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Özet: Çalışma Kuzey Anadolu Fay Zonunun üzerinde bulunan ve 
tektonik olarak aktif bir bölge olan Saros Körfezinde yapılmıştır. 
Bu çalışmanın amacı körfezin doğu kısmındaki çökel birimlerinin 
karakterini ve dağılımını sismik stratigrafik prensiplerle 
belirlemektir. Daha önceki çalışmalarda körfezin iç kısmını 
karakterize eden yeterli derecede veri seti bulunmadığından 
çalışma alanının depolanma özellikleri ayrıntılı olarak 
belirlenememiştir. Bu amaçla körfezde 15 günlük deniz çalışması 
süresince yaklaşık 300 km sismik veri toplanmıştır. Toplanan bu 
veriler sismik stratigrafik yorumlanmıştır. Çalışma sahasında içsel 
yansıma farklılıkları ve depolanma unsurlarına göre 5 sismik 
yansıma birimi tanımlanmış ve U1a, U1b, U1c, U1d, U2 olarak 
isimlendirilmiştir. Körfezin çökel depolanmasını kontrol eden ana 
faktörün Kuzey Anadolu Fay Zonu olduğu ve çalışma sahasının 
kuzeyinin son düşük deniz seviyesi boyunca nehirsel etkilere 
maruz kaldığı buna karşın güneyin aşınım alanı olduğu 
belirlenmiştir. 

  

Determination of the Holocene sedimentery succession of the eastern 
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Abstract: This study was held on the Gulf of Saros, which located 
on the North Anatolian Fault Zone, is a tectonically active region. 
The aim of this study to present the character and distrubition of 
the sedimentary deposits at the eastern part of the Gulf of Saros 
by using seismic stratigraphical methods. Previous studies that 
characterize the interior of the gulf were not present sufficient 
data to determine the character of the sedimatery deposits of the 
inner part of the gulf. About 300 km seismic data were acquired 
by small boat at the inner side of the gulf during the 15- day. The 
data were interpreted in the sense of seismic stratigraphical 
properties of the gulf. 5 units were defined according to internal 
reflection differences and depositional conditions and named as 
U1a, U1b, U1c, U1d, U2. The main factor of the gulf, which controls 
depositional system, is North Anatolian Fault Zone. The northern 
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shelf of the bay was affected by the rivers during the high-stand to 
low-stand period whereas the southern shelf was aerially 
exposed. 
 

 
 
1. Giriş 
Saros Körfezi, kuzeydoğu Ege Denizi'nde 
Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) 
üzerinde oluşmuş KD-GB yönlü bir 
körfezdir (Şekil 1a). Saros Körfezi; batıda 
Kuzey Ege Çukuru (Şekil 1a), doğuda ise 
Marmara Denizi derin basenlerinin 
devamında yer alır. Kuzey Ege ve 
Marmara Denizi’nde; batı Anadolu’nun K-
G yönlü genişleme tektoniği ile sağ yanal 
KAFZ’nun etkisinde birçok basen 
açmıştır (Sekil 1a). Saros Körfezi de bu 
çukurların devamı olarak oluşmuştur. 
Çağatay vd. [5] ve Tüysüz vd. [16]e göre 
körfez, buzul sonrası transgresyon 
sonrasında gelişmiştir. Körfezin temel 
stratigrafik özellikleri ise temel üzerine 
depolanan Kuvaterner birimlerdir. Saros 
Körfezinde yapılan çalışmalar genellikle 
körfezin yapısal özelliklerine 
odaklanmıştır [3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 16, 
17, 19]. Buna karşın körfezin yakın 
geçmiş sedimantolojisi ve depolanma 
unsurları hakkında yapılan çalışmalar 
sınırlıdır. En ayrıntılıları Çağatay vd. [4, 
5]de yapılmıştır. Bu çalışmalarda 
körfezin genel çökel birimleri; sismik 
yansıma verileri, karotlar, yüzey 
örnekleri ve bunların analizleri 
yardımıyla sunulmuştur. Çalışmalara 
göre, körfezin çökel dolgusu birbirinden 
açısal uyumsuzlukla ayrılan Kuvaterner 
ve Miyosen yaşlı istiflerden oluşmuştur 
[5]. Bu çökel istiflerinin; deniz 
tabanından aşağıya doğru “Birim 1, Birim 
2 ve Birim 3” olarak adlandırdıkları üç 
sismo-stratigrafık birimden oluştuğunu 
belirtmişlerdir. Birim 1’in zayıf ve paralel 
iç yansımalara sahip olduğunu, yeşil ve 
gri renkli, kum ve kavkı ara-tabakaları 
içeren kumlu ve killi çamurdan 

