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KADIKÖY-KARTAL (İSTANBUL) METRO HATTI BOYUNCA PALEOZOYİK 

İSTİFTEKİ VOLKANİK SOKULUMLARIN PETROLOJİK ÖZELLİKLERİ VE 

TEKTONİZMA İLE İLİŞKİSİ 

ÖZET 

 

Ġstanbul ve çevresinin temelini oluĢturan Paleozoyik yaĢlı kayalar Ġstanbul Paleozoyiği olarak 

isimlendirilir. Ġstanbul Paleozoyiği birimleri önceki çalıĢmalarda diyabaz olarak 

isimlendirilmiĢ olan volkanik sokulumlar tarafından çeĢitli yönlerde kesilmiĢtir.  Bu volkanik 

ürünler, tek bir magmatik evreyle iliĢkilendirilmiĢtir. Bu tez kapsamında Kadıköy-Kartal 

(Ġstanbul) metro hattı inĢaatı sırasında gözlemlenen ve örnekleri toplanan, Ġstanbul Paleozoyik 

istifine çeĢitli yönlerde yerleĢmiĢ daykların ve diğer volkanik sokulumların yapısal konumları, 

yaĢları ve tektonizma ile iliĢkisi incelenmiĢtir. 

Tez çalıĢmasındaki alan içersinde gözlenen dayk, sil ve stoğun farklı litolojilere ve konumlara 

sahip oldukları görülmüĢ ve K-G, D-B ve K70-80
0
D doğrultularında yoğunlaĢmıĢ oldukları 

belirlenmiĢtir.  Bunlardan K-G yönelimli olanlar diyabaz ve lamprofir dayklar olarak, D-B 

yönelimli olanlar bazalt ve bazaltik andezit porfirler olarak ve K70-80
0
D yönelime sahip olan 

stok ve dayklar ise dasit porfir olarak tanımlanmıĢtır.  

Doğrultuları K-G olan dayklardan diyabaz, yitim karakteri ve lamprofir ise levha içi karakteri 

göstermektedir.  D-B doğrultulu olarak konumlanan ve bazalt/bazaltik andezit porfir olarak 

tanımlanan daykların levha içi karakter taĢıdığı belirlenmiĢtir.  K70-80
0
D olarak konumlanan 

dasit porfir intrüzyon ve dayklar ise levha içi karakteri taĢımaktadır.  Farklı dayk türlerine ait 

numunelerden 5 adet 
40

K/
40

Ar radyometrik yaĢ tayini sonuçları Orta Jura‘dan Alt Eosen‘e 

varan yaĢ konağı vermekte olup, bu yaĢ tayinleri, Ġstanbul ve çevresindeki dayk kayaçlarından 

ilk kez elde edilmiĢ yaĢlardır.   

Daykların konumlarının bölgesel açılma yönlerini gösterdikleri düĢünüldüğünde, Ġstanbul 

Paleozoyiğine ait birimlerin farklı dönemlerde, farklı açılma rejimlerinin etkisi görülmektedir. 

Bu birimler, OrtaJura-Alt Kretase‘de açılma yönü D-B olan, Alt Kretase ve Alt Eosen‘de ise 

açılma yönü K-G yönlü olan levha içi tektonik gerilmelerin etkisinde kalmıĢlardır.  Yapısal, 

jeokimyasal ve jeokronolojik veriler, Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen daykların ve volkanik 

sokulumların bugünkü Karadeniz Havzası‘nın oluĢumunu da içeren birden fazla jeotektonik 

ortamın ürünü olduklarını düĢündürmektedir. 
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PETROLOGY AND TECTONIC SIGNIFICANCE OF VOLCANIC INTRUSIONS IN 

THE PALEOZOIC SEQUENCE ENCOUNTERED ALONG THE KADIKÖY-

KARTAL (İSTANBUL) METRO LINE 

SUMMARY 

 

Paleozoic rocks underlying Istanbul and its surroundings are called the Istanbul Paleozoic 

sequence. The units of Istanbul Paleozoic sequence are intruded in various orientations by 

volcanic dykes and intrusions called previously as diabases. These volcanic intrusions were 

considered to be linked to a single magmatic phase and were not adequately investigated with 

respect to their structural features, geochemistry and geochronology. For this thesis, dykes 

and volcanic intrusions observed and sampled along the Kadiköy-Kartal (Istanbul) Metro 

construction line in the Paleozoic sequence are investigated for their structure, petrology, 

geochronology and tectonic significance. 

During this work, dykes and other volcanic intrusions are determined to have different 

lithology and preferential strikes in N-S, E-W, and N70-80
0
E orientations. Those in N-S 

orientation are determined as diabase and lamprophyre, those in E-W orientations as basalt 

and basaltic andesite porphyre, and those in N70-80
0
E orientations as dasite porphyre. 

Of the dykes and magmatic intrusions with N-S strike, a diabase has collisional character, 

whereas lamprophyres exhibit within plate character. Basalt/basaltic andesitic porphyres with 

E-W strike have within plate character. Dasite porphyre intrusion and a dyke with N70-80
0
E 

strike have within plate character. Radiometric 
40

K/
40

Ar age of five selected samples of dykes 

yield ages ranging from the Middle Jurassic to the Lower Eocene; these are the first ages 

obtained from dykes in the Ġstanbul Paleozoic fragment.  

Considering these daykes indicate directions of regional extension, the Istanbul Paleozoic 

units underwent different episodes of extensition at different times.  These units are affected 

by E-W extension during the Middle Jurassic- Lower Cretaceous and by N-S extension during 

the Lower Cretaceous - Lower Eocene within plate tectonic settings. Structural, geochemical 

and geochronological data on dykes and intrusions suggest more than one geotectonic 

environment, including that caused the formation of the modern Black Sea basin.  

 



1 
 

 
 

1. GİRİŞ 

‗Kadıköy-Kartal (Ġstanbul) Metro Hattı Boyunca Paleozoyik Ġstifteki Volkanik Sokulumların 

Petrolojik Özellikleri ve Tektonizma ile ĠliĢkisi‘ baĢlıklı Yüksek Lisans tezinde, çalıĢma 

alanındaki Paleozoyik seriyi farklı geometrilerde kesen farklı volkanik kayaçların mineralojik, 

petrografik, jeokimyasal olarak sınıflamasıyla birlikte bu kayaçların tektonik ortamlarını 

belirlemek ve yapısal unsurlarını ortaya koyarak etkilendikleri deformasyon evrelerini ortaya 

koymak amaç edinilmiĢtir. Bu süreçte bölgenin stratigrafisi de zorunlu olarak ele alınmıĢtır.   

Bu tez kapsamında değinilecek olan konuları sistematik olarak anlatabilmek için öncellikle 

çalıĢmanın amacı ve kapsamı genel olarak açıklandıktan sonra inceleme alanı tanıtarak 

çalıĢılan saha hakkında genel bilgiler verilecektir.  Tez konusu kapsamındaki bölgede önceki 

yıllarda yapılan çalıĢmalara değinilip sahayı kapsayan bölgenin jeolojisinin genel özellikleri 

anlatılarak, sahanın Türkiye jeolojisindeki konumu özetlenecektir. Sonrasında saha 

çalıĢmalarından, laboratuvar çalıĢmalarına ve tez yazım sürecine kadar izlenen yöntemler ve 

kullanılan materyal belirtilecektir. Daha sonra, sahada bulunan birimlerin genel özellikleri, 

adlandırmaları ve stratigrafik iliĢkilerine değinilerek inceleme alanının jeolojisinin ayrıntılı 

anlatımına geçilecektir; Tez çalıĢmasının temelini oluĢturan birimlerin magmatik 

sokulumlarla iliĢkileri belirtilecektir. Magmatik sokulumların geometrileri, petrografik 

özellikleri ve gerçekleĢtirilen jeokimya incelemelerinin sonuçlarına ve yorumlarına ayrıntılı 

olarak yer verilecek ve çalıĢma alanında gözlenen magmatik sokulumların hangi tektonik 

ortamı ifade ettiği değerlendirilecektir. Ġnceleme alanının yapısal özellikleri tanıtıldıktan 

sonra, tartıĢma ve sonuç bölümünde elde edilen bilgiler önce Ġstanbul ve dolayında eski 

çalıĢmalarda elde edilen bilgilerle karĢılaĢtırılacak, sonrasında Batı Karadeniz bölgesi bilgileri 

ıĢığında tartıĢılacaktır.  ÇalıĢma alanındaki volkanik sokulumların Ġstanbul Paleozoyik istifini 

farklı lokasyonlarda kesen ‗ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘ ve Sancaktepe (Balçık) Granodiyoriti‘ 

ile karĢılaĢtırılması yapılacaktır.   

Bu tezde Ġstanbul yöresinde 1800‘ lü yıllardan beri bilinen küçük boyutlu magmatik 

sokulumların birbiriyle olan benzerlikleri ve farklılıklarının ortaya konulması; tektonik 

ortamlarının belirlenmesi; Paleozoyik seriyi kesen plütonlarla olan benzerliklerinin ve 

farklılıklarının ortaya konulması amaç edinilmiĢtir.   
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2. GENEL KISIMLAR 

 

Bu bölümde tez çalıĢmasının amacına değinilerek, çalıĢılan sahanın bölgedeki konumu, 

topoğrafyası ve morfolojisi, bitki örtüsü, ekonomik durumu, yerleĢimi ve ulaĢım imkânları 

genel olarak belirtilip tez kapsamı ve saha hakkında ön bilgiler verilecektir.  Tez konusu 

kapsamında bölgede yapılmıĢ önceki çalıĢmalara da değinilerek; inceleme sahasının 

jeolojisinin genel özellikleri ile anlatılıp, sahanın Türkiye Jeolojisindeki konumu 

belirtilecektir. 

 

2.1. ÇALIŞMANIN AMACI 

 

‗Kadıköy-Kartal (Ġstanbul) Metro Hattı Boyunca Paleozoyik Ġstifteki Volkanik Sokulumların 

Petrolojik Özellikleri ve Tektonizma ile ĠliĢkisi‘ baĢlıklı yüksek lisans çalıĢmasında, 

Paleozoyik seriyi farklı geometrilerle kesen farklı volkanik kayaçların minerolojik 

petrografik, jeokimyasal olarak incelenmesiyle birlikte bu kayaçların tektonik ortamlarını 

belirlemek ve bu tür kayaların yapısal unsurlarını ortaya koyarak deformasyon tarihçesini 

ortaya koymak amaç edinilmiĢtir.  

Bu süreçte Ġstanbul‘un Kadıköy-Kartal Metro Projesi kapsamında açılan tünellerde 

Kozyatağı-Kartal arasının tünel taban kotunun 1/2500 ölçekli jeoloji haritası yapılmıĢtır.  

Bölgenin stratigrafisi kurulmuĢ ve bu çalıĢmalar sırasında litolojik ve yapısal unsurlar detaylı 

Ģekilde incelenmiĢtir.  

Ġstanbul Paleozoyik istifini farklı geometrilerde kesen küçük magmatik sokulumların farklı 

tiplerini belirleyebilmek için sistematik örnekler alınmıĢtır.  Sokulumlardan ve çevre 

kayalarından alınmıĢ 958 örnekten 157 örneğin ince kesitleri hazırlanarak polarizan 

mikroskopta mineralojik-petrografik açıdan incelenmiĢtir.  Bu çalıĢmada özellikle kayaların 

mineralojik bileĢimleri ve dokuları incelenerek, petrografik tanımlamalar yapılarak 

sokulumların petrografik sınıflaması yapılmıĢtır. Saha ve mikroskop incelemelerinden elde 

edilen veriler ıĢığında gerekli görülen sokulum tiplerinden kimyasal analizler yapılmıĢtır.  

Jeokimya verileri diyagramlarla değerlendirilmiĢ ve jeokimyasal sınıflama yapılarak, 

inceleme alanındaki magmatik sokulumların hangi tektonik ortamı ifade ettikleri 

yorumlanmıĢtır. Sokulumlardan elde edilen jeokimyasal veriler, Ġstanbul Paleozoyik Ġstifini 
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farklı lokalitelerde, farklı geometrilerde kesen plütonlarla iliĢkili diğer verilerle 

karĢılaĢtırılarak değerlendirilmiĢtir. 

1/2500 ölçekli jeolojik haritalama iĢlemi sırasında magmatik sokulumlar makro litolojik 

özelliklerine ve jeolojik konumlarına göre ayrılarak değerlendirilmiĢtir.  Bu verilere göre 

magmatik sokulumlar Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 olarak ayrılarak petrografik ve jeokimyasal 

özellikleri açısından incelenmiĢtir. Haritalama sırasında Paleozoyik istifteki kıvrımlar ve 

faylar tespit edilerek, bölgenin yapısal özellikleri hakkında bilgi toplanmıĢtır. 

Sonuç olarak, hazırlanan ayrıntılı jeoloji haritası ve Üst Kretase yaĢlı oldukları kabul edilen 

küçük-orta boyutlu magmatik sokulumların ayrıntılı mineralojik-petrografik özellikleriyle 

jeokimyasal veriler ıĢığında yapısal unsurlar ortaya konularak bölgenin jeodinamik evrimine 

katkı olacak veri ve bilgilerin ortaya çıkarılması hedeflenmiĢtir.   

 

 

2.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI 

 

2.2.1. İnceleme Alanının Konumu 

 

ÇalıĢma alanı Marmara Bölgesi‘nde Kocaeli Yarımadası‘nın güneybatı ucunda yer 

almaktadır.  Ġstanbul ili‘nin Anadolu yakasında Kadıköy-Maltepe-Kartal ilçeleri içinden 

geçen D-100 Karayolu ve çevresindeki yaklaĢık 14 km
2
‘lik alanda D-100 karayolunun 

yaklaĢık olarak alt paralelinde Kadıköy-Kartal Metrosu Projesi kapsamında açılan tünelleri 

kapsamaktadır (ġekil 2.1).   

2.2.2. Topoğrafya ve Morfoloji 

 

Bu alanda aĢınmaya karĢı dayanıklı Kuvarsit tepeler yer alır (Aydos, KayıĢdağı, Alemdağ, 

Toygartepe, Göztepe, Yakacıktepe, Dragostepe gibi) ve Ġstanbul‘un Avrupa yakasına göre 

yükseltileriyle daha ön plana çıkmaktadır.  KalamıĢ-HaydarpaĢa-Sarıgazi-Samandıra-

PaĢaköyü-KurtdoğmuĢ-Emirli-Esenceli merkezleri çukur alanları oluĢturur. Bu bölgenin 

güneyinde yer alan baĢka bir çukur alan ve bunların arasına sıkıĢmıĢ  doruk görünümlü 

yükseltiler bulunur.   
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ÇalıĢma alanı deniz seviyesinden yaklaĢık olarak 65 metre yüksektedir.  Kartal D-100 

güzergahı yaklaĢık 90 metre, Maltepe D-100 güzergahı yaklaĢık olarak 60 metre, Kadıköy 

ilçesine bağlı Bostancı D-100 güzergahı ise 50 olarak metre yükseltidedir. Çamlıca Tepeleri 

çalıĢma alanının kuzeyinde; BaĢıbüyük Tepesi, ve Gülensu Tepesi çalıĢma alanının 

kuzeydoğusunda; Aydos Dağı çalıĢma alanının kuzeydoğusunda, Dragos Tepesi ise çalıĢma 

alanının güneyinde bulunmaktadır. En önemli dere yatakları ise Bostancı-Küçükyalı arasında 

bulunan ÇamaĢırcıderesi ile Cevizli Köprülü KavĢak lokasyonunda bulunan Tugay Deresi‘dir.    

2.2.3. Bitki Örtüsü 

 

Ġstanbul Ġli‘nin doğal bitki örtüsü, orman, maki, psödomaki (Karadeniz iklimine uyarak 

değiĢime uğramıĢ, nemli karakterli daha odunsu maki bitki toplulukları) ile kıyı bitkilerinden 

meydana gelmektedir.  D-100 Karayolu güzergahı boyunca gözlenen bitkiler ise kireçtaĢlarına 

yerleĢen çam türü ağaçlar ile arkozlara yerleĢen psödomakilerdir.   

2.2.4. Yerleşim ve Ulaşım 

 

ÇalıĢma alanı Ġstanbul Ġli‘ nin Anadolu Yakası‘ nda D-100 Karayolu ve çevresini 

kapsamaktadır. YerleĢim birçok ilçe merkezinde ve çevresinde yoğun bir Ģekilde oluĢmuĢtur.  

ÇalıĢma alanı ise yoğun bir yapılaĢmaya sahiptir. Ġstanbul‘a bağlı ilçeler arasında birçok 

noktada ulaĢım asfalt yollarla sağlanmaktadır. Tamamı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

sınırlarında kalan çalıĢma alanında herhangi bir yere ulaĢım problemi yoktur. ÇalıĢma 

alanının D-100 Karayolu ve çevresinde olması ulaĢım açısından bir problem yaratmamıĢtır.  

Anadolu‘yu Ġstanbul‘ a bağlayan demiryolunun Gebze-HaydarpaĢa arasında herhangi bir 

durağından D-100 Karayolu‘na toplu taĢıma ile ulaĢım mümkündür. Uluslararası Sabiha 

Gökçen Havaalanı çalıĢma alanının kabaca kuzeydoğusunda bulunur; Bu lokasyondan toplu 

taĢıma araçları ile D-100 Karayolu hattına rahatlıkla gelinebilir.  Aynı zamanda Ģehir hatları 

(Kadıköy, Üsküdar, Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik) ile Ģehirlerarası vapur hatlarından 

(Bostancı, Pendik) D-100 Karayolu‘na toplu taĢıma ile ulaĢım mevcuttur.  
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ġekil 2. 1: Ġnceleme alanın Türkiye haritasındaki konumu ve yer bulduru haritası.
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2.3. ÇALIŞMA ALANI DOLAYINDAKİ PALEOZOYİK İSTİF VE MAGMATİKLER 

ÜZERİNE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Ġstanbul ve çevresinin jeolojisini kapsayan çok sayıda araĢtırma bulunmaktadır. Bu 

araĢtırmalar Ġstanbul-Kocaeli Paleozoyik Ġstifi, bu istife yerleĢmiĢ magmatik oluĢuklar, 

yapısal çalıĢmalar ve mühendislik çalıĢmaları olarak sıralanabilir. Bölgedeki çalıĢmaların 

önemli olanları kronolojik olarak aĢağıda sıralanmıĢtır. 

Prens Pierre De Tchihatchef, (1864-1877), Ġstanbul ve çevresini yerbilimleri açısından ilk 

inceleyen araĢtırmacıdır. Bölge ile ilgili bulgularını ‗Le Bosphore et Constantiople‘ isimli 

kaynakta yayınlamıĢtır.  Bu eser, Ġstanbul‘ un 1:200000 ölçekli, renkli, ilk jeoloji haritasını 

içermektedir. Bölgedeki birimleri beĢ ayrı formasyona ayırarak, en yaĢlısının Devoniyen 

olduğunu söylemiĢtir. Devoniyen kayalarını kesen magmatik kayaların Tersiyer ve 

Kuvarterner döneminde magmatik etkinlik sürecinde oluĢtuklarını söylemiĢ; ayrıca ÇavuĢbaĢı 

Çiftliği ve çevresinde bulunan magmatik kütleyi ‗Diyoritik Porfir‘ olarak adlandırmıĢtır. 

Boğaziçi‘nin de Kuvarterner‘deki bu etkinlik sonucunda oluĢtuğunu iddia etmiĢtir. 

