentolu kiltaşı-kumtaşı-silttaşı ve çakıltaşından oluşan Pliyosen
(Senozoyik)
yaşlı
Aslanbey
Formasyonu, Kılınç
Formasyonu
üzerine
yine
uyumsuzlukla gelmektedir. Kuaterner (Senozoyik) yaşlı alüvyon ise tüm istifi
örtmektedir (Akartuna. 1968).

Şekil 1. Jeoloji Haritası (Ölçek: 1/500000 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü)
51

İNCELEME ALANININ JEOLOJİSİ
İnceleme alanı Kocaeli ili, Gölcük ilçesi olup Pliyosen (Senozoyik) yaşlı Aslanbey
Formasyonu ile Kuaterner (Senozoyik) yaşlı Alüvyon gözlenmektedir.
Aslanbey Formasyonu (Na)
İnceleme alanı içinde gözlenmeyen ancak Yalova ve Kılınç’ta yaygın şekilde
gözlenen Kılınç Formasyonu üzerine uyumsuzlukla gelen bu birim ilk kez
Tchihatcheff P. (1867) tarafından belirlenmiştir. Tchihatcheff (1867-69), İznik
Gölü’nden başlayarak Karamürsel ilçesine kadar geniş alanlarda yayılım gösteren
birimin varlığına dikkat çekmiş ve bunların karasal olabileceğini belirtmiştir [18].
Daha sonraları değişik dönemlerde bölgede çalışan yerli ve yabancı pek çok
araştırmacı birimin yaşı ve alt-üst ilişkisi konusunda farklı görüşler ortaya
konulmuştur. Bölgede 1962-64 yılları arasında Doktora çalışması yapan Akartuna, M.
(1968), formasyon içindeki fosil bulgularına dayanarak Ponsiyen-Pliyosen yaşını
vermiştir. Son yıllarda gerek Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından yapılan
çalışmalar ve gerekse bölgedeki çeşitli araştırmalarda formasyon Aslanbey
Formasyonu olarak adlandırılmıştır.
Birim kumtaşı-silttaşı-kiltaşı ve çakıltaşından oluşur. Genellikle az tutturulmuşgevşektir. Bağlayıcı madde genellikle kildir. Bazı seviyelerde çok düzenli ve inceorta tabakalıdır. Bazı seviyelerde ise tabakalanma düzensiz ve belirsizdir. Ayrışma
ve
bozuşma
nedeniyle
sıkça
zemin
davranışı
gösterir
ve/veya
zemin
görünümündedir.
Aslanbey Formasyonu’nun litolojileri birbiri ile yanal ve düşey yönde tedrici
geçişlidir. Söz konusu litolojiler gevşek bir çimento ile tutturulmuştur ve sahanın
bir çok kesiminde ayrışma ve bozuşma nedeniyle ve açılan sondajlarda kil-kumçakıl olarak izlenmiştir.
Aslanbey formasyonu Sapanca Gölü ile Yalova arasında çok geniş bir alanda
yayılım gösterir ve bu alan içinde yapılmış çalışmalarda minimum 700 m. kalınlık
verilmiştir.
Alüvyon (Qal)
Bölgede yer alan daha yaşlı jeolojik birimlerin aşınıp parçalanarak daha alçak
kısımlara taşınmaları ve birikmeleri sonucu oluşan alüvyon, doğu sınırını oluşturan
Selimiye (Kazıklı) Deresi ve buna bağlı drenaj hatlarının oluşturduğu alüvyondur.
Alüvyonu oluşturan litolojiler kil, silt, ince kum ile organik kil, organik silt ve az
miktarda çakıl oluşturmaktadır. Litolojiler yeraltı suyuna doygun alüvyal, plaj, kıyı,
lagün ve denizel bataklık çökellerinin (kil-silt-kum) oluşturduğu litolojilerdir. Bazı
kesimlerde bol miktarda kavkı parçaları içerirler. Bu kavkı parçaları içinden seçilen
örneklerde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sedimantoloji ve Paleontoloji Bölümü’nce
yapılmış olan incelemelerde, karakteristik yaş tayinine esas olacak örneklere
rastlanmamakla beraber bu örneklerin özellikle denizel bataklık çökellerinin temsil
olduğu belirlenmiştir. Özellikle sahanın kuzeydoğu kesiminde Kongre Sarayının
bulunduğu alandan başlayarak doğuya doğru kalınlığı 1-15 m. arasında değişen bu
kavkılı seviye açılan sondaj kuyularında net olarak belirlenmiştir.
Alüvyonun toplam kalınlığı ise sahada yapılmış olan sondaj verileri de dikkate
alındığı zaman 1-50 m. arasında olduğu ve alüvyon kalınlığının sahanın doğu
kesimlerinde arttığı belirlenmiştir. Özellikle Kavaklı sahil kesiminde alüvyon kalınlığı
doğuya doğru artarak devam etmektedir.
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Topoğrafik Durum
Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın kuzeyinde yer alan, deniz seviyesine yakın alanlar, genelde
düz bir topoğrafyaya sahiptir.. KAF’ın güneyinde ise yüksekliğin yer yer 100 - 150 m’ye
ulaştığı tepelik alanlar mevcuttur. Ayrıca bu kesimlerde, yüksek tepelerden aşınan
malzemelerin oluşturduğu birikinti konileri mevcuttur. Şekil 1’ de Gölcük ilçesinin kuzeygüney doğrultulu topoğrafik haritası görülmektedir.