oluştuğunu söylemişler ve Holosen 
transgresyonu ile başlayan deniz 
seviyesinin yüksek olduğu zamana ait 
çökelleri temsil ettiğini belirtmişlerdir. 
Birim 2’nin sigmoid veya oblik iç 
yansımalarla denize doğru ilerleyen 
(progradational) özelliğe sahip olduğunu 
ve toplap/bottomlap kesilmeler ile 
sonlandığını göstermişledir. Şelf-yamaç 
sınırında birimin foreset-topset geçişinin 
90-120 m su derinliğinde bulunduğunu 
ve deniz seviyesinin düşük olduğu 
süreçte ilerleyen delta istifi olarak 
çökeldiği belirtmişledir. Bu birimin 
yaşının üst seviyesinden aldıkları 
örneklerde yaptıkları 14C 
yaşlandırmasına göre 16-11 ky 
bulmuşlardır. Birim 3’ü Kuvaterner 
istifinin tabanını oluşturduğu 
belirtmişler ve downlap kesilmelerle 
gösteren paralel yan-paralel iç sismik 
yansıtıcılar ile tanımlamışladır.  
Çalışma alanında bu zamana kadar 
yapılan çalışmalara temel olmuş sismik 
kesitler sınırlı sayıdadır. Bu veriler 
genellikle körfezin Ege Denizi çıkışında 
yaygın olup körfezin iç kısmını 
karakterize eden sadece üç sismik kesit 
vardır [3, 5, 13, 16, 17, 19]. Sınırlı 
sayıdaki verilerden dolayı körfezin iç 
kesimi yeterli ayrıntıda 
belirlenememiştir. Bu çalışma; körfezin iç 
kısmındaki çökel birimlerinin karakterini 
ve dağılımını sismik stratigrafik 
prensiplerle belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Bu amaçla yeni yüksek 
çözünürlüklü CHIRP kaynaklı sığ sismik 
veriler 2016 Mayıs ayında 15 günlük bir 
deniz çalışması ile toplanmıştır (Şekil 
1b). 
 

. 
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Şekil 1. a) Saroz Körfezi ve Türkiye genelleştirilmiş yapısal özellikleri b) Çalışma sahası genel 
jeoloji haritası (Ustaömer vd. 2008) ve sismik profiller, KAFZ (Kuzey Anadolu Zonu), DAF (Doğu 
Anadolu Fayı), ÖDF (Ölü Deniz Fayı)KAFKK (Kuzey Anadolu Fayı Kuzey Kolu) 
 

1.1. Kara Jeolojisi 
Saros körfezini çevreleyen kara alanı 
stratigrafisindeki en baskın birim Erken 
Eosen ve genç çökel volkanik 
dizilimleridir (Şekil1b). Stratigrafinin 
Tersiyer-Kuvaterner bölümünde tektonik 
olayların zamanını, erozyon ve çökme 
periyodlarını kapsayan 4 ana 
uyumsuzluk bulunmaktadır [5, 14, 15]. 
Bu uyumsuzluklar orta Eosen, geç 
Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı 