Boğaziçi‘nin kuzeyinde görülen geniĢ yayılımlı Kretase yaĢlı volkanitleri, Kocaeli 

Yarımadasında çok daha yaygın görülen bir Kretase mostralarının en batı ucu olarak 

yorumlamıĢtır (ġengör, 2000‘ den aktarılmıĢtır). 

Swan, (1868), Prens Adalarında yapmıĢ olduğu çalıĢmada, Büyükada‘ nın orta kesimlerinde, 

Heybeliada‘ nın güneyi-Çam Limanı ve çevresi, Burgazada‘ nın hemen hemen tamamında 

gözlenen volkanik kütleyi trakit olarak adlandırmıĢtır (Çılgın, 2006‘ den aktarılmıĢtır).  

Penck, (1919), Paleozoyik istifinin sınırlarını çizen ilk araĢtırmacıdır.  Yazar yapmıĢ olduğu 

bu çalıĢmada, Sedef Adasında ‗Liegendkalke, Dayia-kalke, Tabulaten (Heliolites)-kalke‘, 

‗Bunre Bunderkalke‘, Halysiteaskalke‘ seviyelerini ayırmıĢ ve Ġstanbul‘un Anadolu yakasında 

bulunan Dolayoba ve çevresinde ‗Quarzit Serie‘ ile girik yapıda olduğunu söylemiĢtir.  Bu 

birim Ġstinye‘ de ‗Koblensiyen Riftkalk‘ olarak adlandırılmıĢtır.  Kuvarsit ve arkozların 

diskordans ile Devoniyen yaĢlı fosilli Ģist ve grovakların üzerinde durduğunu yorumlamıĢtır.  

AraĢtırmacı, daha sonraları Alt Karbonifer (Vizeyen) yaĢlı olduğu anlaĢılan kumtaĢı-Ģeyl 

ardalanmasını Alt Devoniyen‘de çökelmiĢ bir kara fasiyesi olarak düĢünmüĢ, ‗Thrazishe 

Serie‘ olarak adlandırmıĢtır.  Trakya Serisi‘ nin altında ise konkordon olarak Orta 

Devoniyen‘e ait ‗Kieselschiefern‘ yer aldığını belirtmiĢtir.  Yazar, bu çalıĢmasında ÇavuĢbaĢı 

ve çevresinde magmatik kütleyi ‗ÇavuĢbaĢı Plütonu‘ olarak ilk kez adlandırmıĢtır.  
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ÇalıĢmasında plütonu genel olarak kuzey-güney yönlerde uzanan intrüzif kütle olarak kabul 

etmiĢ ve Hersiniyen orojenezinin son dönemlerinde yükselmiĢ olduğunu belirtmiĢtir.  Ayrıca 

plütonun güney kesiminde ‗Diyoritik Kenar Fasiyesi‘ ile ‗Porfirik Kontak Kütleler‘ 

bulunduğunu kabul etmiĢtir.  

Chaput, (1936), Trakya Serisini değiĢik bölgelerde incelemiĢ ve Ġstanbul‘un batısında ve 

kuzeyinde yüzlek veren Paleozoyik Ġstifinin Devoniyen yaĢında olduğunu iddia etmiĢ, genel 

stratigrafisinin ana hatlarını belirlemiĢtir.  Kuvarsit, Ģist ve volkanik kayaların yuvarlaklaĢmıĢ 

çakıllarını içeren Senozoyik döneme ait kum depolarının varlığına ilk kez değinerek bunların 

hepsine ‗Belgrad Ormanı Çakılları‘ ismini vermiĢtir.  Hünkartepe‘ deki ortokuvarsitler, yazar 

tarafından aĢınma sonucu bir antiklinalin çekirdeği olarak düĢünülmüĢ, bu ortokuvarsitlerin 

altına yeralan Devoniyen yaĢlı fosilli ĢiĢtlerle piritli Ģistlerin varlığından bahsedilmiĢtir. 

Chaput ve Hovasse, (1938), bölge hakkında ilk tektonik yorumu Sarıyer-Zekeriyaköy-

Kumköy arasında yapmıĢ oldukları çalıĢmalar sonucunda söylemiĢlerdir. Yazarlar, Devoniyen 

Arazisi‘nin Üst Kretase üzerine itildiğini ve 6-7 km kadar kuzeye ilerleyerek Kretase 

birimlerini örttüğü ve bu bindirme hareketinin Alpin Orojenezi sırasında meydana geldiğini 

belirtmiĢlerdir.  Bu görüĢ aynı bölgede incelemeler yapan Parjas ve Baykal (1938) ile Pamir 

(1948) tarafından da kabul görmüĢtür (Akyüz, 1987‘ den aktarılmıĢtır). 

Peackelmann, (1938), Ġstanbul ve civarında yapmıĢ olduğu çalıĢmalar sonucu 1:75000 

ölçekli jeoloji haritalarını yayınlamıĢtır. Paleozoyik Seri‘nin en altında Geç Silüryen 

‗Hauptkonlomerat‘, üstünde ‗Arkose-Horrizont‘ ve Hauptquarzit‘ seviyelerinin bulunduğunu 

göstermiĢ ve ‗QuarzitSerie‘ olarak isimlendirilmiĢtir.  Yazar, laminali Ģeylleri Büyükdere‘ de 

‗Tharzische Serie‘, Ġstinye‘ de ‗Obere Pendikschicten‘, Çamlıcalar‘ da ise ‗Quarzit Serie‘ 

olarak tanımlamıĢtır. Çamlıca‘daki kuvarsit ve arkozların faylı sınırlarla Devoniyen yaĢlı 

Ģistlerin altında olduğunu iddia etmiĢtir. Seri içerisinde gözlenen yumrulu kireçtaĢları ve 

çörtlerin Jediniyen-Orta Devoniyen yaĢında olduğunu belirtmiĢ ve ‗Nierenkalk-Kieselschiefer 

Serie‘ olarak adlandırmıĢtır. Bunlarla yanal geçiĢli olduğunu iddia ettiği Trakya Serisi‘nin Üst 

Devoniyen‘e ait denizel fasiyese ait olduğunu ilk kez belirtmiĢtir.  AraĢtırmacı, Trakya Serisi‘ 

nin stratigrafik olarak alt kesimlerinin kalkerli bir litoloji grubuna ait olduğunu belirterek 

‗Mode Fazies‘ olarak isimlendirmiĢtir.  Peacelmann tarafından genel hatları belirlenen 

Ġstanbul Paleozoyik istifi stratigrafik olarak alttan üste doğru; Konglomera Horizonu, Arkoz 

Horizonu, Esas Kuvarsit Horizonu, Grovak Horizonu, Pendik tabakaları, Grovak, Grovak 

ġiĢt, Böbrekli Kalker, Silisli Silt Serisi, Trakya Serisi olarak sınıflanmıĢtır. 
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Yazar aynı zamanda ÇavuĢbaĢı Plütonu‘ nun genel durumunu incelemiĢ ve plütonun Üst 

Siluriyen-Alt Devoniyen yaĢta kabul ederek kuvarsit serisine denk geldiğini bahsetmiĢtir. 

Plütonun kuvarsitlerin temeli olmadığını, Alt Devoniyen Serisinin içine girmiĢ ve aĢınma ile 

yüzeyde mostra vermiĢ intrüsif kütle olduğunu kabul etmiĢtir.  Ayrıca Prens Adaları‘nda 

gözlenen volkanik kütlenin F. Von Hochstaester tarafından değiĢime uğramıĢ porfir olarak 

yorumlandığını; ancak Berg, (1920)‘in ise bu volkanik kütleyi ‗Kuvars Trakit‘ olarak 

adlandırdığını ve yazarın da bu isimlendirmeye katıldığını belirtmiĢtir. 

Ketin, (1941), ÇavuĢbaĢı Plütonu‘ nu incelemiĢ ve Plüton ile çevresindeki kontak seri ve 

detritik kütlelerini haritalayarak tektonik yönlerini ortaya koymuĢ, plütonu ve apofizlerini 

‗Granit Tektoniği‘ açısından incelemiĢtir.  Ayrıca, plütonun Paleozoyik istif ile yapmıĢ olduğu 

kontak zonundan bahsederken, 100-500 metre geniĢliğinde değiĢen kontakt zonunun 

olduğunu söylemiĢtir. 

McCallien, (1947), Kuvarsit ve Arkozların Devoniyen üzerinde tektonik dokanakla ‗klip‘ 

Ģeklinde durduğunu belirtmiĢtir. Yazar, Paleozoyik Serisi‘ nin çörtlü seviyelerinde radyolarya 

olduğunu tahmin etmiĢtir. Bu birimi Ġngiltere‘deki eĢlenikleri ile fanual benzerlikler 

göstermesinden dolayı, ‗Radiolarian Cherts‘ olarak Orta Devoniyen yaĢında kabul etmiĢtir. 

Okay, (1947), Ġstanbul Boğazı‘ nın doğu kesiminde yaptığı incelemelerde Arkoz Birimi‘ nin 

‗Killi ġist ve Grovaklarla yanal geçiĢli olduğunu söylemiĢ, ‗Arkoz, Killi ġist ve Grovak 

Fasiyesleri‘ne ayırmıĢ ve Ġçerenköy‘ün doğusunda ‗Radiolaritleri ilk kez haritalayarak birimin 

yaĢının Orta Devoniyen olduğunu söylemiĢtir.  ÇavuĢbaĢı Plütonu ile ilgili olarak yaptığı 

çalıĢmasında plütonun genel makroskopik ve mikroskopik tanımını vererek plütonu 

‗Granodiyorit‘ olarak tanımlamıĢtır.  Ayrıca volkanik apofizlerden bahsederek ‗Granit Porfir‘, 

‗Aplit‘, ‗Lamprofir‘ ve ‗Andezit‘ tanımlarını kullanmıĢtır. 

Yalçınlar, (1948), Sarıyer‘ in kuzeybatısındaki Cebeciköy kireçtaĢının sınırlarını çizerken 

birimin Trakya Serisi‘ne ait olduğunu iddia etmiĢ ve bu birimi Devoniyen yaĢlı istife dâhil 

etmiĢtir.  Ancak daha sonra (1951-1954) bu birimin içerisindeki brakyapod, gastropod, 

krinoid gibi fosillerin varlığı ile istifin Alt Karbonifer‘e ait olduğunu saptamıĢtır. Yazar, 

Trakya Serisi‘ nin yaĢının Karbonifer veya Permo-Karbonifer olabileceğini belirtmiĢtir. 

Sayar ve Pamir, (1948), Ġstanbul‘un batısında görülen Ģist ve grovakların Devoniyen 

döneminde oluĢtuklarını ve bu birimlerin ‗Trakya Serisi‘ olduğunu çalıĢmalarında 

söylemiĢlerdir.  Trakya Serisi içerisinde fosil bulunmadığını, ancak stratigrafik olarak Orta-
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Üst Devoniyen olabileceğini belirtmiĢ ve denizel fasiyese ait olduğunu yorumlamıĢtır (Akyüz, 

1987). 

Altınlı, (1951-1954), Arkoz içerisinde arkozik konglomera ve konglomeratik arkozların 

arakatkılar Ģeklinde ardalandığını gözlemlemiĢ ve merceksel kuvarsitleri, altta arkozlar içinde 

kamalanan ‗Quartz Conglomerate‘ ve üste doğru ‗Quartzitic Sandstone, Quartzite‘ olarak 

ayırtlamıĢtır.  Yazar, laminalı Ģeylleri Çamlıcalar‘da ‗Slate‘ olarak tanımlayarak ‗Quartzite‘ 

aĢınma yüzeyi üzerine transgresif aĢmalı olarak geldiğini yorumlamıĢtır.  Altınlı, Trakya 

Formasyonu‘nu ‗Mutavassit Fasiyes‘ adı altında yorumlamıĢ, Alt Devoniyen‘ in üst seviyeleri 

olarak kabul etmiĢtir. 

Ketin, (1953), Prens Adalarında yapmıĢ olduğu çalıĢmasında Üst Silüriyen‘e dahil ettiği 

arkoz ve kuvarsitlerle, Devoniyen yaĢlı Ģist ve kalkerleri arasında açılı bir diskordans 

olduğunu belirterek Ġstanbul ve civarındaki Paleozoyik Ġstifi‘nde Kaledoniyen Orojenezinden 

etkilenmiĢ kıvrımlanma fazlarından bahsetmiĢtir.  Yazar, adalarda gözlenen volkanik kütleyi 

pnömatolitik hidrotermal değiĢime uğramıĢ ‗Arkozlar‘ ve ‗Kuvarsitler‘ olarak 

değerlendirmiĢtir. 

Ketin, (1959), Çamlıca bölgesinde yapmıĢ olduğu bu çalıĢmasında arkoz, arkoz Ģistleri, 

grovak, grovak Ģistleri ve kuvarsitleri Üst Silüriyen olarak yaĢlandırırken, bu birimlerin BKB-

DGD veya BGB-DKD doğrultulara sahip olduğunu belirtmiĢtir.  Bölgede bulunan kumlu 

kalker, fosilli killi Ģist ve yumrulu kalkerler yazar tarafından Alt Devoniyen‘e dahil edilirken, 

alttaki birimlerle aralarında uyumsuzluğun olduğunu belirtmiĢtir. 

Abdüsselamoğlu, (1963), Ġstanbul Boğazı Doğusu, Ġçerenköy-Küçükyalı arasında yapmıĢ 

olduğu çalıĢmasında, Paleozoyik istif içinde alttan üste doğru; arkoz gre ve konglomeraları, 

killi Ģist ve kalkerler, yoğun kalkerler, yumrulu kalkerler, çörtler, grovak Ģistler olarak ayırt 

etmiĢtir.  Yazar, yoğun kalkerleri Conodont ve Ostracod türlerine dayanarak Emsiyen-

Frasniyen‘e, yoğun kalkerleri Conodont türlerine dayanarak Üst Frasniyen-Fameniyen‘e, 

çörtleri ise radyolarya türlerine dayanarak Alt Vizeyen‘e dahil etmiĢtir.  AraĢtırmacı, tektonik 

açıdan Ordovisyen yaĢlı Arkoz Serisi‘ nin Kaledoniyen Orojenezi etkisinde kalıp D-B gidiĢli, 

Devoniyen ile Karbonifer birimlerinin ise Hersiniyen Orojenezi ile K-G gidiĢli olacak Ģekilde 

kıvrımlandığını söylemiĢtir. 

Baykal ve Kaya, (1963), Yazarlar, Ġstanbul genelindeki Karbonifer Serisini çalıĢmıĢ ve 

birimleri Üst Devoniyen‘ den itibaren Karbonifer stratigrafisini alttan yukarıya doğru; 
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yumrulu kalkerler, radyolarit-silisli Ģist, bitkili killi grovak Ģist, konglomera-gre-grovak, 

Cebeciköy KilliĢist-Grovak (Faunalı), Cebeciköy Kalkerleri ve Cebeciköy silisli Ģistleri 

olarak ayırmıĢlar ve bu birimlerin Devoniyen‘den daha eski temel üzerinde diskordan 

olduğunu iddia etmiĢlerdir. 

Baykal ve Kaya, (1965), Ġstanbul‘ un değiĢik bölgelerinde yapmıĢ olduğu çalıĢmalar 

sonucunda Alt Paleozoyiği alttan üste doğru; Arkoz Formasyonu, Ortokuvarsit Formasyonu, 

Silisli ġeyl Formasyonu, Subarkoz Formasyonu, Mercanlı Kalkerler olarak ayırt etmiĢlerdir 

ve arkozu Alt Ordovisyen‘e, ortokuvarsiti Orta Ordovisyen‘e, silisli Ģeylleri Orta 

Ordovisyen‘e dâhil ederlerken, subarkoz ve mercanlı kalkerler için kesin bir yaĢ konağı 

verememiĢlerdir. 

Baykal ve Kaya, (1966), YapmıĢ oldukları bu çalıĢmada Diastrofizma baĢlığı altında 

Paleozoyik birimlerinin KD-GB doğrultusunda kuzeye doğru Kretase üzerine itildiğini ve 

Eosen baĢında normal ve bindirme faylarının geliĢtiğini söylemiĢlerdir. 

Ketin ve Abdüsselamoğlu, (1966), bu çalıĢmada, kuvarsitlerin alttan aĢınma yüzeyi, üstten 

‗yersel feldspatik kuvarsit içeren kumlu Ģeyl ve silttaĢı‘ düzeyi ile çevrili ‗yersel 

konglomeratik kuvarsit‘ Ģeklinde Silüriyen‘in taban kesimini oluĢturduğunu iddia etmiĢlerdir.  

AraĢtırmacılara göre, bu birimin üzerine Orta Silüriyen‘e ait ‗kumlu Ģeyl, silttaĢı (grovak)‘ 

birimleri uyumlu olarak gelmekte ve bunların üzerinde ise Silüriyen sonu-Devoniyen baĢı 

zaman aralığına ait ‗koyu renkli, kalsit damarlı kumlu kireçtaĢı‘ uyumlu olarak yer 

almaktadır. 

Ketin, (1966), Türkiye‘ deki kenet kuĢakları ile ilgili çalıĢmasında, kenet kuĢaklarını 

Pontidler, Anatolidler ve Toridler olmak üzere üç bölgeye ayırmıĢtır.  Pontidleri ise genel 

hatlarıyla Doğu, Orta ve Batı Pontidler olmak üzere kendi içinde üçe ayırarak incelemiĢtir.  

Ġstanbul Paleozoyik Ġstifine ise Batı Pontidler bölümünde yer vermiĢtir.   

Bürküt, (1966), ÇavuĢbaĢı Plütonu ile çevresindeki metamorfik kompleks seriyi inceleyerek, 

plütonu petrokimyasal olarak ‗Kuvars Diyorit‘ olarak adlandırmıĢ, K-Ar yaĢ tayini yaparak 

plütonun yaĢının 87,3 ± 3 milyon yıl (Turoniyen) olduğunu belirlemiĢtir. 

Satır, (1966), ÇavuĢbaĢı ve çevresinde yapmıĢ olduğu çalıĢmasında kimyasal analizler 

neticesinde plütonu ‗ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘ olarak tanımlamıĢ ve bu magmatik kütlenin 

hem kuzey-güney yönlü uzanımının hem de doğu-batı yönlü uzanımının olduğunu belirterek 

dairesel bir alan kapladığını belirtmiĢtir. Ayrıca kontak metamorf serisinin geniĢliğinin, 
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mikroskobik ve makroskobik çalıĢmalar sonucunda 0,7-1 km arasında olduğunu vurgulayarak 

plütonun kesmiĢ olduğu Üst Silüriyen tabakalarından daha genç olduğunu belirtmiĢtir.  Yazar, 

ayrıca farklı ölçekte ve farklı mineralojik bileĢime sahip çeĢitli damar tipi kayaçlarını tespit 

etmiĢ ve bunları ‗AĢist Damar Tipi - Aplit ve Kuvars Damarı‘, ‗DiaĢist Damar Tipi - 

Lamprofir‘ ve ‗Dasit-Andezit Damar Tipi‘ olarak üç grupta toplamıĢtır. Bu damar tiplerinin 

plütondan ayrılan apofizler olduğunu, ana plütona göre çok daha çabuk olan soğuma 

sonucunda oluĢtuklarını vurgulamıĢtır.  Lamprofir damar tipinde kayaç içinde plajioklas ve 

kuvars bileĢim oranın daha fazla olduğunu tespit etmiĢ ve bu çeĢit damar kayacına lamprofir 

daykının bir çeĢidi olan ‗Spessartit‘ adını vermiĢtir.  Damar tiplerinin birbirleriyle olan 

iliĢkisine değinen yazar, lamprofirlerin aplit damarlar tarafından kesildiğini ve tüm plütonun 

ve kontak metamorfik kayaçlarının tüm damar tipleri tarafından kesildiğini belirtmiĢtir.   