Şekil 2. Gölcük ilçesinin topoğrafik haritası (Özcan, 2004)

BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ
17 Ağustos depremi, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde, Karamürsel’in
batısında yer alan Hersek Gölü’nün kuzey kıyısı ile Düzce Ovası’nın batısında yer
alan Gölyaka arasında yaklaşık 125 km uzunluğunda bir segmenti harekete
geçirmiştir. Burada oluşan fay kabaca Kocaeli’ne bağlı Karamürsel, Gölcük,
Değirmendere, Kullar, Sarımeşe, Tepetarla, Acısu, Sakarya’ya bağlı Arifiye, Türkçaybaşı,
Kamışlı, Kadıköy, Kazancı, Akyazı-Seyfeler, Efeçimler, Kapanca ve Bolu’ya bağlı
Gölyaka yerleşim bölgelerinden geçen bir güzergah boyunca hareket eden yüzey
kırığı oluşturmuştur (Özcan, 2004). Şekil 2’de depremin en fazla zarar verdiği
bölgeler içinde Gölcük açıkça görülmektedir.
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Şekil 3. Bölgenin tektonik haritası (Boğaziçi Ünv., 2004)
İnceleme alanı içindeki en önemli yapısal hatlar faylardır. Söz konusu faylar ise
aktif faylar ve aktif olmayan faylar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. İnceleme
alanı içindeki aktif faylardan ilki Kavaklı sahili önünden başlayarak D-B uzanımlı
olarak Körfez içinden devam eden ve Gölcük Donanma Üssü alanı içinde karaya
çıkan yüzey kırığıdır. Söz konusu kırıkta 4.00-4.45 m’lik sağ yanal atımlar
bulunmaktadır (Özcan, 2004). Gölcük Segmenti olarak tarif edilen bu yüzey kırığına
ek olarak Kavaklı Mahallesinde ana faya verev olarak gelişmiş doğrultu atımlı
oblik bir fay daha bulunmaktadır. Kavaklı Fayı K 40-60° B doğrultusunda ve 3.0
km uzunluğundadır. Bu fay boyunca 1.00-1.70 m’lik atımlar mevcuttur (Özcan,
2004).

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK ÇALIŞMA ALANINA
AİT ZEMİN HARİTALARININ HAZIRLANMASI
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak zemin haritaların oluşturulmasında en önemli ve de
ilk adım, çalışılacak bölgenin zeminine ait verilerin toplanması ve bu verilerin sayısal
ortama aktarılmasıdır. Bu çalışmada Gölcük ilçesine ait, sayısal ortama aktarım işlemi
yapılmış olan yaklaşık 200 adet sismik kırılma ve 50 adet mikrotremor çalışması sonucu
elde edilen veriler kullanılmıştır.
Arazide ölçüm alındığı sırada ya da verilerin toplanması esnasında meydana gelmesi
muhtemel olan hataların oluşturulacak haritalara yansıma ihtimali göz önünde
bulundurularak tüm veriler veri analizden geçirilmiştir. Bu amaçla, her pafta ayrı ayrı ele
alınarak mevcut pafta içindeki verilerin birbirleri ile olan uyumları incelenmiştir. İnceleme
sonucu, bozucu etkiye neden olabilecek veriye rastlanmamıştır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak haritalama işlemleri yapılırken, çalışma alanına ait
altlık yani verilerimizi ilgili olduğu noktalar üzerinde görüntüleyeceğimiz pafta anahtarı ile
kullanabileceğimiz alanlara ait (donatı alanları, akarsular, yollar, mahalleler, vb.)
katmanların sayısallaştırılma ve projeksiyonlama (koordinatlandırma) işlemlerinin
yapılması gerekmektedir. Bu nedenle çalışma alanımız olan Gölcük ilçesine ait pafta
anahtarında projeksiyonlama yapılarak dataların doğru yerlerde görüntülenmesi
sağlanmıştır. Daha sonra pafta anahtarı üzerinde bulunan yollar, mahalle sınırları, imar
ve kadastral pafta alanları akarsular ayrı ayrı katmanlara işlenerek sayısallaştırılmıştır.
Koordinatları bulunan parametreler Coğrafi Bilgi Sistemleri ile modellenirken ve haritalar
oluşturulurken amaca uygun modelleme yöntemi seçilmelidir. Bu amaçla haritalar
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oluşturulurken Natural Neighbour (Doğal Komşuluk) modelleme yöntemini kullanılmıştır.
Bu yöntem ile yapılan hesaplamalar, her noktanın komşu noktaları ile oluşturulan alan
veri setinden yapılmaktadır. Bu yöntem, doğrusal dağılım gösteren veri setlerine
uygulanacak en iyi seçimdir. Bu yöntem ile hesaplanan değerler, yerel maksimum ve
minimum değerlerini aşmaz. Modelleme için yöntem seçildikten sonra parametrelere göre
değer aralıkları ve her değer aralığını temsil edecek renklendirme işlemleri yapılarak
haritalar oluşturulmuştur.
Haritaların oluşturulmasında Mapinfo programı kullanılmıştır. Mapinfo Professional yazılımı
dünyanın en çok tercih edilen harita ve coğrafi analiz yazılımıdır. Bu nedenle yapılan
analiz ve haritalama işlemlerinde bu yazılım kullanılmıştır.. Mapinfo programının bu
çalışmada tercih edilmesinin başlıca nedenleri Mapinfo’nun kendi bünyesinde bulunan
sorgulama işlevi ve kendi tematik harita oluşturma araçlarının bulunmasının yanı sıra
Vertical Mapper gibi diğer haritalama ve modelleme programları ile çok düzgün bir
entegrasyona sahip olmasıdır. Bunun yanında amaca uygun haritaların hazırlanmasını
kolaylaştırması, sayısallaştırma aşamasında Cad tabanlı çizim programlarını aratmayacak
ölçüde çizim araçları içermesi , verilerimizi sakladığımız MS Access ve MS Excel ile
oluşturulmuş veritabanlarından veri alma konusunda çok stabil ve güvenli çalışması da
Mapinfo’nun diğer avantajları olarak sayılabilir.