dizilimlerin temellerini oluştururlar. 
Eosen-Oligosen birimler sırası ile 
Gelibolu ve Trakya yarımadalarının 
kuzey ve güney kıyılarında 
yüzeylenmiştir (Şekil 1b). Uyumsuz 
olarak örten Geç Miyosen birimler 
Çanakkale Boğazı boyunda Gelibolu ve 
Biga yarımadaları boyunca ve Saroz 
Körfezinin kuzey kıyılarının Enez 
kasabası ve Türk-Yunan sınırında 
yüzeylenmişlerdir. Geç Miyosen çökel 
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sekanslar, Trakya ve Gelibolu 
yarımadalarında bazı fasiyes farklılıkları 
göstermektedir [14-16]. Sekans Gelibolu 
yarımadasında başlangıç olarak nehirsel 
sonra gölsel birim olarak depolanmış, 
aynı zaman aralığında Trakya 
yarımadasında denizel birim olarak 
depolanmıştır [14]. Geç Miyosen 
sekansın üzerindeki yukarı doğru 
kabalaşan klastik depolar Pliyosen-
Kuvaterner yaşlıdır [14, 16, 18]. 
Kuvaterner denizel ve nehirsel taraçalar 
ve modern nehir kaynaklı alüvyal 
depolar çalışma sahasının güncel 
jeolojisini oluşturur. 
 
2. Materyal ve Metot 
Bu çalışmada kullanılan sismik kesitler 2-
8 kHz band aralığında CHIRP sinyaller 
üreten BATHY 2010P mühendislik 
sismiği sistemi kullanılarak elde 
edilmiştir. Körfezin genel morfolojisine 
göre hatlar KKB-GGD ve BGB-DKD olarak 
belirlenmiştir. Teknenin hızı hava 
koşularına bağlı olarak 4 - 4.5 knotta 
tutulmuştur. Konum bilgisi Magellan 
Proflex 500 scientific GPS ile verilerin 
başlığına (header) eş zamanlı olarak 
sismik sistem üzerinden kaydedilmiştir. 
20 uydudan konum bilgisini eş zamanlı 
alan sistemin hata payı ± 1 m’dir. Elde 
edilen odc uzantılı veriler sistemin kendi 
programında SEG-Y formatına çevrilmiş, 

verilere kogeo seismic toolkit (v. 
2.7)programı kullanılarak filtreleme ve 
genlik kazanımı uygulanmıştır. Veri 
yorumlanması, kalınlık ve derinlik 
haritaları Kingdom Suite (Seismic Micro 
Technology) programı kullanılarak 
yapılmıştır. Kara topografya verileri 
Aster 2 verileri ile oluşturulmuştur. 
Zaman (ms)-derinlik (m) dönüşümleri, 
deniz suyu ve yakın yüzey çökelleri için 
1500 m/s [1] kullanılarak yapılmıştır. 
 
3. Bulgular  
 
3.1. Deniz tabanı morfolojisi 
KD-GB yönlü bir körfez olan Saros 
Körfezi, batıya doğru genişleyerek (>645 
m) derinleşmektedir [17] (Şekil 2a). 
Körfezin doğusundan giren Ganos fayı 
(Şekil 1b) körfezin güneye yakın kısmını 
keserek batıya doğru derinleşen bir vadi 
yapısı oluşturmuştur (Şekil 2a). Bu vadi 
yapısı körfezi iki kısma ayrılmıştır (Şekil 
2a). 1-20 olan vadi duvar eğimi Mecidiye 
önlerinde artarak 10-12.50 lere 
ulaşmaktadır (Şekil 2b). Mecidiye 
önlerine kadar 0.50 eğimle artan 
derinliğe sahip vadi bu noktadan sonra 
aniden artarak 7.50 (Şekil 2b) eğime 
ulaşmış buna bağlı olarak 100-150 m 
(Şekil 2a, 2b) olan deniz tabanı derinliği 
250 m’leri bulmuştur.  
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Şekil 2. a) Çalışma sahası sismik verilerinden oluşturulan deniz tabanı derinlik haritası b) Deniz 
tabanı eğim haritası 

 
Sismik Stratigrafi 
Çalışma sahasındaki tüm sismik veriler 
stratigrafik anlamda incelenmiş;  
kesilmeler, içsel yansıma tipleri ve 
geometrik unsurlara göre birimler 
gruplandırılmıştır (Şekil 3, 4a).  
Saros Körfezindeki çökel depolanma 
sismik stratigrafik olarak iki ana birim 
(U1 ve U2) olarak sınıflandırılabilir. 