Hass, (1968), Ġstanbul‘ un değiĢik lokasyonlarındaki incelemelerinden elde etmiĢ olduğu 

bulgulardan Paleozoyik istifin taban çakıltaĢı düzeyi ile baĢladığını belirtmiĢ ve arkozları 

‗Kurtköy Schicten‘ olarak isimlendirmiĢtir.  Yazar, kuvarsitleri ‗Ayazma Scichten‘ Ģeklinde 

adlandırmıĢ ve ‗Kurtköy Schicten‘ ile giriĢik ve arkoz içinde merceksel oluĢuklar Ģeklinde 

yorumlamıĢtır. Ġstinye‘ deki kireçtaĢları Venlokiyen-Jediniyen‘e dâhil ederken ‗Akviran 

Serisi‘ olarak adlandırmıĢtır.  Son olarak, ‗Kartal Tabakaları‘nı brakiyopod ve trilobitlere göre 

Üst Emsiyen‘e, ‗KurtdoğmuĢ ve Dede Tabakaları‘nı Emsiyen‘e, ‗Gebze Tabakaları‘nı Alt 

Eyfeliyen‘e, ‗ Denizli Tabakaları‘nı conodotlara göre Üst Eyfeliyen‘e dâhil etmiĢtir. 

Arıç ve Sayar, (1969), Ġstanbul Boğazı doğusunda Anzavurdere‘ deki fosilli Ģeylleri, arkoz ve 

arkoz Ģistleri ve grovak-grovak Ģistleriyle birlikte Arkoz Horizonu bileĢenleri olarak 

belirlemiĢ ve arkoz için Orta Ordovisyen yaĢını vermiĢtir. 

Öztunalı ve Satır, (1975), ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti olarak tanımladıkları plütonun yaĢının K-

Ar yaĢlandırma tekniği ile 65 ± 10 milyon yıl (Üst Kretase) olarak saptamıĢlardır. 

Yılmaz, (1977), Gebze bölgesindeki Sancaktepe (Balçık) granitinin yaĢının K-Ar yaĢlandırma 

yöntemi ile 255 ± 5 milyon yıl (Permiyen-Saksoniyen) yaĢında olduğunu belirlemiĢtir. Graniti 

jeokimyasal olarak değerlendirmiĢ ve bu graniti Hersiniyen Orojeneziyle iliĢkilendirerek, 

derin kökenli post-tektonik bir kütle olarak ifade etmiĢtir.  Jeokimyasal veriler ve jeokronoloji 

verileri ise, bu magmatik kütlenin Rodop Masifi‘nin olası uzantısı olduğunu düĢündürmüĢtür. 

Kaya, (1978), Ġstanbul bölgesinin Paleozoyik stratigrafisini, çalıĢmaları sonucu alttan üste 

doğru; Kurtköy Arkoz Birimi, Aydos Kuvars arenit Birimi, Büyükdere ġeyl Birimi, Ġstinye 
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KireçtaĢı, Büyükada Formasyonu, Kartal Formasyonu, Baltalimanı Formasyonu, Trakya 

Formasyonu olarak ayırtlamıĢtır. Yazar, Ordovisyen ve Silüriyen kırıntılı kayaçlarının 

bileĢim, doku ve stratigrafi iliĢkilerine dayanarak, Karadeniz‘ in bugünkü yerinde yer almıĢ 

olabilecek Sial‘ik nitelikteki bir beslenme alanın varlığına vurgu yapmıĢtır. Ayrıca, adalarda 

gözlenen volkanik birimi ‗Kınalı Ada Subarkoz-Sublitarenit‘ olarak inceleyerek, subarkoz ve 

feldspatlı kuvars arenit olarak isimlendirmiĢtir. 

Arıç ve Sayar, (1979), Pendik kuzeyindeki çalıĢmalarında grovaklarda iki farklı fosil 

düzeyine rastlamıĢlardır. Birimi ikiye ayırarak Üst Grovak içersinde Erken-Orta 

Landoveriyen yaĢlı bentik organizmalar (brakyapod, mercan) bulunduğunu belirtmiĢ, Alt 

Grovak tabakalarında saptadığı brakiyapod ve graptolit fosillerine dayanarak bunların 

Ordovisyen sonu-Silüriyen baĢı yaĢ aralığında olduklarını söylemiĢlerdir. 

Önalan, (1981), Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘nin özellikle çökelme ortamı ve çökelme 

özelliklerini incelemiĢ, stratigrafik olarak alttan üste doğru; Kurtköy Formasyonu, Aydos 

Formasyonu, Gözdağı Formasyonu, Aydınlı Formasyonu, Dolayoba Formasyonu, Sedefadası 

Formasyonu, Kaynarca Formasyonu, Kartal Formasyonu, Kozyatağı Formasyonu, Ġçerenköy 

Formasyonu, Tuzla Formasyonu, Baltalimanı Formasyonu, Trakya Formasyonu olarak ayırt 

etmiĢtir.  Yazar, bölgeyi etkileyen önemli orojenik hareketliliğin Alt Karbonifer‘den sonra 

olduğunu belirterek incelediği fayların önemli bir kısmının KB-GD doğrultulu normal faylar 

olduğundan, ayrıca D-B faylardan da söz etmiĢtir.  Yazar buna ek olarak, Prens Adalarında 

gözlenen volkanik birimi ‗Asit Volkanikler‘ olarak incelemiĢtir. 

Biberoğlu, (1982), Dolayoba-Yayalar-ġeyhli-Kurtköy arasında yapmıĢ olduğu diploma 

çalıĢmasında Dolayoba Formasyonunu beĢ farklı fasiyese ayırarak incelemiĢtir.  Yazar, daha 

önceki çalıĢmalarda Subarkoz Formasyonu (Baykal ve Kaya, 1965), Üst Kuvarsit 

(Abdüsselamoğlu, 1977) ve Aydınlı Formasyonu, (Önalan, 1981) olarak farklı isimlerde 

haritalanan feldspatlı kuvars-arenitleri, stratigrafik düzeylerinin farklı ve coğrafik dağılımın 

değiĢik olması nedenleriyle, Ģeyller (çamurtaĢı) içinde ara düzey-mercekler olarak 

haritalayarak tek birim olarak kabul etmiĢ ve bu oluĢukları Gözdağ Formasyonu içinde 

incelemiĢtir. Ayrıca, Gözdağı ve çevresinde Dolayoba Formasyonu ile Gözdağı Formasyonu‘ 

nun yanal ve düĢey geçiĢli olduğunu belirtmiĢtir. AraĢtırmacı, aynı zamanda yapısal gözlem 

verilerine dayanarak ilk kez bölgede KB-GD gidiĢli bir bindirme fayından bahsetmiĢtir, ve  

Özgül, (2005) bu fayı Yakacık fayı olarak isimlendirmiĢtir. Bölgenin birimlerinin otokton ve 

allokton olarak ayrıldığını, allokton blokta Kurtköy Formasyonu‘nun olduğunu ve 
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antiklinoryum geometrisi veren bir dom yapısında olduğunu ve kıvrım eksen gidiĢlerinin 

K50-60B olduğunu, otokton blokta ise Gözdağı Formasyonu ile Dolayoba Formasyonu‘ nun 

yanal ve düĢey geçiĢli olmasına karĢın farklı geometrik yapıda olduklarını ve Gözdağ 

Formasyonu‘nun D-B‘ya yakın doğrultularda ve düĢük açılı konumlandığını, Dolayoba 

Formasyonu‘nun dom-kuvet yapısına sahip olduğunu, çalıĢma bölgesinin kuzeydoğu alanında 

dom, güney alanında küvet yapılarının geliĢtiğini ve bu yapıların kendi içinde ayrı bir kıvrım 

yapısı kazandığını ifade etmiĢtir. AraĢtırmacı, bunlara ek olarak andezitik daykları 

haritalayarak K80D/D-B doğrultulu olarak konumlandığını kayıtlara geçirmiĢtir. Yazar, 

ayrıca Ġstanbul Paleozoyik istifi‘nin yapısal evrimini açıklamak için çalıĢma alanının yetersiz 

olduğunu; ancak bu alanın Paleozoyik serisinin tektonik evrimini açıklamada, bütünün bir 

parçası olarak değerlendirmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Biberoğlu, (1984), Yığılcada (Bolu) yapmıĢ olduğu çalıĢmasında Batı Pontidlerin bir parçası 

olan Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ nin görünür tabanını oluĢturan Kurtköy Formasyonunu benzer 

litoloji ve stratigrafi iliĢkileri ile IĢığan Formasyonu‗ na, ÇaĢurdere Formasyonu‘ nu Aydos 

Formasyonu‘ na, Karatepe Formasyonu‘nu Dolayoba Formasyonu‘ na ve Göğeren 

Formasyonu‘ nu Kartal Formasyonu‘ na eĢleĢtirerek incelemiĢtir. Yazar ayrıca, çalıĢma 

sahasında yer alan Bolu Masifi‘ ni Sünnice Tepesi‘ nden esinlenerek ‗Sünnice Grubu‘ olarak 

adlandırmıĢtır.  

Önalan, (1987-1990), bu yıllar arasında yazar yapmıĢ olduğu çalıĢmalar sonucunda Ġstanbul 

Paleozoyik stratigrafisini alttan üste doğru; Kurtköy Formasyonu, Aydos Formasyonu, 

Gözdağı Formasyonu, Dolayoba Formasyonu, Ġstinye Formasyonu, Kartal Formasyonu, Tuzla 

Formasyonu, Baltalimanı Formasyonu ve Trakya Formasyonu olarak sıralamıĢtır.  Önalan, 

Kurtköy Formasyonu‘ nun örgülü ve menderesli akarsu ortamında, Aydos Formasyonunun 

sahil, plaj gel-git ortamında, Gözdağı Formasyonu‘nun üst kesimleri ile Dolayoba 

Formasyonunun alt kesimlerinin kum barları-setleri ortamında çökeldiğini değerlendirmiĢtir.  

Bu birimin üzerine gelen Dolayoba Formasyonu‘ nun resif ve resif önü, Ġstinye Formasyon 

nun kıyıya çok uzak olmayan, yersel havzaların orta kısımlarında, Kartal Formasyonu‘ nun 

Ģelf ve derinleĢen Ģelf, Tuzla Formasyonu‘ nun kıta yamacında açık ve normal tuzlulukta bir 

denizin dalga tabanı altındaki kısmında çökeldiğini belirtmiĢtir.   

Akyüz, (1987), Ġstanbul‘un Avrupa Yakasında yapmıĢ olduğu çalıĢmasında, formasyon 

adlamaları kullanılmadan Gözdağı Formasyonu eĢleniğinden baĢlayarak bölgenin 

stratigrafisinin alttan üste doğru, Laminalı ġeyller, Fosilli KireçtaĢları, Fosilli ġeyller, 
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Yumrulu KireçtaĢları, Fosfat Yumrulu Çörtler ve KumtaĢı ġeyl ArdaĢımından oluĢtuğunu 

belirtmiĢtir. 

Ketin ve Güner, (1989),yapmıĢ oldukları çalıĢmada Trakya Formasyonu‘ nun yapısal 

özelliklerini incelemiĢlerdir.  Bu birimde Hersiniyen Orojenezi sonucu D-B yönlü sıkıĢma ve 

Alpin Orojenezi sonucu K-G yönlü sıkıĢma gerçekleĢtiğini yorumlamıĢlardır.  

Ustaömer ve Robertson, (1993), yaptıkları çalıĢmada Türkiye Kenet KuĢaklarına ayırarak 

Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘nin bulunduğu zonu Ġstanbul Fragmanı olarak tanımlamıĢlardır.  

Yazarlar Ġstanbul Fragmanın, Üst Kretase‘ de Karadeniz‘in bir yay ardı havza olarak açılana 

kadar, Lavrasya‘nın bir parçası olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Okay vd. (1994), yapmıĢ oldukları çalıĢmada Ġstanbul Paleozoyik istifi‘nin Karbonifer-

Permiyen döneminde deformasyon geçirdiğini belirtmiĢtir. Paleozoyik istifin Ġstanbul‘un 

doğu kesimlerinde ise Triyas çökel istifiyle uyumsuz olarak örtüldüğünü söyleyerek, Ġstanbul 

Zonunun Triyas sonuna kadar Lavrasya Kıtası‘nın güney kenarının bir parçası olduğunu 

fikrini savunmuĢlardır.  Ġstanbul Zonu‘nun Moezya Platformu ile bitiĢik olduğunu, Geç 

Kretase-Paleosen döneminde sağ atımlı Batı Karadeniz Fayı ile sol atımlı Batı Kırım Fayı 

boyunca Odessa ġelfine göre güneye kaydığını ileri sürmüĢlerdir.  Erken Eosen döneminde 

Ġstanbul Zonu‘ nun güneydeki Sakarya Zonu ile çarpması sonucu bu fayların aktifliğini 

yitirdiğini belirtmiĢlerdir. 

Seymen, (1995), Kocaeli Yarımadasındaki Paleozoyik Ġstifle ilgili çalıĢmaları derlemiĢ ve 

stratigrafik dizilimini alttan üste doğru Kurtköy Formasyonu, Aydos Formasyonu, Yayalar 

Formasyonu, ġeyhli Formasyonu, Dolayoba Formasyonu, Soğanlı Formasyonu, Kartal 

Formasyonu, Denizli Formasyonu, Yelkentepe Formasyonu, Trakya Formasyonu olarak 

ayırtlamıĢtır. AraĢtırmacı, yapısal verilerine dayandırdığı yapısal evrim modelinde, K-G eksen 

gidiĢli dar-sıkıĢık bazen devrik kıvrımların olduğunu belirterek uygun litolojilerde K-G 

doğrultulu sleyt klivajların oluĢtuğunu belirtmiĢtir. Magmatik yayın evrimini 

tamamlanmasından sonra, ikinci kez deformasyon geçiren bölgenin GB‘ya eğimli 

bindirmelerin eĢliğinde doğrultusu KB-GD ile BKB-DGD arasında değiĢen ekay tektoniği 

kazandığını belirtmiĢtir.  Eksenleri aynı tektonik gidiĢte ve önceki kıvrımları üstleyen 

kıvrımlar ile bindirme düzlemlerine koĢut yersel klivajlanmalar oluĢtuğunu ve bu iki fazlı 

deformasyondan dolayı bölgedeki birimlerin dom-küvet yapılarını kazandığını vurgulamıĢtır.  
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Ustaömer ve Robertson, (1997), Ġstanbul Fragmanı‘nın Erken Karbonifer öncesi pasif kıta 

kenarı çökellerini temsil ettiklerini belirtmiĢlerdir.  Silüriyen-Devoniyen istifinin bir karbonat 

platformu olduğunu, bu platformun hızla çöktüğünü, Devoniyen-Erken Karbonifer zaman 

aralığında radyolaryalı çörtlerin ve türbiditlerin çökeldiğini; bu türbiditik istifin kuzeyde bir 

kıtasal kenar ile çarpıĢması sırasında meydana gelmiĢ ön ülke havza tipi çökellerini temsil 

ettiğini belirtmiĢlerdir. 

Okay ve Tüysüz, (1999), Türkiye ve yakın çevresinin tektonik birliklerini yeniden 

değerlendirerek Ġzmir-Ankara-Erzincan ve Ġç Pontid Kenedinin Türkiye‘ de bulunan iki ana 

Tetis kenedi olduğunu, bu iki kenet kuĢağının Tetis Okyanus litosferinin KD‘ ya dalımını 

izleyen kıtasal çarpıĢma sırasında oluĢtuğunu söylemiĢlerdir.  Ġzmir-Ankara-Erzincan Kenedi 

Paleosen ve daha genç bindirmelerle temsil edilmiĢtir.  Ġzmir-Ankara-Erzincan Kenedi 

boyunca,  Karbonifer‘ den Triyas‘a Paleo-Tetis, ve Triyas‘ dan Kretase‘ ye Neo-Tetis olmak 

üzere iki ayrı okyanusal litosfer tüketilmiĢtir.  Ġzmir-Ankara-Erzincan Kenedi boyunca en son 

çarpıĢmanın batıda Erken Paleosen‘de ve doğuda Geç Paleosen‘de meydana geldiğini 

söylemiĢlerdir.  Yazarlar, ayrıca, 800 km uzunluğundaki Ġç Pontid Kenedinin Erken Eosen‘ de 

oluĢtuğunu ve bundan dolayı bu kenet kuĢağının daha genç olduğunu belirterek, kıtasal 

çarpıĢmanın okyanusal yay ardı havza olarak Batı Karadeniz havzasının açılması ile yakından 

iliĢkili olduğunu belirtmiĢlerdir.  Ayrıca, Geç Miyosen‘ den günümüze aktif olan Kuzey 

Anadolu Fayı, daha eski Ġç-Pontid Kenedi‘ nin yönünü takip ettiğini ifade etmiĢlerdir.  

Tüysüz, (1999), Karadeniz Okyanusal Havzası‘nın güney pasif kenarının, Araç-Daday 

Makaslama Zonu ile yan yana gelen Ġstanbul Zonu ve Orta Pontidleri içerdiğini belirtmiĢ ve 

bunun da Ġntra-Pontid kenet kuĢağının yanal devamı olabileceğini önermiĢtir. 

Chen vd. (2002), yaptıkları çalıĢmada komĢu tektonik zonlarının aksine, Ġstanbul Zonu‘nda 

bulunan Erken Kambriyen mineral yaĢların Hersiniyen, Kimmeriyen yada Alpin Orojenezleri 

sırasında termal olarak yeniden aktive olmadıklarını öne sürmüĢlerdir.  Ġstanbul Zonu‘nun, 

Güney Avrupa Sütur Zonu boyunca yerleĢmiĢ olduğunu varsayarak, taĢınmıĢ zirkonların 

kaynak alanları olan kuzeydoğu Gondwana Kıtası‘na yakın bir yerde olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Yazarlar, Sarıbudak vd. (1989) ve Evans vd. (1991) tarafından belirlenen paleomanyetik 

verilerin, bu zonun ve Lavrasya Kıtasının güney kenarının paleo-enlemleri ile uyumlu 

olduğunu ileri sürmüĢlerdir (Gutsuz, 2008‘ den aktarılmıĢtır). 

Duru vd. (2003), Kocaeli Yarımadası‘nda yapmıĢ oldukları çalıĢmada, bundan önceki 

çalıĢmalarda belirtilen Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘nin görünür tabanı niteliğindeki Kurtköy 
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Formasyonu‘nun altında stratigrafik olarak Erken Ordovisyen yaĢlı sığ denizel Ģeyllerle temsil 

edilen Kocatöngel Formasyonu‘nun ve aynı yaĢta delta çökellerini içeren kumtaĢı-Ģeyl 

ardalanması ile temsil edilen Bakacak Formasyonun yeraldığını saptamıĢlardır.  Bu yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada ilk defa, Kurtköy Formasyonu‘nun altında Paleozoyik seriye ait 

birimlerin olduğunu söylemiĢlerdir.   