OLUŞTURULAN HARİTALAR

Şekil 4. Vp1 Hız Haritası ( 1. tabaka P dalga hızı )
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Şekil 5. Vp2 Hız Haritası (2. tabaka P dalga hızı )

Şekil 6. Vs1 Hız Haritası ( 1. tabaka S dalga hızı )
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Şekil 7. Vs2 Hız Haritası ( 2. tabaka S dalga hızı )

Şekil 8. Zemin Hakim Titreşim Peryodu Haritası

SONUÇLAR
Bu çalışmada, 1999 Marmara Depremi’nde ağır yaralar alan Gölcük’de, deprem sonrası
yapılmış olan sismik kırılma ve mikrotremor çalışmalarına ait verilerle, Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS)’nden yararlanılarak parametrik haritalar oluşturulmuştur. Oluşturulan
haritalar birbirleriyle karşılaştırılarak çalışma alanının zemin yapısı araştırılmıştır.
Sismik hız haritalarına bakıldığında, Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın kuzeyinde yer alan
topoğrafik olarak düz ve deniz seviyesine yakın olan alanlarda sismik hızların düşük
olduğu görülmektedir. Bu kesimlerin denizel ve karasal çökellerden oluşması nedeniyle
zemin açısından iyi özelliklere sahip olmadığı anlaşılmıştır. KAF’ın güneyinde bulunan
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alanlarda topoğrafik olarak yüksekliğin de artması sonucu daha yüksek sismik hız
değerleri görülmektedir. Bu kesimler nispeten daha iyi zemin özelliklerine sahiptir. Ancak
güney kesimlerde yüksekliklerin aniden değiştiği yamaçlar heyelan riski olması
sebebi ile yerleşime uygun değildir
Çalışma alanında yapılmış olan mikrotremor verilerine göre peryod dağılımları 0.5 – 0.8
sn arasında değişmekte olup, çalışma alanı genelinde kalın ve yumuşak bir zemin yapısını
işaret etmektedir. Şekil 3’ deki peryod haritasına bakıldığında çalışma alanının
güneydoğusunun yüksek peryodlu olduğu görülmektedir. Peryodun yüksek olma sebebi,
yukarıdaki tepelerden aşınan malzemelerin, bu kesimlerde gevşek malzemelerden oluşan
birikinti konileri meydana getirmiş olmasıdır. Kuzeydeki yüksek peryod değerleri ise deniz
seviyesine yakınlık ve bu kesimlerin denizel ve karasal çökellerden oluşmasıdır. Bu da
sismik verilerle uyuşmaktadır.
Çalışma alanı içinden KAF’ın geçmesi tarihte bu bölgede birçok büyük depremin meydana
gelmesine neden olmuştur. Oluşturulan zemin haritaları Gölcük ilçesinin yerleşime
uygun olmadığını göstermektedir. Alüvyon kalınlığı fazla olan
ve Kuzey Anadolu
Fayı (KAF)’na yakın olan alanlarda yapılaşmaya gidilirken gerekli tedbirlerin alınmasında
yarar vardır.
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