Bunlardan alttaki akustik temel olarak 
nitelendirebileceğimiz U2 birimi daha 
önceki çalışmalara göre Miyosen yaşlı 
olarak belirlenen birimdir [5]. Üstteki 
sekans U1, Kuvaterner olarak 
nitelendirilmiştir. Miyosen temelle 
Kuvaterner birimler arasında bu iki 
sistemi ayıran uyumsuzluk yüzeyi 
belirlenmiştir. 
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Şekil 3. Çalışma sahasında belirlenen sismik birimlerin ve yapıların yansımaları ve tanımları. 
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Şekil 4a) Çalışma sahası genelleştirilmiş sismik stratigrafisine örnek kesitin yorumlu ve 
yorumsuz hali b) U1c’nin ilerleyen içsel yansıma (progradational) karakterinin topset/foreset 
geçişlerini gösteren kesitin yakınlaştırılmış hali, kesite yakın yerden daha önceki çalışmalarda 
alınmış karot 9 litolojisi [3] ve sismik birimlerle ilişkisi. Kesit ve karotun yeri şekil 1b’de 
verilmiştir. 

 
U1 birimi sismik stratigrafik olarak alt 
birimlere ayrıldığında 4 alt birim 
tanımlanmaktadır. Bu birimleri U1a, U1 
b, U1c ve U1d (Şekil 3, 4, 5a, 5b, 5c ) 
olarak isimlendirmiştir. Birim U1a düşük 
genlikli paralel ve yarı paralel içsel 
yansıma karakterine sahiptir. Çalışma 
sahasının bütününde bulunan bu birim 
(Şekil 6), tüm birimlerin üstünü 
örtmektedir. Birimin çalışma sahasındaki 
taban derinliği -75 m’lerdedir. Yüksek 
genlikli içsel yansımaya sahip U1b birimi 
sadece fay kontrolü ile oluşmuş vadinin 
içerisinde gözlenmektedir (Şekil 6). 
Vadinin derinleşmesi ile ilişkili olarak 
birim kalınlaşmakta (Şekil 6) ve 25 m’leri 
bulmaktadır. Birim çalışma sahasında -
120 m ve -75 m derinlikler arasında 
gözlenmektedir (Şekil 6).  
Vadinin kuzeyinde gözlenen ve sigmoid 
ilerleyen yansımaya sahip U1c, çalışma 
sahasında 20 m kalınlığa ulaşmaktadır 
(Şekil 6). Topset-foreset geçişler 111 ms 
(~83 m) – 131 ms(~100 m) (Şekil 4b) 

arasındadır. U1d körfezin kuzey kıyısına 
yakın alanlarda olup yüksek genlikli 
kaotik içsel yansımaya sahiptir (Şekil 3-
4a). Körfezde eski kıyı izleri (Şekil 3) -75 
m’lerde belirlenmiştir. Ayrıca fay 
kontrollü vadi içerisinde (Şekil 3) U1a 
kesilmesi -50 m’lerdedir. 
 
4. Tartışma ve Sonuç 
Körfezin depolanma unsurları göz önüne 
alındığında, körfez stratigrafik olarak iki 
farklı bölüme ayrılmaktadır. Körfezin 
doğusundan denizel alana giren fay 
sistemi vadi oluşturarak (Şekil 2a) 
çalışma sahasında iki faklı depolanma 
sistemine neden olmuştur. Körfezin 
güney kısmının stratigrafisi genel olarak 
Miyosen temel üzerine depolanan son 
transgresyon birikimi olan U1a’dır. 
Körfezin kuzey kısmında ise nehirsel 
etkenler devreye girmekte ve bu alanda 
kalınlığı 20 m’yi bulan sigmoid yansıma 
karakterli U1c ve lowstand döneminde 
çalışma sahasının denizle örtülü 
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bölümlerinde (vadi içerisi ve kenarları) 
biriken denizel ve nehirsel malzeme 

içeren U1b gözlenmektedir.  
 