Zabcı, (2003), Denizliköy ve çevresinde yapmıĢ olduğu çalıĢmasında Tuzla Formasyonu ve 

Trakya Formasyonunun içerdiği yapıların kabaca KD-GB ve sağ yönlü makaslamaya ve D-B 

yönlü sıkıĢmaya maruz kaldığını belirtmiĢtir.  Yazar, ayrıca Dolayoba Formasyonu ile Tuzla 

Formasyonu arasındaki sınırı ise sağ yönlü makaslama sonucu tektonik dokanaklı olarak 

yorumlamıĢtır.  Triyas çökellerinin tabaka konumlarını dikkate alarak KB-GD doğrultulu bir 

sıkıĢma olduğunu belirterek Ġstanbul Zonu‘na ait çökel istifin Hersiniyen Orojenezi sırasında 

KD-GB yönlü sağ yanal makaslamaya ve D-B yönlü sıkıĢmaya, Alpin Orojenezi sırasında ise 

KB-GD yönlü sıkıĢmaya maruz kaldıklarını belirtmiĢtir. 

Keskin vd., (2003, 2010), Ġstanbul kuzeyinde yüzeylenen Üst Kretase yaĢlı Volkano-

sedimenter istifinde yapmıĢ oldukları çalıĢmada Üst Kretase Serisini Kavaklar Grubu olarak 

isimlendirmiĢ ve stratigrafik olarak en alttan üste doğru Bozhane Formasyonu-fliĢ ve 

volkanoklastikler, Garipçe Formasyonu-volkanoklastikler ve lavlar (andezitik lavlar ve 

bazaltik andezit lavlar), Kısırkaya Formasyonu-kalkarenit-olivinli bazaltik lav ve 

volkaniklastik sedimentler olarak üç formasyona ayırarak incelemiĢtir.  Jeokimyasal olarak 

Garipçe Formasyonu lavlarının yitim bileĢenli, Kısırkaya Formasyonu‘nun bazaltik lavlarının 

levha içi karakter taĢıdığını belirtmiĢtir. Jeokimyasal olarak bu iki lavın magma karıĢımı 

sonunda meydana geldiğini ifade etmiĢtir. Volkanik havzanın stratigrafisine ve volkaniklerin 

jeokimyasal verilerine dayanarak, bölgenin yitim bileĢenli lavlarının evrim geçirerek levha içi 

karakter kazandığını belirtmiĢtir. Yazarlar, ayrıca Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen daykların 

dokularını, mineralojik bileĢimlerini ve jeokimyasal özelliklerini Kavaklar Grubu ile 

karĢılaĢtırarak, Paleozoyik seriyi kesen sokulumları, lamprofirik ile diyabazik dayklar, 

porfirik dokulu ortaç sub-volkanik sokulumlar ve çeĢitli boyutlarda mikrodiyorit/mikrogranit 

sokulumlar olarak üçe ayırmıĢtır. Lamprofirlerin jeokimyasal olarak Kısırkaya Formasyonu 

ile benzerlik taĢıdığını; ancak dokusal ve mineral bileĢimi açısından benzerlik taĢımadığını 

ortaya koymuĢtur. Yazarlar, Paleozoyik seriyi kesen daykların yaĢlarının henüz bilinmiyor 

olmasından dolayı Üst Kretase Volkanizması ile iliĢkilendirilemeyeceğini ifade etmiĢlerdir. 
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Özgörüş ve Okay, (2005), Ġstanbul bölgesinde yapmıĢ oldukları çalıĢmada 39 andezitik 

dayktan elde ettikleri verileri değerlendirerek K80
0
D, K40

0
D ve K35

0
B yönlerinde daykların 

yoğunlaĢtıklarını belirtmiĢlerdir.  Daykların farklı yönlerde saçınım yapmasını a)Ġstanbul‘ un 

altında ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti gibi bir plütonun var olabileceği, b)Öztunalı ve Satır, 

(1975)‘in önceden belirttiği üzere bu daykların tamamının ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti ile iliĢkili 

olabileceği Ģeklinde yorumlamıĢlardır. Doğrultuları K80
0
D daykların Batı Karadeniz 

Havzası‘nın açılma yönüne paralel olduğunu ve K40
0
D doğrultulu daykların Kretase 

döneminde aktif olduğu düĢünülen Batı Karadeniz Fayı‘nın meydana getirdiği tansiyon 

yönüne paralel geliĢmiĢ olabileceğini ifade etmiĢlerdir.  Ancak, yazarlar daykların iki baskın 

yönündeki uzanımlarını bu olaylarla iliĢkilendirirken, K35
0
B yönünü açıklayamamıĢlardır. 

Özgül, (2005), Ġstanbul Paleozoyik Ġstifinde yapmıĢ olduğu çalıĢmada Paleozoyik seriyi 

‗Ġstanbul Birliği‘ çatısı altında toplayarak incelemiĢtir ve stratigrafisini alttan üste doğru, 

Kocatöngel Formasyonu, Kurtköy Formasyonu (Bakacak Üyesi ve SüreyyapaĢa Üyesi), 

Aydos Formasyonu (BaĢıbüyük ÇakıltaĢı Üyesi ve Kınalıada Üyesi), Yayalar Formasyonu 

(Gözdağı Üyesi, Umurdere Üyesi, ġeyhli Üyesi), Pelitli Formasyonu (Mollafeneri Üyesi, 

Dolayoba KireçtaĢı Üyesi, Sedefadası Üyesi, Soğanlık KireçtaĢı Üyesi), Kartal Formasyonu 

(Kozyatağı Üyesi), Denizli Köyü Formasyonu (Tuzla Üyesi, Yörükali Üyesi, Ayineburnu 

Üyesi, Baltalimanı Üyesi),Trakya Formasyonu (Acıbadem Üyesi, Cebeciköy KireçtaĢı Üyesi, 

Kartaltepe Üyesi, Küçükköy Üyesi) olarak ayırtlamıĢtır. Yazar, ayrıca KD-GB ve KB-GD 

doğrultulu makaslama faylarından bahsederek, bu fayların Oligosen döneminde K-G yönlü 

sıkıĢma hareketleriyle oluĢtuğunu açıklamıĢtır.  Maltepe-Beykoz Fayı olarak isimlendirdiği 

fayın düĢey yada yüksek eğimli ve doğrusal gidiĢli olmasından dolayı bu fayın doğrultu atımlı 

fay karakterinde olduğunu ve bu fay boyunca Pelitli Formasyonu, Kartal Formasyonu ve 

Denizli Formasyonu‘nun, Kurtköy Formasyonu ile karĢı karĢıya geldiğini vurgulamıĢtır.  

Buna ek olarak ise Aydos Dağı‘nın GB yamacında Yakacık-Dolayoba arasında Aydos 

Formasyonu‘na ait kuvarsitleri B ve G‘ den sınırlayan faya ‗Yakacık Fayı‘ adını vererek, 

fayın karakterinin ise bindirme özelliği taĢıdığını ifade etmiĢtir. 

Çılgın, (2006), Prens Adalarında yapmıĢ olduğu tez çalıĢmasında, Paleozoyik birimlerini 

haritalamıĢ, Ģaryaj ve çiçek yapısı sunan KB-GD doğrultu atımlı sol yönlü fayları ilk kez 

haritalamıĢtır.  Bu fayların Neotektonik Dönemde geliĢtiğini düĢünen yazar, Kuzey Anadolu 

Fayı ile iliĢkili olabileceğini ifade etmiĢtir. 
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Gutsuz, 2008; Gutsuz vd., (2009), BaĢıbüyük-Maltepe ve Kurfalı-Kartal arasında yapmıĢ 

olduğu çalıĢmada, Ġstanbul Paleozyik Ġstifinin geçirdiği deformasyon fazlarını 6 grupta 

toplamıĢtır.  Yazarlar, Deformasyon evresi 1‘i KB-GD yönlü sıkıĢma ile ifade etmiĢ ve KD-

GB doğrultulu kıvrımlar ve bu kıvrım eksenlerine paralel geliĢen faylar ile tanımlamıĢtır.  

Deformasyon evresi 2‘yi KB-GD yönlü sıkıĢma ile ifade etmiĢ, deformasyon evresi 1‘e ait 

kıvrım eksenlerinin ve fayların yeniden kıvrımlanması olarak tanımlamıĢtır.  Deformasyon 

evresi 1 ile deformasyon evresi 2‘nin sıkıĢma yönü ile yapısal unsurlarının benzerlik taĢıdığını 

ve bu sebepten dolayı da bu iki evrenin aynı tektonik rejim altında olduğunu dile getirmiĢtir.  

Deformasyon evresi 3‘ü KD-GB gerilme ile tanımlamıĢtır, bu evreyi ise deformasyon 1 ve 

deformasyon 2 evrelerinde oluĢmuĢ tüm yapısal unsurları kesen normal faylarla belirlemiĢtir.  

Deformasyon evresi 4‘ü ise DKD-BGB yönlü sıkıĢma ve KKB-GGD yönlü açılma ile ifade 

ederken dayklar, dayk sınırlarına paralel geliĢmiĢ doğrultu atımlı faylar ve daykları kesen 

fayların bu evreyi oluĢturduğunu belirtmiĢtir.  Deformasyon evresi 5‘i de K-G yönlü sıkıĢma 

ile, büyük ölçekli D-B eksenli kıvrımlar ile açıklamıĢlardır.  Deformasyon evresi 6‘ yı ise 

KD-GB yönlü açılma ile ifade ederek Miyosen yaĢlı ÇukurçeĢme Formasyonu‘nu kesen 

normal faylarla açıklamıĢlardır. 

Biberoğlu, (2008), Kadıköy-Kartal Metro Projesi kapsamında Anadoluray Ortak GiriĢimi‘ 

nin (Yapı Merkezi-DoğuĢ-Yüksel-Yenigün-Belen) fizibilite raporunu, Avrasya Metro Grubu 

(Astaldi-Makyol-Gülermak ĠĢ Ortaklığı) bünyesinde ek sondaj verileriyle Kadıköy‘ den 

Kartal‘a kadar revize ederek D-100 Karayolu üzerinde Gülsuyu Köprülü KavĢak ile Cevizli 

Ġstasyonu‘na kadarki güzergah bölümünü volkanik kompleks olarak adlandırmıĢ ve tünel 

kotlarında bugüne kadar Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘nde görülemeyen bir stoktan bahsetmiĢtir, 

ve stoğun ise dayklar tarafından kesildiğini raporlamıĢtır. Cevizli bölgesinde ise Dolayoba 

Formasyonu‘na ait kireçtaĢları içinde farklı stratigrafik seviyelerde büyük ölçekte merceksel 

geometride feldispatlı kuvars-arenitlerin olduğunu dile getirmiĢtir.  

Yavuz, 2008, Ġstanbul‘ un kuzeyinde bulunan Üst Kretase yaĢlı volkanik istifinde yapmıĢ 

olduğu çalıĢmasında, Üst Kretase Volkaniklerini stratigrafik olarak en alttan yukarıya doğru 

Bozhane Formasyonu, Sarıyer Formasyonu, Garipçe Formasyonu ve Kısırkaya Formasyonu 

olarak dört formasyona ayırarak incelemiĢtir.  Garipçe Formasyonu‘ na ait andezitik seride K-

Ar yaĢlandırma yöntemiyle 75 ± 2 milyon yıl (Mastrihtiyen), Kısırkaya Formasyonu‘ na ait 

olivinli bazalt serisinde 67 ± 2 milyon yıl (Mastrihtiyen) yaĢlarını bulmuĢtur.  Bu yaĢ 

konaklarının volkanik seri içindeki sedimenter kayaçlardan alınan yaĢ veriyle uyumlu 

olduğunu belirtmiĢtir; Ayrıca volkanik seriyi jeokimyasal olarak değerlendirerek Ġzmir-
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Ankara-Erzincan Süturu veya Ġç-Pontid Okyanusu‘nun kuzeye doğru Ġstanbul Zonu altına 

olan yitimiyle iliĢkilendirmiĢtir. 

Yılmaz-Şahin vd. (2009), Pontid tektonik birliğinin batı kesiminde yer alan Istranca Zonu ile 

Ġstanbul Zonu içinde farklı jeokimyasal özelliklere ve farklı jeokronolojiye sahip plütonların 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Jeokimyasal olarak, Çatalca bölgesindeki grandiyoritler ile 

Sancaktepe granitinin subalkalin, yüksek K‘lu kalkalkalin ve peralumino özellikte olduğunu; 

ÇavuĢbaĢı granodiyoritinin ise subalkalin, orta K‘lu kalkalkalin ve metalumino karakterde 

olduğunu belirlemiĢlerdir. Bu plütonların jeotektonik ortamlarını değerlendirirken, Çatalca ve 

Sancaktepe granodiyoritlerinin çarpıĢmayla ilgili olduğunu ÇavuĢbaĢı granodiyoritinin ise 

volkanik yay ile iliĢkili olduklarını ifade etmiĢlerdir. Jeokronolojik çalıĢmalarda ise SHRIMP-

Zirkon U-Pb yaĢlandırma sonuçlarına göre, Çatalca metagranitinin 534 ± 4,7 milyon yıl, 

Tepecik kataklastik granitinin 249,4 ± 1,5 milyon yıl; Sancaktepe granitinin 253,7 ± 1,75 

milyon yıl ve ÇavuĢbaĢı granodiyoritinin 67,75 ± 0,59 milyon yıl yaĢlarında olduğunu 

bulmuĢlardır. 

Linnemann vd. (2009), Ġstanbul Paleozoyik istifinin paleo-tektonik konumunu belirlemek 

amacıyla Kambro-Ordovisyen, Silüriyen ve Devoniyen yaĢlı silisiklastik çökellerin içindeki 

detritik zirkonlardan LA-ICP-MS tekniği ile U/Pb analizlerini yapmıĢ ve kaynak alanın 1-

Avalonian Temel, 2-Baltica ve 3-Gondwana olabileceğini belirtmiĢlerdir.  

Ustaömer vd. (2011), Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘nin kaynak alan araĢtırmasında, Ġstanbul 

Paleozoyik Ġstifi‘nin Aydos Formasyonu‘ na ait kuvarsitler içersinde 526 milyon yıldan 

(Kambriyen) 2,550 milyar yıla (Neo-Arkeen) kadar değiĢen detritik zirkon yaĢları 

bulmuĢlardır.  Bu yaĢ verilerine göre Aydos Formasyonu‘nun Amozonya‘ daki bir havzada 

çökelmiĢ olabileceğini söylemiĢlerdir.   

Yılmaz-Şahin vd. (2012), ÇavuĢbaĢı Granodiyorit‘inin jeokimyasal ve jeokronoloji 

çalıĢmasında, intrüzyonun granodiyorit, az oranda da tonalit ve kuvars diyorit bileĢimde 

olduğunu, plütonun %63,4 daha fazla SiO2 içerdiğini, I tipi, kalkalkalin, metalüminolu, orta 

K‘lu kalk-alkalin özellikleri taĢıdığını belirtmiĢlerdir.  Plütonun paleo-tektonik ortamını ise 

Neo-Tetis Okyanusu‘ nun kuzey kolunun kapanmasıyla ilgili Ġzmir-Ankara-Erzincan ve Ġntra-

Pontid Süturları boyunca var olan dalma-batma olayına bağlı olarak, adakitik magmaların 

okyanusal dilimin amfibol-eklojit fasiyesi koĢulları altında kısmi ergimesi ile oluĢmuĢ 

olabileceğini ifade etmiĢlerdir. 
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2.4. BÖLGESEL JEOLOJİ 

 

Ġstanbul Palezoyik Ġstifi Türkiye‘ nin beĢ ana tektonik birliği olan en kuzeydeki ‗Batı 

Pontidler‘ kısmında yer alır (Ketin, 1966).  Bu istifin yer aldığı bölge, tektonik konum olarak 

‗Rodop-Pontid Fragmanı‘ olarak adlandırılmıĢtır (ġengör ve Yılmaz, 1981).  Ayrıca 

Ġstanbul‘un batısında bulunan Çatalca lokalitesinden baĢlayan ve Ġstanbul‘ un doğusunda yer 

alan <Araç-Daday-Ġnebolu> hattına kadar uzanan bu kıtasal topluluk için ‗Ġstanbul Fragmanı‘ 

(Ustaömer ve Robertson, 1993), ‗Ġstanbul Napı‘ (ġengör ve Yılmaz, 1983) ve ‗Ġstanbul Zonu‘ 

(Okay, 1989; Okay vd., 1994; Okay ve Tüysüz, 1999) isimleri kullanılmıĢtır (ġekil 2.2). 

 

 

ġekil 2. 2: Anadolu Bloğu ve çevresinin tektonik haritası ve ana kenet kuĢakları ile kıtasal blokları 

gösteren harita (Okay ve Tüysüz, 1999).  Dolu üçgenli sınırlar kenet zonlarını, boĢ üçgenli sınırlar 

tektonik sınırları, yarım oklu sınırlar doğrultu atımlı fay sınırlarını temsil etmektedir. 

 

Ġstanbul Zonunu lito-stratigrafik olarak Pontidlerin diğer bölümlerinden ayıran en önemli 

özellik, temelinde Paleozoyik yaĢında kesintisiz bir çökel istifin bulunmasıdır 

(Abdüsselamoğlu, 1956; Önalan, 1981). Bu istifin paleo-tektonik evrimi hakkında pek çok 
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araĢtırmacı farklı görüĢler benimsemiĢlerdir.  ‗Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ ‗Lavrasya Kıtası‘‘ 

nın güneye bakan pasif kıta kenarında bulunur (ġengör ve Yılmaz, 1981). ‗Ġstanbul Fragmanı‘ 

nın ‗Lavrasya Kıtası‘ ile benzerliğini paleo-magnetik çalıĢmalar ortaya koymuĢtur (Evans vd., 

1991). ‗Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ Erken Karbonifer öncesi pasif kıta kenarı çökelleridir 

(Ustaömer ve Robertson, 1997). Bu serinin Silüriyen-Devoniyen zaman aralığında çökelen 

bölümü bir karbonat platformunun birimleridir.  Bu platform hızla çökmüĢ ve Devoniyen-

Erken Karbonifer zaman aralığında radyolaryalı çört ve türbiditik seri çökelmiĢtir.  Bu 

türbiditik seri, ‗Ġstanbul Zonu‘nun kuzeyinde bir kıtasal kenar ile çarpıĢması esnasında 

geliĢmiĢ ön ülke havza çökelleridir (Ustaömer ve Robertson, 1997) (ġekil 2.3).  Ġstanbul 

Zonu, Silüriyen boyunca Lavrasya‘ nın yanında Avalonya Kıtası‘ nın ayrı bir parçası olarak 

kalmıĢ ve Jura‘ ya kadar Avalonya‘ nın güneyinde yer alan bir parçasıdır (Bozkurt vd., 2008).  

Ustaömer vd. (2011)‘e göre ise kuvarsit çökelimi esnasında Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi 

Amazonya Kıtasındadır.  

 

ġekil 2. 3: Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ nin geliĢtiği tektonik ortamı temsil eden ölçeksiz Ģematik enine 

kesit.  1. Ģekil Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ nin batı bölümünü gösterir, Karbonifer dönemi öncesi pasif 

kıta kenarı çökelleri geliĢmiĢtir;  2. Ģekil ise Ġstanbu Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ nin doğu kesimini 

temsil eder, Lavrasya Kıtası ile çarpıĢmasıyla geliĢen türbiditik seriyi oluĢmuĢtur (Ustaömer 

ve Robertson, 1997). 