 
Şekil 5. Çalışma sahasında toplanan sismik kesitlerden örnekler ve sismik stratigrafik yorumları 
 
 

 

 
Şekil 6) U1a, U1b, U1c sismik birimlerinin depolanmaya başladığı ve sonlandığı olası 
deniz seviyeleri, çalışma sahasındaki dağılımları, küresel deniz seviyesi değişim 
eğrileri (Fairbanks, 1989, Bard vd., 1990; Hiscott vd., 2008) ile yaş ilişkisi ve sekans 
sınırı derinlik haritası. 
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Saroz Körfezinin vadiyle sınırlanan iki 
farklı bölümündeki depolanma 
özelliklerindeki farklılık, dolaylı yönden 
fayın yanal hareketini desteklemektedir. 
U1c çalışma sahasının ortalarına doğru 
geniş bir alan kaplamaktadır (Şekil 6). 
Bu alanda U1c’yi oluşturan malzemenin 
kaynağı olan nehrin, aşınım unsuru olan 
kanal yapıları (Şekil 6) gözlenmektedir. 
Ek olarak U1c’nin eş zamanlı 
depolanması olan kumul depolanması 
U1d, sismik kesitlerin kuzeyinde 
görülmektedir (Şekil 4 a).  
U1c “topset-foreset” geçiş 
derinliklerinin (~83 m- ~100 m) (Şekil 
4b) Çağatay vd. [5]’e göre farklı 
olmasının nedeni yüksek ihtimal 
körfezin güncelde halen aktivitesini 
koruyan tektonizmasından 
kaynaklanmaktadır [5, 8, 17-19]. Deniz 
seviyesi değişim eğrisi ile U1c’nin geçiş 
derinlikleri göz önüne alındığında, U1c 
biriminin günümüzden önce 12.9 bin yıl 
ile 11.9 bin yıl arasında biriktiği 
belirlenmiştir (Şekil 6). U1b’nin 
başlangıç ve kesilme derinlikleri (-120, -
75 m) deniz seviyesi değişim eğrileri ile 
ilişkilendirildiğinde (Şekil 6) birikimin 
günümüzden 11.8 bin yıl önce 
sonlandığı ortaya çıkmaktadır (Şekil 6). 
Körfezde -75 m’lerde eski kıyı çizgisi 
(Şekil 3), U1b birikiminin sonlanması ile 
ilişkilidir ve deniz seviyesi yükseliminin 
bu seviyelerde beklediğini 
göstermektedir. Bu seviyeden sonra 
çalışma sahasında U1a birimi 
depolanmaya başlamıştır (Şekil 6). Son 
buzul döneminde, günümüz deniz 
seviyesinin körfezde -120 m aşağıda 
olduğu[5] ve Fairbanks [5], Bard vd. [2], 
Hiscott vd. [8] de verilen eğrilerde deniz 
seviyesi yükselim hızında ki 
yavaşlamanın -69 m’lerde olduğu 
bilgisiyle eski kıyı çizgisi yaşının 
yaklaşık günümüzden 11.6 bin yıl önce 
olduğu düzeltmesi yapılabilir. Yeni 
verilerde belirlenen -75 m’deki kıyı 
çizgisi ile -69 m’lerde bekleyen deniz 
seviyesinin arasındaki 6 m’lik fark o 
zamandan günümüze çalışma 

sahasındaki çökmeye de işaret edebilir. 
Akustik temel olarak belirlenen U2’nin 
üst yüzeyindeki uyumsuzlukta 
belirlenen aşırı deformasyonlar bu 
alanda uzun bir süre hiatus 
(çökelmezlik) ortamı oluştuğunu 
göstermektedir. Kuvaterner 
birimlerindeki karakterler ve daha 
önceki çalışmalardaki sonuçlarla hiatus 
ortamının bu alanda Miyosenden 
Pleistosene sürdüğünü göstermektedir. 
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