 

Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘nin üzerinde geliĢtiği temel olan Sünnice Grubu, Düzce‘ nin 

kuzeyinde Kaplandede Dağı‘nda (Aydın vd., 1987), Araç‘ın batı bölümündeki Karadere‘ de 

(Arpat vd., 1974; Dean vd., 1997), ve Yığılca‘ nın güneydoğusunda görülür (Biberoğlu, 

1984). Bu temel amfibolit ve migmatitler ile bu yaĢlı kayaçları kesen 

granit/granodiyoritlerden oluĢmaktadır (Biberoğlu, 1984; Yılmaz ve Tüysüz, 1984). Sünnice 
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Grubu‘nun tabanında ofiyolit ve volkanitlerden oluĢan bir temel yer alır (Ustaömer, 1999; 

YiğitbaĢ vd., 1999). Bu temel ile Paleozoyik seri tektonik dokanaklıdır (Ustaömer vd., 1999; 

YiğitbaĢ vd., 1999).   

Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi Ordovisyen‘ den Karbonifer‘ e kadar kesintisiz bir çökel kaya 

serisidir (Önalan, 1981).  Farklı yaĢ ve farklı lito-stratigrafik özellikteki kayaçları 

içermektedir (ġekil 2.4).  Paleozoyik istifin görünür tabanında yeĢilimsi boz-kül renk 

tonlarında silttaĢı-çamurtaĢı ardalanmalı Alt Ordovisyen yaĢlı akarsu ve lagün ortamında 

çökelmiĢ Kocatöngel Formasyonu yer alır (Duru vd., 2003). Bunun üstünde kırmızı-

kırmızımsı bordo renkli karasal kırıntılılar Alt-Orta Ordovisyen döneminde çökelmiĢtir 

(Önalan, 1981).  Alt-Orta Ordovisyen‘ de kara halinde olan bölge, Üst Ordovisyen‘de plaj 

ortamında çökelen Aydos Formasyonu‘nun kuvarsitlerine geçer (Önalan, 1981). Silüriyen-

Devoniyen‘ de giderek derinleĢen, tektonik bakımdan duraylı bir denizle kaplanır. Bu 

dönemde kuvars arenit mercekli laminalı çamurtaĢından oluĢan Gözdağ Formasyonu 

çökelmiĢtir (Önalan, 1981). Alt Devoniyen‘in ılıman ortam koĢullarında resifal kireçtaĢları 

içeren Dolayoba Formasyonu çökelmiĢtir (Önalan, 1981). Orta Devoniyen döneminde 

ortamın biraz daha derinleĢmesiyle fosilli Ģeyl-kireçtaĢı ardalanmasından oluĢan Kartal 

Formasyonu ve yumrulu kireçtaĢından oluĢan Tuzla Formasyonu çökelmiĢtir (Önalan, 1981). 

Bu yumrulu kireçtaĢları üstünde ise sırasıyla Alt Karbonifer yaĢlı radyolaryalı çörtlerden 

oluĢan Baltalimanı Formasyonu, Alt-Orta Karbonifer yaĢlı kireçtaĢı bloklu çamurtaĢı-kumtaĢı 

ardalanmasından oluĢan Trakya Formasyonu yer alır (Önalan, 1981), (ġekil 2.5). Karbonifer-

Permiyen döneminde etkin olan tektonik hareketlere bağlı olarak Sancaktepe (Balçık) Graniti 

sokulmuĢtur (Yılmaz, 1977).  Paleozoyik istifi, Kilyos civarında ve Gebze‘ de yüzlek veren 

transgresif ile baĢlayan, regresif ile biten Triyas çökelleri tarafından açılı diskordans ile 

örtülmüĢtür (Seymen, (1995; Türkecan ve Yurtsever, 2002).  Triyas Serisi tabanda kırımızı-

kırmızımsı bordo renkli çakıltaĢları ile baĢlar, yumrulu kireçtaĢları ile devam eder; daha üstte 

ise kumtaĢı-çamurtaĢı ardalanmasına geçer ve resifal kireçtaĢları ile son bulur (Seymen, 

(1995; Türkecan ve Yurtsever, 2002).  Ġstanbul ve çevresinde Paleozoyik Seri ile Triyas 

Seri‘lerini uyumsuzlukla örten iki farklı Üst Kretase istifleri yer alır.  Bunlardan birincisi, 

Ġstanbul‘ un doğu kesimlerinde Triyas Serisi‘ni uyumsuzlukla örten kireçtaĢı ve çörtlerden 

oluĢan Üst Kretase yaĢlı çökellerdir.  Ġkincisi ise, Ġstanbul‘ un kuzey kesiminde Paleozoyik 

seri kuzeye tektonik dokanakla yan yana gelen Üst Kretase yaĢlı volkano-klastik seridir 

(Chaput ve Hovasse, 1938; Parjas ve Baykal, 1938; Pamir, 1948; Baykal ve Kaya, 1966). Üst 

Kretase döneminde Neo-Tetis Okyanusu‘nun kuzey kolunun kapanmasıyla iliĢkili Ġzmir-
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Ankara-Erzincan ve Ġntra-Pontid Sütürü boyunca dalma-batma olaylarına bağlı olarak 

ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ ne sokulmuĢtur (ġekil 2.5) (Erguvanlı ve 

Satır, 1975; ġahin vd., 2011).  Benzer özellikte Pendik ve çevresinde ‗TavĢantepe Kuvars 

Diyoriti‘ bu magmatik etkinlikte oluĢmuĢtur (Seymen, 1995; Özgül, 2005), (ġekil 2.7). 

 

ġekil 2. 4: Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ nin genelleĢtirilmiĢ ölçeksiz stratigrafik sütun kesiti.  Ġstif 

Prekambriyen yaĢlı temel kayaçları ile tektonik dokanaklıdır; Ġstif, Triyas Serisi ile uyumsuzlukla 

örtülür (Önalan, (1981), Seymen, (1995), YiğitbaĢ vd., (1999) ve Özgül vd., (2005, 2011)‘ den 

derlenerek alınmıĢtır). 
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ġekil 2. 5: Ġstanbul ve çevresinin basitleĢtirilmiĢ jeolojik haritası (Türkecan ve Yurtsever, 2002‘den 

revize edilerek alınmıĢtır). 
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Üst Kretase volkano-klastik serisi, Tetis Okyanusu‘ nun kuzey kolunun kuzeye doğru 

dalmasına bağlı magmatik bir yay serisi sonucunda meydana gelmiĢtir (Boccaletti vd., 1973, 

1974 ve 1978; Manetti vd., 1979; Pecerillo ve Taylor, 1976; Aiello vd.,1977; Stanisheva ve 

Vassieva, 1990; ġengör ve Yılmaz, 1981; Görür, 1988, 1991; Stanisheva vd., 1990; Vassileff 

vd., 1981; Yeniyol ve Ercan, 1989, 1990; Yılmaz vd., 1997; Tüysüz, 1999; Okay vd., 1994, 

2001; Kamenov vd., 2004; Yavuz, 2008; Yavuz ve Yılmaz, 2008).  Bu yay modeline karĢı 

çıkan görüĢler de vardır.  Buna göre, Üst Kretase Volkanik Ġstifi, Paleo-Tetis Okyanusu‘ nun 

yay ardında oluĢmuĢtur ve Karadeniz tabanı Paleo-Tetis‘ e ait eski okyanus tabanıdır (BektaĢ 

vd., 1999, 2001).  Üst Kretase Serisi, Batı Karadeniz Havzası‘nın açılımı sırasında geliĢmiĢ 

riftleĢmeye bağlı bir kenar istifidir (Roberston vd., 1996).  Keskin vd., (2003, 2010) ise Üst 

Kretase Volkanoklastik Serisi‘ nin stratigrafik tabanının Tetis Okyanusu‘ nun kapanmasıyla 

oluĢan dalma-batma zonu ortamını, Karadeniz Havzası‘nın açılmasıyla gerilmeli bir rejimde 

evrimleĢerek meydana geldiğini belirtmiĢtir.  Bu olaylara bağlı olarak Paleozoyik seriyi kesen 

andezitik dayklar geliĢmiĢtir (ÖzgörüĢ, 2003; ÖzgörüĢ ve Okay, 2005). 

Paleozoyik istifi deformasyonlara maruz kalmıĢtır.  YaklaĢan-çarpıĢan levha hareketleriyle K-

G gidiĢli dar ve yer, yer devrik kıvrımlar, uygun litolojilerde K-G doğrultulu klivajlar 

olumuĢtur (Seymen, 1995). Magmatik yayın evrimini tamamlamasından sonra, bölge ikinci 

kez deformasyona maruz kalarak güneybatıya yönelmiĢ bindirme hareketlerin eĢliğinde KB-

GD ile BKB-DGD gidiĢli ekay tektoniği kazanmıĢtır. Bu iki fazlı kıvrımlanma nedeniyle 

Ġstanbul ve çevresindeki Ġstanbul Paleozoyik‘ ine ait birimlerin yayılımı tip-1 ve tip-2 geçiĢli 

dom-küvet yapısı kazanmıĢtır (Seymen, 1995) (ġekil 2.6).  
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ġekil 2. 6:  Ġstanbul‘ un Anadolu Yakasındaki Kozyatağı-Kartal arasının jeoloji haritası (Seymen, 1995‘ den revize ederek alınmıĢtır).  Haritada Kadıköy-Kartal Metro Projesi kapsamında açılan tünellerde Gülsuyu Ġstasyonu ve çevre 

tünellerde karĢılaĢılan dasit stoğu görülür, ve bunların uzantısı Ģeklinde dayk ve silleri ile mafik karakterli dayk ve silleri gösterilmiĢtir. 
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ġekil 2. 7: Ġstanbul‘ un Pendik-Dolayoba-ġeyhli-Kurtköy bölgesinin jeoloji haritası  (Biberoğlu, 1982 ve Seymen, 1995‘ den revize edilerek alınmıĢtır).  Haritada Gözdağı Formasyonu ile Dolayoba Formasyonu‘ nun yatay ve düĢey geçiĢli 

olduğu görülür; Üst Kretase yaĢlı TavĢantepe Kuvars Diyoriti‘ nin Paleozoyik Seriye sokulduğu görülmektedir.  
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3. MALZEME VE YÖNTEMLER 

 

Yüksek lisans tezi kapsamında yürütülen çalıĢma kapsamında; saha çalıĢmalarından 

baĢlayarak laboratuvar ve tez yazım aĢamasına kadar olan süreçte uygulanan tüm yöntemler 

aĢağıda sırasıyla anlatılacaktır.   

3.1. ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ  

 

Yüksek lisans tez çalıĢmasının hazırlanması amacıyla yapılan çalıĢmalar; saha-tünel 

kapsamında yapılan çalıĢmalar, laboratuvar ve tez yazım çalıĢmaları olmak üzere üç aĢamada 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

3.1.1. Saha-Tünel Çalışmaları 

 

Saha-Tünel çalıĢmaları Ġstanbul Ġli‘ne bağlı Kartal-Maltepe-Kadıköy ilçesinde, D-100 

Karayolu güzergâhında, Kadıköy-Kartal Metro Projesi kapsamında açılan tünelleri ve tünel 

yakın çevresini kapsar.  Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Raylı Sistemler Müdürlüğü‘nün 

belirlediği ve Avrasya Metro Grubu‘nun (Astaldi-Makyol-Gülermak ĠĢ Ortaklığı) revize ettiği 

1/1000 ölçekli tünel güzergâh haritaları kullanılarak jeolojik haritalama çalıĢmaları 

yapılmıĢtır.  Tünel taban kot haritalama çalıĢmaları 2008 yılı Mayıs ayında baĢlanıp 2011 

Mayıs ayında son bularak toplam 1125 günde tamamlanmıĢtır. Tünel ilerleme hızı her aynada, 

günlük 2-3 metredir.  Jeolojik haritalama çalıĢmaları sırasında kaya stratigrafi birimleri 

dokanak izlenerek yapılmıĢ olup, Hat-1 tarafında görülen dokanak, Hat-2 tünelinde izlenerek 

takip edilmiĢtir.  Stratigrafinin kurulması amacıyla birim sınırları arasındaki iliĢki incelenmiĢ, 

her birimin yapısal konumlarının belirlenmesi için ilerlenen her tünel lokasyonundan 

‗Brunton‘ marka pusula kullanılarak yapısal unsurlar (tabaka konumları, fay düzlemleri, 

daykların konumu) ölçülmüĢ ve harita üzerine iĢlenmiĢtir. Haritalamayla eĢ zamanlı olarak 

petrografik ve jeokimya analizler için gerekli kaya örnekleri de tünellerden toplanmıĢtır (ġekil 

2.8).  Birimlerin ve bazı yapısal unsurların en iyi gözlenebildiği lokasyonlardan birimlerin 

ayırtman özelliklerini gösteren fotoğraflar çekilmiĢ, çalıĢma konusu her tünelden jeolojik 

enine kesitler çizilerek yapı iliĢkileri ve stratigrafi ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.  Ayrıca 

Bostancı ve çevresindeki tünellerde haritalama çalıĢması gece vardiyalarında alt yarı 

kazılarını takip ederek yapılmıĢtır.  Hafta sonları ise önceki çalıĢmalarda yapılmıĢ haritalar 

baz alınarak daykların konumlarını ve türlerini belirlemek amacıyla ‗Garmin‘ marka GPS 
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(Küresel Konumlama Düzeneği) cihazı kullanılarak numuneler toplanmıĢtır.  Aynı zamanda 

Ġstanbul‘ da yapılan diğer tünel çalıĢmaları ile koordinasyon kurulup birimlerin yapısal 

unsurları ile ilgili bilgiler elde edilmiĢtir.  

 

 

 

ġekil 2. 8: Tünel kotunda ıĢığın yetersiz veya jeolojinin çok karıĢık olduğu lokasyonlarda uygulanan 

örnek toplama yöntemini anlatan tünel kesiti.  ġekilde görüldüğü gibi harflendirme yapılarak (tünelde 

ulaĢılamayan alanlara ise iĢ makinelerinin sepetleri kullanılarak alınmıĢtır) numuneler yeryüzü kotuna 

çıkartılıp Ģantiye sahası içinde güneĢ ıĢığında incelenerek jeoloji ayna formunda tünel aynası 

çizilmiĢtir ve toplanan numuneler ise özel numune torbaları içerisinde saklanmıĢtır. 

3.1.2. Laboratuvar Çalışmaları 

 

3.1.2.1. Petrografik İnce Kesit Çalışmaları 

 

Saha-tünel çalıĢmaları sırasında derlenen örnekler Kadıköy-Kartal Metro Projesi bünyesinde 

bulunan AltayçeĢme-S13 YaklaĢım Tüneli ġantiyesinde, daha sonra ise Kartal TaĢ Ocakları 
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Merkez Ġkinci Ofislerde gruplara ayrılmıĢtır.  Gruplara ayrılan örnekler öncelikle Ġstanbul 

Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ġnce Kesit 

Laboratuvar‘ında, bir kısım ince kesitler Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fakültesi 

Marmaray Beton Laboratuvarı‘nda yaptırılmıĢtır. Ġlk tanımlamaların ardından Ġstanbul 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi 

Anabilim Dalında detaylı tanımlamaları yapılmıĢtır. Ġnce kesit yapımı için Ġngiliz yapımı 

‗Petrocut‘ ve ‗Petrothin‘ kesme, tıraĢlama ve parlatma aletleri kullanılmıĢtır.  Kesitlerin 

incelenmesi süresince daha net görüntü elde etmek amacıyla bazı ince kesit örneklerinim 

üzerleri lameller ile kapatılmıĢtır.  Kesitlerde lam ve lamele yapıĢtırma iĢlemlerinde epoksi 

bazlı yapıĢtırıcılar kullanılmıĢtır. Petrografik çalıĢmalar iki aĢamada incelenmiĢtir: birinci 

aĢamada Kadıköy-Kartal Metro Projesi bünyesinde ve ikinci aĢama ise Ġstanbul Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı‘nda 

ve Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı‘nda bulunan polarizan mikroskoplar 

kullanılarak incelenmiĢtir. 

Ġnce Kesitlerin mikroskopta tanımlamaları yapılırken aynı zamanda ayrıntılı olarak çalıĢılan 

dayk örneklerinden kimyasal analiz ve radyometrik yaĢ tayini için uygun örnekler 

belirlenmiĢtir. 

Ġnce kesitlerin mikro fotoğraflarının çekimi için Leitz Ortoplan mikroskop ve Leica Görüntü 

analiz sistmeleri kullanılarak örneklerin fotoğraflarının çekimi ve saha-tünel fotoğraf çekimi 

için de ‗Kodak DX4330‘ fotoğraf makinesi kullanılmıĢtır. 

3.1.2.2. Kimyasal Analiz Çalışmaları 

 

Ġnceleme konusu Ġstanbul Daykları‘nın jeokimyasal karakteristiklerinin belirlenmesi, 

adlandırılması ve sınıflaması ile oluĢtukları tektonik ortamları belirlemek amacıyla tünel 

kotlarında farklı lokasyonlardaki örneklerin ince kesit incelemeleri sonucu, ayrıĢmadan en az 

etkilenmiĢ, farklı dokusal ve petrografik özelliklere sahip örneklerin kimyasal analizlerin 

yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bu amaçla belirlenen on adet dayk örneği analiz için 

hazırlanmıĢtır.  Örneklerin alterasyondan etkilenmemiĢ taze kısımlardan seçilmesine özen 

gösterilerek, 2-3 mm boyutuna kadar çeneli kırıcıda kırılmıĢtır.  2-3 mm boyutuna indirilen 

örnekler laboratuvarda agat havanda 600 mesh boyutuna getirilinceye kadar öğütülmüĢtür.  

Her öğütme iĢleminden sonra agat havan temizlenerek, örnekler arası kirlenme engellemiĢtir. 

Ayrıca farklı kaya türleri arasındaki öğütme iĢlemlerinde agat havan kuvars kumu öğütülerek 
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farklı gruplar arasındaki kirlenmeler önlenmiĢtir. Toz haline getirilen örnekler 15-20 gr 

tartılarak kilitli numune poĢetleri ile analiz edileceği laboratuvara gönderilmiĢtir.    

Kimyasal analizler Kanada ACME Laboratuvarı‘nda yapılmıĢtır. Tüm kaya kimyasal 

analizleri; esas element analizleri ile C ve S analizleri ICP-ES (Inductively Coupled Plasma 

Emission Spectrometry) yöntemi kullanılarak iz ve nadir toprak elementlerinin analizleri ise 

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır.  

Çözelti olarak LiBO4 kullanılmıĢtır. Ayrıca örneklerin analizi yapılırken jeolojik standartlar 

ile birlikte analizleri yapılmıĢtır.  

Ġndüklenerek birleĢmiĢ plazma spektrometresi (ICP-ES) yöntemi jeokimyada önemli bir yere 

sahip ve nispeten yeni bir yöntemdir.  Prensipte bu metodoloji, periyodik tablodaki birçok 

elementi, düĢük belirleme limitleri ve iyi bir incelikte ölçme imkanı sağlamaktadır.  

Elementler aynı anda ölçülebilmekte ve bütün bir analiz iki dakikalık bir sürede 

yapılabilmektedir.  Bu özelliği ICP‘yi çok hızlı bir analitik metod yapmaktadır.  Ġndüklenerek 

birleĢmiĢ plazma kütle spektrometresi (ICP-MS) yöntemi ise sürüm spektrometresi yöntemine 

göre daha hassas bir yöntemdir. Doksan civarında elementi ppb düzeyinde çok hassas 

ölçebilmektedir (Rollison, 1993). 

ICP alev sıcaklığı 6000-10000 
o
K aralığında bulunan bir ‗alev‘ ve bir ‗çözelti‘ tekniği olup 

standart silikat çözündürme metotları kullanılmaktadır.  Örnek çözeltisi bir aerosol olarak 

nebulizerden bir argon plazmaya geçirilmektedir.  Ġndüklenerek birleĢmiĢ plazma, bir radyo-

frekans bobinin indükleyici ısısıyla ısınan ve yüksek frekanslı Tesla kıvılcımı ile ateĢlenen bir 

argon atomları buharıdır.  Örnek argon plazması içinde çözünür ve büyük miktarda atomik ve 

iyonik spektral çizgiler uyarılır.  Spektral çizgiler foton çarpanların geniĢliği ile belirlenerek 

ölçümleme çizgileri ile karĢılaĢtırılır ve oranları yoğunlaĢma olarak dönüĢtürülür (Rollison, 

1993). 

3.1.2.3. Jeokronolojik Örnek Hazırlama 

 

Jeokronolojik analize örnek hazırlanması, jeokimyasal olarak elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi sürecinden sonra mümkün olmuĢtur. Bu nedenle saha, laboratuar 

çalıĢmaları ve jeokimyasal analiz sonuçlarına göre dayklar tanımlanmıĢ, yaĢ tayini yapılacak 

örnekler belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma, 2011 yılı Eylül ayında, Ġstanbul Üniversitesi, Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü, Mineraloji - Petrografi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan 

Jeokronolojik Örnek Hazırlama ve Mineral Ayırma Laboratuarlarında gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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Ġstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mineraloji - Petrografi Anabilim Dalında 

bulunan Kırma-Öğütme ve Eleme Laboratuvarında altı adet bazik karakterli dayklardan 

örnekler 5-10 mm boyutuna küçülene kadar çeneli kırıcıda kırılmıĢtır.  Bazik karakterli dayk 

örnekleri Almanya‘da Georg-August-Universitat Göttingen Geowissenschcaftliches Zentrum 

der Abt. Isotopengeologie Laboratuvarı‘ na gönderilmiĢ, Dr. Klaus Wemmer tarafından tüm 

kayaç numuneleri üzerinde K
40

/Ar
40

 yaĢlandırması yapılmıĢtır.  

 

3.1.2.4. Ofis Çalışmaları 

 

Saha-tünel ve laboratuvar çalıĢmaları sonucunda elde edilen veriler uzun bir ofis çalıĢmasını 

gerekli kılmıĢtır. Ofis çalıĢmalarında öncelikli olarak 1/1000 ölçekli jeoloji haritası bilgisayar 

ortamında çizilmiĢtir.  Jeolojik harita ve jeolojik enine kesiti çizilip hazırlandıktan sonra 

çalıĢma alanının stratigrafisi ortaya konulmuĢtur.  Harita ve jeolojik enine kesit çizimi için 

‗Corel Draw X5 Programı‘ kullanılmıĢtır. Saha-tünel çalıĢmaları ve laboratuvar çalıĢması 

sırasında ve sonrasında inceleme alanında ve çevresinde daha önceden yapılmıĢ olan saha 

kampı raporları, diploma tezleri-bitirme tezleri, yüksek lisans tezleri ile doktora tezleri 

(Ġstanbul‘ da yoğun yapılaĢma sonucunda üst yapılarla kaplı olan kaya birimlerini, 

stratigrafiyi ve yapısal evrimi daha iyi anlamak için özellikle 1940-1985 arası raporlar) ve 

yayınları ile bölge genelinde yapılmıĢ mühendislik jeolojisi raporları (temel inĢaat kazısı, 

hidrojeoloji, ulaĢım raporları fizibilitesi ve final raporları) derlenerek incelenmiĢtir. ÇalıĢma 

alanının bulunduğu bölgenin jeolojisi anlaĢılmaya çalıĢılarak saha kapsamında kalan birimler 

için önceki çalıĢmalarda neler belirtildiği ve hangi adlandırmaların kullanıldığı belirlenmiĢtir. 

Bu inceleme kapsamında kullanılacak adlandırmalar belirlenmiĢtir.   

Ġnce kesit incelemeleriyle ayrıntılı mineralojik, petrografik ve dokusal tanımlamalar yapılmıĢ 

ve birimlerin çalıĢma sahasındaki yayılım-uzanım ve görünüĢleri, birbirleriyle olan iliĢkileri, 

yapısal konumları gibi veriler bir arada değerlendirilerek bölgenin jeolojisi belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Kimyasal analizler sonucunda elde edilen veriler ‗GCDkit (Geochemical Data 

Toolkit)‘ ve ‗MS EXCEL‘ programları ile değerlendirilerek gerekli diyagramlar 

oluĢturulmuĢtur.   Yapısal analiz ve yapısal tarihçeyi ortaya koymak için Streonet‘ programı 

kullanılarak yapısal diyagramlar hazırlanmıĢtır. Bu diyagramların saha verileriyle birlikte 

değerlendirilmesi ile bölgenin jeolojik evrimine katkıda bulunacak verilere ulaĢılmıĢtır.  

Bütün veriler ıĢığında yüksek lisans tezi hazırlanmıĢtır. 
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4. BULGULAR 

 

Bu bölümde, saha gözlemleri ve laboratuvar çalıĢmaları sonucunda elde edilen veriler, 

bölgede yapılan önceki çalıĢmalar ıĢığında değerlendirilerek ve belirli bir düzen içinde 

anlatılmıĢtır.  Bu çalıĢma sürecinde öncelikle inceleme alanında bulunan kayaların stratigrafik 

özellikleri ve iliĢkilerine değinilmiĢ, kaya birimlerinin hem genel makro özellikleri hem de 

dokanak iliĢkileri belirtilerek oluĢum ortamları ve yaĢları hakkında bilgiler verilmiĢtir. Kaya 

birimlerinin petrografik özelliklerine değinilmiĢtir.  Seçilen örnekler üzerinde gerçekleĢtirilen 

jeokimya analizlerinden ve jeokronololojik incelemelerden elde edilen bilgiler, petrografik 

çalıĢmalar ıĢığında yorumlanırken yapısal veriler de değerlendirilerek birimlerin etkilendiği 

deformasyon rejimleri hakkında bilgi verilmiĢtir. 

 

4.1. STRATİGRAFİ 

 

Ġnceleme alanı olan Kadıköy-Kartal Metrosu güzergahının Kozyatağı-Kartal arasında tünel 

taban kot haritası oluĢturulurken dokuz farklı birim gözlemlenmiĢtir.  Bu birimler, Ġstanbul 

Paleozoyik sedimenter istifi, bu istifi kesen bazı lokasyonlarda stok geometrisinde, bazı 

lokasyonlarda ise dayk ve sil geometrisinde bulunan felsik sokulumlar ve tüm birimleri kesen 

dayk ve sil geometrisinde gözlenen mafik sokulumlar olarak sınıflanmıĢtır (ġekil. 4.1). 

ÇalıĢma alanında Ġstanbul Paleozoyik istifindeki birimlerden bazıları kesilmiĢtir. Bu birimler 

bu bölümde Önalan (1982)‘nin Ġstanbul Paleozoyiği üzerindeki çalıĢması referans alınarak 

yaĢlıdan gence doğru tanıtılacaktır. Birimlerin en yaĢlısı kırmızı-kırmızımsı bordo, mor renkli 

çakıllı kumtaĢı, kumtaĢı ve çamurtaĢlarından oluĢan Alt-Orta Ordovisyen yaĢlı Kurtköy 

Formasyonudur. Bu formasyonun üzerine uyumlu olarak sarı, pembemsi, boz renkli 

kuvarsitlerden oluĢan Üst Ordovisyen yaĢlı Aydos Formasyonu gelir. Ancak inceleme 

alanında gözlemlenmemiĢtir. ÇalıĢma alanında gözlenen bir baĢka birim, litolojisi gri, 

yeĢilimsi açık kahve renkli kuvarsarenit-feldispatlı kuvarsarenit ve bazen çamurtaĢı olan Üst 

Ordovisyen-Alt Silüriyen yaĢlı Gözdağı Formasyonudur.  ÇalıĢma sahasında Gözdağı 

Formasyonu ile siyahımsı mavi renkli resifal kireçtaĢlarından oluĢan Alt Devoniyen yaĢlı 

Dolayoba Formasyonu hem yatay hem de düĢey yönde tedrici geçiĢlidir (Biberoğlu, 1982).  

Ġnceleme alanı içerisinde stratigrafik olarak daha üst seviyede yer alan mavi, kül renkli Orta 

Devoniyen yaĢlı Kartal Formasyonu, Kurtköy Formasyonu ile tektonik dokanaklıdır (Seymen, 
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1995). Ayrıca hem Gözdağı Formasyonunda hem de Dolayoba Formasyonunda, sıcak 

dokanak iliĢkisi gösteren stok geometrisinde felsik sokulum ve tüm birimleri kesen mafik 

dayklar vardır (ġekil 4.2). 

 

ġekil 4 1: ÇalıĢma alanında gözlenen Ġstanbul Paleozoyik istifi ile sokulumların stratigrafik iliĢkilerini 

gösteren Ģematik enine kesit. Daykların farklı özelliklerde olduklarını belirtmek için farklı renkler 

kullanımıĢtır. 
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Şekil 4 2: Kozyatağı-Kartal arasının genelleĢtirilmiĢ stratigrafik sütun kesiti, ölçeksiz. 

 

4.1.1.Kurtköy Formasyonu (Ok) 

 

ÇalıĢma alanında, Kadıköy-Kartal Metro Projesi kapsamında D-100 karayolunun hemen alt 

paralelinde açılan tünellerde, Küçükyalı Karayolu Tüneli ile Gülsuyu Köprülü KavĢak 

arasında bulunur.  Küçükyalı Karayolu Tüneli altında mafik sokulum kütlesi içinde küçük 

anklavları ile Gülsuyu Köprülü KavĢağın olduğu lokasyonda stok geometrisinde olan felsik 
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sokulum içinde anklavları gözlenen Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ nin görünür tabanı 

niteliğindeki çakıllı kumtaĢı-kumtaĢı-çamurtaĢından yapılı bu birimi ilk olarak Paeckelmann 

(1938), ‗Konglomera Horizonu-Arkoz Horizonu‘ olarak isimlendirmiĢtir.  Okay (1947), 

Arkoz Birimi‘ nin ‗killi Ģist ve grovaklarla yanal geçiĢli olduğunu ve bu sebeple birimin 

‗Arkoz, Killi ġist ve Grovak Fasiyesleri‘ne ayrılabileceğini belirtmiĢtir. Altınlı (1951-1954), 

bu birimde arkoz, arkozik konglomera ve konglomeratik arkozların ardalandığını 

gözlemlemiĢtir. Abdüsselamoğlu (1963) bu birimi ‗Arkoz Gre ve Konglomeraları‘ olarak 

adlandırmıĢtır.  Baykal ve Kaya (1963), aynı birime ‗Arkoz Formasyonu ismini vererek Orta 

Ordovisyen‘den daha yaĢlı olduğunu belirtmiĢtir.  Haas (1968), taban çakıltaĢı düzeyi ile 

baĢladığını öne sürdüğü arkozları ‗Kurtköy Schisten‘ olarak isimlendirmiĢtir. Arıç ve Sayar 

(1969), fosilli Ģeylleri, arkoz ve arkoz Ģistleri ve grovak-grovak Ģistleriyle birlikte ‗Arkoz 

Horizonu‘ bileĢenleri olarak belirtmiĢ ve arkoz için Orta Ordovisyen yaĢ konağını önermiĢtir.  

Kaya (1978), ise bu birimi ‗Kurtköy Arkoz Birimi‘ olarak isimlendirerek Alt Ordovisyen‘e 

dahil etmiĢtir.  Önalan (1982), birimi polijenik konglomera, litarenitler, subarkozlar, 

monojenik konglomera olarak üye bazında inceleyerek birimin Orta Ordovisyen‘den daha 

yaĢlı olduğunu belirtmiĢtir.  Özgül (2005), birimi ‗Polonezköy Grubu‘ çatısı altında incelemiĢ 

ve stratigrafik olarak altta ‗Kocatöngel Formasyonu üstünde ‗Kurtköy Formasyonu olarak 

ayırtlamıĢtır. Kurtköy Formasyonunu ise iki üyeye ayırarak ‗Bakacak Üyesi‘ ve ‗SüreyyapaĢa 

Üyesi‘ olarak ikiye ayırmıĢtır.  Önceki çalıĢmacılarca çeĢitli isimler ve birden fazla birim 

baĢlığı altında incelenen çakıllı kumtaĢı-kumtaĢı-çamurtaĢından oluĢan bu birim, tezde 

‗Kurtköy Formasyonu‘ olarak ele alınacaktır (ġekil 4.3). 

Önceki çalıĢmalarda kalınlığı 3000 m den fazla olduğu düĢünülen Kurtköy Formasyonu‘nun 

çalıĢma alanında alt dokanağı gözlenmemektedir.  Abdüsselamoğlu (1959) Almacık Dağında, 

YiğitbaĢ vd., (1999, 2004) Sünnice, Almacık, Armutlu‘ da metamorfik temel üzerine Kurtköy 

Formasyonunun geldiğini belirtmiĢlerdir.  Ancak Yazman ve ÇokuğraĢ (1983) Sakarya‘ nın 

Kocatöngel Köyü dolaylarında ve Gedik ve Önalan (2001) Ġstanbul‘ da MahmutĢevketpaĢa 

Köyü‘ nün güneyinde yüzeylenen sığ denizel Ģeyllerden oluĢan birime Kocatöngel 

Formasyonu ismini vermiĢ ve bu birimin Kurtköy Formasyonunun tabanında olduğunu 

belirtmiĢtir.  Duru vd. (2003) ve Gedik vd. (2005) ise bölgedeki stratigrafinin Erken 

Ordovisyen dönemi sığ denizel Ģeylleriyle (Kocatöngel Formasyonu) baĢladığını, üste doğru 

aynı yaĢlı kumtaĢı-Ģeyl ardalanması ile temsil edilen olası delta çökellerine (Bakacak 

Formasyonu) geçtiğini ve kaba kırıntılılarıyla devam ettiğini söylemiĢlerdir. 
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ġekil 4 3: Ġnceleme alanında, tünel kotunda, gözlenen Kurtköy Formasyonu‘ ndan genel bir görünüm.  

Hat-1, 12+396.  BakıĢ KD‘ yadır. 

 

ÇalıĢma alanında, bu birimin ilksel üst dokanağı gözlenememektedir; ÇamaĢırcı Dere 

vadisinde Kartal Formasyonu üzerinde bindirmeli dokanaklı olarak gözlenmiĢtir; ayrıca 

Gülsuyu Köprülü KavĢak da ise felsik stok ile sıcak dokanaklıdır (ġekil 4.4 ve ġekil 4.5).  

ÇalıĢma alanının dıĢında Gülsuyu Tepesi‘ nin güneydoğu yamaçlarında Kurtköy Formasyonu‘ 

nun kumtaĢları Aydos Formasyonu‘ nun kuvarsitleriyle uyumlu olarak gözlenmiĢtir. 

Kurtköy Formasyonu genellikle kırmızı-kırmızımsı bordo renkli çamurtaĢı, çakıllı kumtaĢı ve 

kumtaĢından ve ara seviyeli olarak gri renkli çamurtaĢı ardalanmasından oluĢur.  Birim 

Küçükyalı Köprülü KavĢak alanında çamurtaĢı, YetmiĢevler Köprülü KavĢak alanında çakıllı 

kumtaĢı, ve güzergahın diğer alanında kumtaĢı ile temsil edilmektedir.  Birimin çamurtaĢları 

genellikle çapraz laminalı olup 5-10 cm arasında değiĢen tabaka kalınlıklarına sahiptir. 

Birimin kumtaĢları ve kumtaĢı-çamurtaĢı ardalanmasının olduğu lokasyonlarda kalın fakat gri 

renkli çamurtaĢı seviyeleri ise ince (2 cm) tabakalıdır.  Kurtköy Formasyonu‘ nun çakıllı 

kumtaĢı kesimi kırmızı-kırmızımsı bordo renkli olup, içermiĢ olduğu çakıllar kötü boylanmıĢ 

ve yassılaĢmıĢtır.  Çakıllar kuvars, çört, magmatik ve metamorfik kayaç kırıntılarından 

oluĢmaktadır. 
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ġekil 4 4: Kurtköy Formasyonu ile Kartal Formasyonu arasındaki tektonik dokanağı gösteren tünel 

taban kotu jeoloji haritası. Bu alanın çalıĢma alanı içerisindeki yeri ġekil 4.24' de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 4 5:  Kurtköy Formasyonu ile felsik stok ile sıcak dokanağını gösteren tünel taban kotu jeoloji 

haritası. Bu alanın çalıĢma alanı içerisindeki yeri ġekil 4.24' de gösterilmiĢtir. 

 

Ġnceleme alanında bu birime ait hiçbir fosil izine rastlanmamıĢtır.  Önceki araĢtırmacılardan 

Altınlı (1951-1954), arkoz birimi içinde ‗Arkozik Konglomera ve Konglomeratik Arkozlar‘ ın 

ara katkılar Ģeklinde ardalanması ve ‗Merceksel Kuvarsit‘ lerin varlığından bahsederek birim 
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için Üst Silüriyen yaĢını önermiĢtir.  Baykal ve Kaya (1963), birimin Orta Ordovisyen‘ den 

daha yaĢlı olduğunu vurgulamıĢtır. Önalan (1982), birimi incelerken ilk kez 

‗Margaritichmus‘ adlı fosile rastlamıĢ ve birimin yaĢının Alt Ordovisyen olduğunu öne 

sürmüĢtür. 

Önalan (1982), birimin çoğunlukla üste doğru tane boyu incelen istiflerin olduğunu, bu veriler 

ıĢığında arkozlardan meydana gelen Kurtköy Formasyonu‘ nun karasal çökellerden 

oluĢtuğunu belirtmiĢtir.  Yazar, çalıĢma sahasında iyi boylanmıĢ, ileri derecede ayrıĢmıĢ 

feldspatlı, çapraz tabakalı subarkozlardan oluĢan bu birimi, nehir çökellerinin ıraksak fasiyesi 

olarak düĢünmüĢtür. Birimin sıcak veya ılıman iklim koĢullarında yer yer volkanik damarlarla 

kesilmiĢ granitik ve metamorfik bir kaynak alandan türediğini ve bu kaynak alanının 

faylanma ile dönem dönem hareketlendiğini ve benzer çökelme Ģartlarının tekrarlandığını 

belirtmiĢtir. 

 

4.1.2. Gözdağı Formasyonu (OSg) 

 

ÇalıĢma alanında birim, Türkan Saylan Kültür Merkezi ile Cevizli Köprülü KavĢak arasında 

yer yer gözlenen kuvars arenit-feldispatlı kuvars arenit ile temsil edilir.  Birimi ilk olarak 

Paeckelman (1938), ‗Halysites-Grauwacken Horizonu‘ olarak adlandırmıĢtır. Ketin ve 

Abdüsselamoğlu (1963), bu birimi ‗Kuvarsitler‘i normal dokanakla üsteleyen, Silüriyen 

ortasına ait ‗Zeytini Kumlu ġeyl ve Grovak‘ olarak tanımlamıĢtır. Kaya ve Baykal (1966) 

‗Büyükdere ġeyli‘ olarak isimlendirmiĢ, ‗Aydos Kuvarsit Birimi‘ nin ‗Gözdağı Litarenit 

Birimi‘ ile girift olduğunu belirtmiĢtir.  Haas (1968), birimi ‗Kayalıdere Folge‘ olarak 

isimlendirerek Aydos Formasyonu‘nun kuvarsitleriyle yersel olarak merceklendiğini 

belirmiĢtir.  Önalan (1982), kuvarsitler üzerine geçiĢli olarak gelen bu birimi ‗Gözdağı 

Formasyonu‘ olarak isimlendirmiĢtir.  Birimin üst seviyelerini Ģeyllerle geçiĢli subarkozlar 

olarak ifade ederek ‗Aydınlı Formasyonu‘ ismini vermiĢtir. Biberoğlu (1982), feldspatlı 

kuvars arenitleri, stratigrafik düzeylerinin farklı ve coğrafik dağılımın değiĢik olması 

nedenleriyle, Ģeyller (çamurtaĢı) içindeki ara düzey-mercekler olarak kabul etmiĢtir.  Akyüz 

(1987), birimi ‗Laminalı ġeyller‘ olarak tanımlamıĢtır. Seymen (1995), Gözdağı 

Formasyonunu iki formasyon çatısı altında incelemiĢtir; stratigrafik olarak altta ‗Grovak ve 

ġeyl‘ lerden oluĢan ‗Yayalar Formasyonu‘ ile bunun hemen üstünde ‗Kuvarsit ve Subarkoz‘ 

lardan oluĢan birimi ‗ġeyhli Formasyonu‘ olarak ayırmıĢtır. Özgül (2005), birimi ‗Yayalar 
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Formasyonu‘ olarak tanımlamıĢ ve ‗Gözdağı Üyesi‘, ‗Umurdere Üyesi‘ ve ġeyhli Üyesi‘ 

olarak üç üyeye ayırarak incelemiĢtir. Daha önceleri çeĢitli isimler ve birden fazla birim 

baĢlığı altında incelenen feldspatlı kuvars arenitler, bu tezde ‗Gözdağı Formasyonu‘ olarak 

tek bir birim olarak ele alınacaktır (ġekil.4.6). 

 

ġekil 4. 6:. Ġnceleme alanında, (Cevizli) Esentepe istasyon kazısında gözlenen Gözdağı Formasyonuna 

ait feldspatlı kuvarsarenitlerden genel bir görünüm.  BakıĢ GB‘ yadır. 

 

Eski çalıĢmalarda kalınlığı yaklaĢık 500 m olduğu belirtilen Gözdağı Formasyonunun ilksel 

alt dokanağı çalıĢma bölgesinde gözlenmemiĢtir. Birimin üst dokanağı ise Dolayoba 

Formasyonu ile hem yatay hem de düĢey yönde tedrici geçiĢlidir (Biberoğlu, 1982 ve 2008).  

Ayrıca birim, stok geometrisinde olan sıcak dokanaklı gri-beyaz-kirli beyaz renkli, dasitik 

bileĢimli porfirik felsik sokulum ile kesilmiĢtir (ġekil 4.7). 

Birim çalıĢma alanında, gri-grimsi beyaz renkli kuvarsarenit ve feldispatlı kuvars arenitlerden 

oluĢmaktadır. Tabakalanma kötü geliĢmiĢ ve sıkı çimentolanmıĢtır. Birim, diyajenez sırasında 

bileĢenleri birbiri ile kaynaĢan ve iyi çimentolanan vake türü kayaçtır. Önalan (1982), birimin 

bol kuvars kırıntılı Ģeyl, feldispatlı vake, demirli arenit, oolitik Ģamosit, kireç vake taĢları gibi 

yer, yer değiĢik fasiyeslerden oluĢtuğunu belirtmiĢtir.   
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ġekil 4 7: Gözdağı Formasyonu ile Dolayoba Formasyonu arasındaki uyumlu dokanak ile bu iki 

birimin felsik sokulum ile olan sıcak dokanağını gösteren tünel taban kotu jeoloji haritası. Bu alanın 

çalıĢma alanı içerisindeki yeri ġekil 4.24‘de gösterilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma alanında bu birim içinde fosile rastlanılmamıĢtır; ancak Ġstanbul bölgesinde, fosil 

bakımından oldukça zengin seviyeler bulunmaktadır. Brakiyopod, graptolit, mercan, 

krinoid, bryozoon ve ostrakod birim içerisinde gözlenmiĢ fosillerdir.  Sayar (1979) birimin 

alt seviyelerinde bulduğu brakiyopodlar ile üst seviyelerindeki mercan faunasına dayanarak 

Ordovisyen-Silüriyen sınırını birimin alt seviyelerinden geçirilebileceğini belirtmiĢtir. Bu 

birimin yaĢı, Haas (1968), ve Önalan (1981)‘ a göre Landoveriyen yaĢındadır. 

Gözdağı Formasyonu kötü boylanmalıdır ve düĢük enerji koĢullarında çökelmiĢtir. Ayrıca 

birim içerisinde oolitik Ģamosit ile hematitik kumtaĢı gibi bazı demirce zengin seviyeler 

bulunması,  bu birimin fazla derin olmayan sularda oluĢmuĢ olacağını; içerisindeki fosil 

kapsamı ise ortamda fazla ılıman bir iklimin hüküm sürdüğünü düĢündürmektedir.  Gözdağı 

Formasyonunun, plaj çökellerinden oluĢan Aydos Formasyonu ve akarsu çökellerinden oluĢan 

Kurtköy Formasyonu ile uyumlu iliĢkisi ve bariyer kumlarından ve yama resiflerinden oluĢan 

Aydınlı Formasyonu ve Dolayoba Formasyonları ile tedrici geçiĢli olması, lagün ortamında 

çökelmiĢ olduğunu göstermektedir (Önalan, 1982). 
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4.1.3. Dolayoba Formasyonu (SDd) 

 

ÇalıĢma alanında, Cevizli Köprülü KavĢak ile Kartal arasında gri-mavi renkli masif kireçtaĢı 

olarak gözlenen birimin bir benzeri Penck (1919) tarafında ‗Riftkalk‘ olarak adlandırılmıĢtır.  

Bu birimi Paeckelman (1938) Sedef Adasında ‗Üst KireçtaĢları‘, Pendik civarında ‗Kartal-

Pendik Halysitesli KireçtaĢı‘ olarak tanımlamıĢ ve birimin tamamına ise ‗Bunte Dayia-Kalke‘ 

ismini vermiĢ ve yaĢının Jediniyen olduğunu belirtmiĢtir. Baykal ve Kaya (1963), birimi 

‗Kalsit Damarlı Mavi Kalker‘ olarak isimlendirerek yaĢının Jediniyen olduğunu belirtmiĢtir.  

Haas (1968), birimi ‗Kireçhane Tabakaları‘ olarak tanımlamıĢ ve yaĢının Üst Ludloviyen-

Jediniyen olduğunu kabul etmiĢtir. Kaya (1973), birimi ‗Ġstinye KireçtaĢları‘ olarak 

tanımlamıĢ, üste doğru aĢınma yüzeyli ‗Eskibağlar Subarenit As Birimi‘ ne geçtiğini belirtmiĢ 

ve yaĢının Jediniyen olduğunu vurgulamıĢtır.  Önalan (1982), ‗Sedef Adası Formasyonu‘ 

olarak adlandırdığı bu birimin, Ġstinye‘deki kireçtaĢlarının alt seviyeleri olduğunu belirterek 

‗Ġstinye Formasyonu‘ olarak adlandırmıĢtır. Biberoğlu (1982), Dolayoba ve çevresinde 

yapmıĢ olduğu lisans tezinde birimi, kendi içinde beĢ farklı fasiyese ayırarak incelemiĢ ve 

fasiyes Ia (iri krinoidli dolomitize biyomikrit), fasiyes Ib (ince krinoidli dolomitize 

biyomikrit), fasiyes II (halysiteli sıkı istiflenmiĢ biyomikrit), fasiyes III (laminalı mikrit), 

fasiyes IV (intraklastlı fosilli, pelmikritit pelspraritit), ve fasiyes V (mikrit-Ģeyl ardalanması) 

olarak ayırmıĢtır. Akyüz (1987), litostratigrafi ilkelerine göre resmi olan formasyon 

adlandırmasını seçmeyerek bu birimi ‗Fosilli KireçtaĢı‘ olarak adlandırmıĢtır. Seymen (1995), 

birimi ‗Dolayoba Formasyonu‘ ve ‗Soğanlı Formasyonu‘ olarak incelerken, Soğanlı 

Formasyonu‘ nun yanal olarak görülmediği yerlerde Dolayoba Formasyonu‘ nun stratigrafik 

kolonda bir üst birim olan ‗Kartal Formasyonu‘ ile düĢey geçiĢli olduğunu söylemiĢtir.  Özgül 

(2005), birimi Pelitli Formasyonu olarak adlandırmıĢ ve litoloji-fasiyes değiĢiklikleri 

nedeniyle ‗Mollafeneri Üyesi‘, ‗Dolayoba KireçtaĢı Üyesi‘, ‗Sedef Adası Üyesi‘ ve ‗Soğanlık 

KireçtaĢı Üyesi‘ olarak incelemiĢtir.  Daha önceleri çeĢitli isimler ve birden fazla birim baĢlığı 

altında incelenen bu fosilli kireçtaĢları, tezde Dolayoba Formasyonu‘ olarak ele alınacaktır 

(ġekil 4.8). 

Kalınlığı yaklaĢık olarak 400 m olduğu düĢünülen Dolayoba Formasyonu‘ nun alt dokanağı 

Gözdağı Formasyonu ile yanal ve düĢey tedrici geçiĢlidir.  Birimin ilksel üst dokanağı 

inceleme alanında gözlenememektedir; fakat stok geometrisinde olan gri-beyaz-kirli beyaz 

renkli, porfiri dokulu dasitik felsik sokulumla sıcak dokanaklıdır (ġekil 4.7).   
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ġekil 4 8: Ġnceleme alanında, tünel kotunda, gözlenen Dolayoba Formasyonundan genel bir görünüm.  

Hat-2, 18+710.  BakıĢ B‘ yadır. 

 

Birimin taze yüzey rengi gri-koyu gri, grimsi mavi, ayrıĢma yüzeyleri daha çok beyaz-kirli 

beyaz renklidir.  Birim, kalsit damarlı olup ince-orta tabakalıdır.   

ÇalıĢma alanında bu birim içersinde herhangi bir fosile rastlanılamamıĢtır.  Önceki 

çalıĢmalarda Ġstanbul bölgesinde bu birimin çeĢitli yüzeylerinde Halysites sp., Heliolites sp., 

ve alg bulunmuĢ olup, üstteki Devoniyen yaĢlı birimin, bu birimi  uyumlu olarak izlemesi 

nedeniyle Ludloviyen (Üst Silüriyen) yaĢ konağı önerilmiĢtir.  Baykal ve Sayar (1965), Sayar 

(1961, 1975, 1979) bu birimin üst kısımlarının Favosites sp., Chactetes sp. ve Syringopora 

sp. içermesi nedeniyle yaĢını Jediniyen (Alt Devoniyen) olarak kabul etmiĢtir.  Önalan 

(1987), çeĢitli üyelere ayırdığı birimde, Sedefadası Üyesi içinde fosil olmadığını, ancak 

stratigrafik iliĢki doğrultusunda yaĢının Erken Jediniyen olduğunu söylemiĢtir.  Aynı yazara 

göre, Gebze KireçtaĢı Üyesi, fosiller açısından çok geniĢ bir yaĢ aralığı vermekte, stratigrafik 

iliĢki açısından Jediniyen‘ de yer almaktadır. Akyüz (1987) birim içerisinde 

Fletcheriatabifera Milne-Edwars-Henry, Tryplasmatabulatum Schlotheim, Heliplites 

berrandei Penecke var. Turrica Weissermel, Alveolites lemniscus Smith, Syringopora sp., 

Rhombotrypa sp., Sieberella sp., Dayia sp., Ozarkodina pandora Murphy, 

Spathoghathodus sp. fosillerini bulmuĢtur ve birimin yaĢını Geç Silüriyen-Erken Devoniyen 
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olarak kabul etmiĢtir.  Önceki çalıĢmalardan yola çıkarak tezde bu birim için Üst Silüriyen-

Alt Devoniyen yaĢ konağı kabul edilmiĢtir. 

Dolayoba Formasyonun içinde Halysites sp., Heliolites sp., Favosites sp., gibi tablalı 

mercanların yeralması, kireçtaĢlarının oluĢtuğu zamanda bölgenin tropikal bir iklime sahip 

olduğunu, deniz suyunun ılık-sıcak olduğunu, 70-80 m‘ den derin olmayan düĢük enerjili sığ 

denizel bir ortam olduğunu düĢündürmektedir.  Siyahımsı renkli, ince kavkılı fosiller 

kapsaması laminalı olması ve kireçli seviyelerin kireç çamurtaĢı özelliği göstermesi, birimin 

dalga tabanı altında iyi oksitlenmemesini ve sakin olan bir ortamda çökeldiğini yansıtır.  

Aradaki laminalı pembe renkli Ģeylli seviyeler ise ılıman iklimin hüküm sürdüğü karalardan 

akıntılar vasıtasıyla çökelme havzasına zaman zaman ince kırıntılı gelimine iĢaret etmektedir.  

Bu Ģartların oluĢtuğu ortamlar ise kıyıya çok uzak olmayan küçük yersel havzaların orta 

kısımlarıdır (Önalan, 1982).  

 

4.1.4. Kartal Formasyonu (Dk) 

 

ÇalıĢma alanında gözlenen gri, mavi, açık kahverenkli kireçtaĢı-Ģeyl ardalanmasından oluĢur. 

Birimi, Paeckelmann (1938), Erenköy tarafında ‗Intermediare Fazies‘, Büyükada‘ da ise 

‗Bantlı ġist Fasiyesi‘ olarak isimlendirmiĢ ve yaĢını Üst Koblensiyen-Orta Devoniyen‘ in alt 

kısmı olarak kabul etmiĢtir.  Altınlı (1951) bu birimi ‗Mutavassit Fasiyesi‘ içerisinde 

incelemiĢ ve yaĢını Alt-Orta Devoniyen olarak vurgulamıĢtır.  Abdüsselamoğlu (1963) birimi 

‗Killi ġistler-Killi ġist ve Kalker‘ olarak adlandırmıĢtır.  Haas (1968), Ġçerenköy ġeyl Üyesini 

‗Gebze Tabakaları‘ olarak tanımlamıĢtır. Kaya (1973), birimi ‗Kartal Formasyonu olarak 

adlandırmıĢtır. Önalan (1982), bu birimi ‗Kaynarca Formasyonu‘ olarak isimlendirmiĢtir; 

daha sonra yazar 1987-1988 yıllarındaki çalıĢmasında birime Kartal Formasyonu ismini 

vererek Siegeniyen-Emsiyen-Eifeliyen (Alt-Orta Devoniyen) yaĢ konağında olduğunu 

belirtmiĢtir.  Akyüz (1987) birimi ‗Fosilli ġeyl‘ olarak adlandırmıĢ, Seymen (1995) ise ‗Kartal 

Formasyonu‘ olarak ele almıĢtır. Bu birim yaygın kullanımı nedeniyle tezde Kartal 

Formasyonu olarak adlandırılacaktır (ġekil 4.9). 
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ġekil 4 9: Ġnceleme alanında, tünel kotunda, gözlenen Kartal Formasyonundan genel bir görünüm.  

Hat-1, 10+314.  BakıĢ KD‘ yadır. 

 

Birimin ayrıĢma rengi açık sarı, açık kahve renkli olup taze yüzey rengi gri-siyah renkli olarak 

gözlenir. ÇalıĢma alanında kireçtaĢı tabakalaları, Ģeyl tabakalarından oluĢur. KireçtaĢı 

tabakaları Ģeyl tabakalarına göre daha kalındır. Genel olarak Ģeyl tabakaları 15-20 cm 

arasındadır.  KireçtaĢı tabakalarının kalınlığı yer yer 100-150 cm kalınlığa ulaĢmaktadır. 

Kalınlığının 1000 m den daha kalın olduğu düĢünülen Kartal Formasyonunun ilksel alt 

dokanağı ile ilksel üst dokanağı çalıĢma alanında gözlenememiĢtir.  Kurtköy Formasyonu ile 

ÇamaĢırcı Dere Vadisi‘nde tektonik dokanaklı iliĢki sunmaktadır (ġekil 4.4). Bu tektonik 

zonda birimde kıvrımlı ve kırıklı bir yapı gözlenmektedir. 

Haas (1968), birimde belirlediği Trilobit ve Brachipod türlerine göre ‗Kartal Tabakaları‘ 

olarak adlandırdığı kısmına Geç Emsiyen yaĢı verirken, ‗KurtdoğmuĢ ve Dede Tabakaları‘ 

kısmına Emsiyen, ‗Gebze Tabakaları‘ olarak isimlendirdiği kısmına içindeki Leonaspis 

leucothea Haas, Leonaspis elliptica Burmesiter, Gyroceratites gracilius Bronn fosillerine 

göre Erken Eiffeliyen yaĢını önermiĢtir. Babin ve Earis (1973) birim içerisinde pelecypod, 

strophomonid ve trilobit türlerine rastlamıĢtır.  Kaya (1973) pleurodictictyum türlerine 

dayanarak birimin alt kısımlarını Jediniyen-Koblensiyen‘ e dahil etmiĢtir. Kulmann (1973), 

Haas‘ın ‗KurtdoğmuĢ ve Dede Tabakaları‘ için Anetoceras egensis Roemer, 
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Barrenclephyllum porvum Kullmann, Zaphrentis endrissi Weissermel, Keyserops astiferus 

Hass, Phacops pantichionesis Haas fosillerine dayanarak Geç Emsiyen, ‗Gebze Tabakaları‘ 

olarak adlandırdığı kısım içinde, Letanarcestes noeggerati von Buch, Mimagoniatites erbeni 

Kullmann, Mimagoniatites cf. zorgensis Roemer, Gyroceratites gracilis Bronn, Zaphrentis 

endrissi Weiessermel, Barrendeophyllum parvum Kullmann, Pentaphyllum irregulare 

Kullmann, goniatit ve mercan türlerine dayanarak Geç Emsiyen-Erken Eifeliyen (Alt-Orta 

Devoniyen) yaĢ konağını önermiĢtir.  Önalan (1987), Kartal Formasyonu‘nun ‗Pendik Üyesi‘ 

olarak adlandırdığı birim içerisinde Loptostrophia explanata Sowerby, Chonetes cf. couvien 

Schlotheim, Leptostrophia cf. couvien Asselberghs, Uncinulus eucharis Barrand, 

Hysterolithes suspecious De Verneu. fosillerini bularak Emsiyen yaĢını belirlerken 

‗Ġçerenköy ġeyl Üyesi‘ için Eifeliyen (Orta Devoniyen) yaĢını kabul etmiĢtir. Akyüz (1987), 

birim içinde bulduğu ve tayin ettirdiği Pleurodictyum problematicum Goldfuss, 

Pleurodictyum constantinopolitanum Roemer, Zaphrentis sp., Krinoid Sapları, Sprifer 

trigeri, Acrospirifer sp., Stropheodonta sp., Leptostagphis sp., Leptaena sp., Atrypa sp., 

Acastoides sp., Acastoides paeckilmanni R. ve E. Richter, Acastoied sp., Acastellina sp., 

Asteropyge sp. fosilleri ile birimi Erken-Orta Devoniyen olarak yaĢlandırmıĢtır.  Dolayoba 

Formasyonu ve Tuzla Formasyonu ile birlikte stratigrafik iliĢki göz önünde 

bulundurulduğunda Sigeniyen (Alt Devoniyen)‘ de baĢlayan çökelme Emsiyen, Eifeliyen 

boyunca ve Jivesiyen  (Orta Devoniyen) sonlarına kadar devam etmiĢtir (Akyüz, 1987). 

Önalan (1987-1988)‘a göre, bu çökellerin ince taneli-monoton Ģeyl ve kireçtaĢlarından 

oluĢması ve içerisinde ince-sağlam kavkılı fosillerin bulunması, çökelme ortamını dalga 

tabanı altı ve oldukça sakin bir alan olarak göstermektedir.  Aynı birim içerisinde styliolina, 

goniatit gibi çoğunlukla derin sularda yaĢayan fosillerin varlığına dikkat çeken yazar, birimin 

derin ve sakin bir ortamda oluĢtuğuna belirtmiĢtir.  Yazar, birimin çökeldiği alanın transgresif 

bir sistem içerisinde kıta yükseliminin derin kesimlerinde, karasal beslenme alanlarından 

uzak, daha çok süspansiyon halindeki malzemenin çökeldiği sakin bir denizel ortamı 

olduğunu belirtmiĢtir.  Bu tür çökelme ortamı pasif kıta kenarlarına iĢaret etmektedir. 

 

4.1.5. Volkanik (Dayk, sil ve stok boyutlu Magmatik) Sokulumlar  

 

ÇalıĢma alanında, Ġstanbul Paleozoyik istifini farklı konumlarda ve onlarca metreye varan 

kalınlıklarda kesen dayklar, siller ve stoklar gözlenmiĢtir (ġekil 4.25).  Temel olarak iki farklı 
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grupta toplanan küçük-orta boyutlu magmatik sokulumlar felsik ve mafik olarak ayrılırlar.  

Bunlardan felsik karakterli olanlar stok (görünür çapı 3-4 km olması), dayk (tabakalara aykırı, 

kesen) ve sil (tabakalarla uyumlu) geometrisine sahiptirler. Gri-beyaz-kirli beyaz renklerinde 

gözlenirler; Bu sokulumlar yüzeyde olduğu gibi tünel kotlarında da yoğun alterasyona maruz 

kalmıĢ, kaolinleĢmiĢ ve kalsitleĢmiĢlerdir (ġekil 4.10-20). Mafik karakterli sokulumlar ise 

dayk ve sil geometrisine sahiptirler ve yeĢilimsi gri-siyah renkli kayaçlardır.  Bu kayaçlar 

felsik olanlara kıyasla daha az ayrıĢmıĢ, ilksel özelliğini daha iyi korumuĢlardır.  Bu iki farklı 

kayaç türü birbirleriyle, kesen kesilen iliĢkisine sahiptirler.  Stok geometrisinde bulunan 

felsikler Gülsuyu Köprülü KavĢak ile Soğanlık ĠSKĠ arasında yer alır; bu alanda yer yer mafik 

karakterli sokulumlar tarafından kesilmiĢtir (ġekiller 4.21-4.31 ve Ek-1). Bunlardan felsik 

olanların dasit porfir oldukları saptanmıĢtır. Bu çalıĢma alanı içersindeki Paleozoyik seri 

içinde ilk defa haritalanmıĢ stok Ģekilli intrüzyon ‗Gülsuyu Dasit Porfir‘ olarak 

isimlendirilmiĢtir. Mafiklerin, diyabaz, lamprofir daykı, bazalt porfir ve bazaltik andezit porfir 

oldukları belirlenmiĢtir. Bu petrografik adlamalar ayrıntılarıyla Mineroloji-Petrografi 

bölümünde anlatılacaktır. Tez içerisinde K70-80
0
D doğrultulu dasit porfir bileĢimli olan 

sokulumlar Tip-3, K-G konumlu diyabaz ve lamprofir daykları Tip-1, D-B konumlu bazalt 

porfir ve bazaltik andezit porfir daykları ise Tip-2 olarak adlanmıĢ ve birbirlerinin mekânsal 

iliĢkileri yapısal jeoloji bölümünde ayrıntısıyla ele alınmıĢtır. 

 

 

ġekil 4 10: Dolayoba Formasyonu ile felsik sokulum (dasit porfir daykı) arasındaki sıcak dokanak 

iliĢkisi.  Hat-2, 19+532.  BakıĢ KB‘ yadır. 
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ġekil 4 11: Kartal Formasyonu ile felsik sokulum (dasit porfir daykı) arasındaki sıcak dokanak iliĢkisi.  

Hat-1, 10+632.  BakıĢ KB‘ yadır. Tünel kesiti 6,92 metredir. 

 

 

ġekil 4 12: ġekil 4.11‘ deki fotoğrafın daha yakından bir görünümü.  Fotoğrafta, Kartal Formasyonu‘ 

na ait siyahımsı kireçtaĢlarıyla, kaolinleĢmiĢ felsik sokulumun (dasit porfir daykı) sıcak dokanak 

iliĢkisi.  BakıĢ KB‘ yadır. 
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ġekil 4 13: Dolayoba Formasyonu ile felsik sokulumun (dasit porfir daykı) sıcak dokanak iliĢkisi. Hat-

1, 18+678.  BakıĢ GB‘ yadır. Tünel kesiti 6,92 metredir. 

 

 

ġekil 4 134: Tünel kesitinin gözlenen felsik sokulumun (dasit porfir daykı) taze yüzeyinden genel bir 

görünüm.  Hat-2, 18+354.  BakıĢ KD‘ yadır. 
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ġekil 4 15:Kurtköy Formasyonu‘ na ait çakıllı kumtaĢı ile kaolinleĢmiĢ felsik sokulumun (dasit porfir 

daykı) sıcak dokanak iliĢkisi.  Hat-1, 15+032.  BakıĢ GB‘ yadır. 

 

ġekil 4 146: Kurtköy Formasyonu‘na ait kumtaĢı ile mafik sokulumun (lamprofir daykı) sıcak 

dokanak iliĢkisi.  S15B Ģaft kazısı.  BakıĢ D‘ dur. 
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ġekil 4 17: Kurtköy Formasyonu‘ na ait kumtaĢı ile mafik sokulumun (bazalt porfir daykı) sıcak 

dokanak iliĢkisi.  Hat-2, 14+201.  BakıĢ KD‘ yadır. 

 

ġekil 4 18: Kurtköy Formasyonu‘na ait kumtaĢı ile yeĢil renkli mafik sokulumun (lamprofir daykı) 

sıcak dokanak iliĢkisi.  Hat-1, 14+252.  BakıĢ GB‘ yadır. 
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ġekil 4 19: Kurtköy Formasyonu‘ na ait çakıllı kumtaĢı ile siyahımsı yeĢil-siyah renkli mafik 

sokulumun (bazalt porfir daykı) sıcak dokanak iliĢkisi.  Hat-1, 15+334.  BakıĢ GB‘ yadır. 

 

ġekil 4 20: Kurtköy Formasyonu ile mafik sokulumların (bazaltik andezit daykı) sıcak dokanak 

iliĢkisi.  A Hat-1, 13+653; B Hat-1, 13+569.  BakıĢ K‘ dir.   
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ġekil 4 15: Gülsuyu Ġstasyonu Peron Tünellerinde gözlenen açık kahverenkli, kaolinleĢmiĢ felsik 

sokulum ile yeĢilmsi siyah renkli mafik sokulumun birbirini kesme kesilme iliĢkisi. Mafik bazalt porfir 

daykı, Gülsuyu Dasit Porfir‘ i kesmektedir.  BakıĢ KD‘ yadır. 

 

ġekil 4 16: Gülsuyu Ġstasyonu peron tünellerinde gözlenen açık kahverenkli, kaolinleĢmiĢ felsik 

sokulum ile siyah renkli mafik sokulumun birbirini kesme-kesilme iliĢkisi. Mafik lamprofir daykı 

Gülsuyu Dasit Porfir‘i kesmektedir. BakıĢ KD‘ yadır.
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ġekil 4 17: Bu çalıĢmadaki Ġstanbul Paleozoyik istifi kayaçların birbiriyle ve küçük magmatik sokulumlarla iliĢkilerini gösteren haritaların ve Ģekillerin çalıĢma alanı içerisindeki konumları. 
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ġekil 4 18: ÇalıĢma alanında gözlenen tüm magmatik sokulumların birbiriyle olan iliĢkilerini gösteren Gülsuyu tünel taban kotu jeoloji haritası. 
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ġekil 4 19: Kartal TaĢ Ocaklarında gözlenen felsik sokulum ile mafik sokulum arasındaki kesme-kesilme iliĢkisi. Mafik sokulum, felsik sokulumu kesmektedir. BakıĢ KD‘ yadır. 
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ġekil 4 20: Kartal TaĢ Ocaklarında gözlenen felsik sokulum ile mafik sokulumlar arasındaki kesme-kesilme iliĢkisi. Bu alanda, mafik dayklar felsik daykları kesmektedir.  Mafik daykların aĢınması sonucunda yer yer  

yan kaya ile arasındaki dayk düzlemleri gözlenebilmektedir. BakıĢ G‘ dir. 
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4.2. MİNERALOJİ—PETROGRAFİ 

 

Bu bölümde, Kadıköy-Kartal Metrosu tünellerinden alınan dayk, sil ve diğer sokulum 

kayaçlarından derlenen örneklerden hazırlanan ince kesitlerin polarizan mikroskop altında 

mineral içerikleri ve dokusal özelliklerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalıĢmalarda elde 

edilen sonuçlar anlatılacaktır. Dayk, sil ve diğer sokulumların mineralojik özellikleri ve 

dokusu değerlendirilmiĢ, stratigrafik olarak, kesen kesilen iliĢkisine göre yaĢlıdan gence 

doğru sırasıyla anlatılmıĢtır. Ayrıca dayk ve sillerin belirlenen özelliklerine göre, oluĢum 

ortamları, kökenleri ve geçirdikleri jeolojik süreçler hakkında öngörülerde bulunulmuĢtur.  

ÇalıĢma alanında küçük magmatik sokulumlar olarak bilinen dayklar ve siller kendi aralarında 

temel olarak felsik ve mafik olarak iki ana gruba ayrılırlar.  Bu tez kapsamında mafik 

karakterdeki küçük magmatik sokulumlar (dayk ve siller) Tip-1 ile Tip-2, ve felsik karakterli 

olan sokulumlar ise (stok, dayk ve sil geometrisi) Tip-3 olarak ayrılmıĢtır. Mineral 

içeriklerine ve dokularına göre ise mafik karakterdekiler kendi içinde temel olarak dört gruba 

ayrılarak anlatılmıĢtır. Sokulum kayaçlarının kristal boyutu çok küçük olduğundan modal 

analiz yapılamamıĢtır; ancak jeokimya analizlerinden elde edilen ana oksit element analizleri 

kullanılarak yapılan CIPW norm hesaplarına göre kayaçların modal mineralojik bileĢimleri 

belirlenmiĢ, elde edilen veriler yardımıyla kayaç adlandırma ve sınıflandırmaları yapılmıĢtır.  

Petrografik özellikleri ve kayaç fabriğine göre kayaçlar alt gruplara ayrılmıĢtır.  Ġncelenen 

numunelerin alındığı lokasyonlar hazırlanmıĢ olan tünel taban kotu jeoloji haritaları üzerinde 

gösterilmiĢtir (ġekil 4.53 – 4.63). 

4.2.1. Felsik Karakterli Stok ve Dayk-Siller 

 

4.2.1.1. Gülsuyu Dasit Porfir, Daykları ve Silleri (Tip-3) 

 

Makro Özellikler 

Gülsuyu Köprülü KavĢak ile Soğanlık ĠSKĠ aralığında gözlenen stok geometrisindeki 

magmatik kütle bu çalıĢmada ‗Gülsuyu Dasit Porfir‘ olarak isimlendirilmiĢtir. Bu stok, dayk 

ile sillerini oluĢturan porfirik kayalar gri, beyaz, kirli beyaz renkli taze kırılma yüzey rengi, 

sarımsı kahve, bej renk tonlarında ayrıĢma rengine sahiptir. Yüzeyde olduğu gibi tünel 

kotlarında da oldukça bozuĢmuĢlardır. Kayaçların kırık ve çatlaklarında ikincil CaCO3 

dolgularına rastlanmaktadır.  Bu kısımlar %10'luk HCl‘ de köpürür ve çakı ile kolayca çizilir. 
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Mikro Özellikler 

Dasitler, tüm feldispatlara göre % 0-35 arasında değiĢen miktarlarda alkali feldispat 

içermektedir.  Bu yönden plajioklas bakımından zengindir.  %0-10 arasında alkali felispat 

içeren kayaçları kuvars-andezit, %10-35 arasında alkali feldispat içeren kayaçları dasit olarak 

tanımlanır. 

Dasit Porfir dokusal olarak hamur ve fenokristaller olarak iki bölüme ayrılır.  Hamur kısmı 

kısmen camsı ve camsı kısım içerisindeki ince taneli, çubuksu mineral mikrolitlerinden 

oluĢmaktadır. Hamur içerisinde mikrolitik plajioklaslar ve potasyumlu feldspat minerallerinin 

alterasyonu sonucu geliĢmiĢ serizit ve kaolinitler dikkati çekmektedir (ġekil 4.28). Kayacı 

oluĢturan baĢlıca mineraller, kuvars, plajioklas, alkali feldspat ve amfibol‘dür (hornblend) 

(ġekil 4.28-4.33). Ġkincil olarak serizit, kaolinit, klorit ve kalsit minerallerinin varlığı 

belirlenmiĢtir. Ayrıca aksesuar olarak çok az oranda zirkon ve apatit bulunmaktadır.  Kuvars 

mineralleri genellikle özĢekilsiz, kenarları yenmiĢ tipik volkanik kuvars karakterindedir (ġekil 

4.33-b). Bu durum kuvars minerali kristallenirken magmanın halen sıcak olduğunu gösterir.  

Genel olarak 1. sıra giriĢim renkleri ile karakteristik olup genellikle doğru sönme ve ender 

olarak da dalgalı sönme gösterdikleri belirlenmiĢtir.   

Plajioklas mineralleri genellikle özĢekilli ve yarı özĢekilli kristaller halindedir. Kayaç 

içerisindeki bazı plajioklaslar tamamen kalsitleĢmiĢ ve serizitik - kaolinitik alterasyon önemli 

ölçüde etkilenmiĢtir (ġekil 4.28-b).  Plajioklaslarda albit ve albit polisentetik ikizleri gözlenir 

(ġekil 4.29). Ayrıca küçük plajioklas mikrolitleri de önemli ölçüde alterasyondan 

etkilenmiĢtir. Plajioklas fenokristallerinde sönme açısı kullanılarak yapılan tür tayinlerinde 

ağırlıklı olarak oligoklas türü plajioklasların egemen olduğu görülmektedir. Alkali feldspat, 

genellikle hamur içerisine dağılmıĢ özĢekilsiz ufak kristaller halindedir.  Yoğun alterasyon 

sonucu çoğunlukla kaolinit ve serizite dönüĢmüĢtür. Ancak alterasyondan daha az etkilenmiĢ 

örneklerine de rastlanmaktadır. 

Amfibol mineralleri genellikle özĢekilli, nadiren de yarı özĢekilli olarak gözlenmiĢtir.  Bu 

mineraller yoğun alterasyondan etkilenmiĢ ve kısmen klorite dönüĢmüĢtür (ġekil 4.30).  

Ayrıca bazı amfibol fenokristalleri içerisinde opak mineral kapantıları bulunmaktadır. Kayaç 

içerisindeki amfibollerin çoğu magmadaki özümsemenin bir sonucu olarak özĢekilli ve 

kısmen de çubuksu, ender olarak da hayalet kristaller halindedir. Kristal form ve 

biçimlerinden amfibol oldukları kolayca anlaĢılmaktadır (ġekil 4.31 – 32 ve ġekil 4.33-b).  

Kayaç genel olarak porfirik, vitrofirik dokuludur (ġekil 4.28-a – 30). 
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ġekil 4 21: (a) Dasit dayk örneğinin mikroskop altındaki genel görünümü: serizitik - kaolinitik 

alterasyondan yoğun Ģekilde etkilenmiĢ vitrofirik, porfirik dokulu dayklar plajioklas mineralleri içeren 

mikrolit hamur.  Çift nikol,  örnek no: Fġ 4D H-1 14+414.  (b) ÖzĢekilli plajioklas ve amfibollerde 

kalsitleĢme, kaolinitik ve serizitik alterasyon. Doku vitrofirik porfirik.  Çift nikol,  örnek no: Fġ 12D 

M 15+753. 
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ġekil 4 22: (a) Mikrolitik, porfirik ve vitrofirik porfirik hamur içinde plajioklas fenokristalinde 

gözlenen albit polisentetik ikizi.  Çift nikol, örnek no: Fġ 12D H-1 19+554.  (b) Camsı ve porfirik 

hamur içinde plajioklas fenokristalinde gözlenen albit ikizi.  Çift nikol, örnek no: Fġ 21D H-1 15+017. 
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ġekil 4 23: (a) Kahverenkli, özĢekilli - altıgen, iki yönde mükemmel dilinimli, levhamsı ve çubuksu 

formdaki amfiboller (kersütit türü amfibol olabilir) ile hamur içerisinde saçılmıĢ halde bulunan opak 

mineraller.   Bazı amfiboller kısmen resorbe olmuĢtur (magma tarafından özümsenmiĢtir). Tek nikol. 

(b) Porfirik dokulu dayk içerisinde amfibol fenokristalleri. Ġki yönde mükemmel dilinimli ve kısmen 

altere olmuĢ ve kısmende opaklaĢmıĢ özĢekilli amfiboller.  Çift nikol, örnek no: Fġ 101D-1 H-2 

18+390.   
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ġekil 4 24: (a) ÖzĢekilli ve çubuksu amfiboller (kersütit türü amfibol olabilir), amfibollerde magma 

özümsemesi ve korona dokuları.  Tek nikol, örnek no: Fġ 101D-1 H-2 18+390.  (b) Camsı hamur 

içerisinde özĢekilli, resorbe olmuĢ (magma tarafından özümsenmiĢ) hayalet amfiboller.  Tek nikol, 

örnek no: Fġ 12D-3 15+910. 

 

 



64 
 

 
 

 

ġekil 4 25: (a) ve (b) Camsı ve felsitik karakterli hamur içerisinde çubuksal plajioklas mikrolitleri ile 

hayalet amfiboller.  (a) Tek nikol, (b) Çift nikol.  Örnek no: Fġ 10D H-2 20+145.   
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ġekil 4 26: (a) özĢekilli amfibol ile opaklaĢmıĢ ve kısmen opaklaĢmadan kurtulmuĢ hayalet amfibol 

kristalleri.  Tek nikol, örnek no: Fġ 10D H-2 20+145.  (b) Camsı hamur içerisinde plajioklas 

mikrolitleri ve kuvars fenokristalinin magmada özümsenmesini gösteren kristal kenarındaki 

yenilmeler.   Çift nikol,  örnek no: Fġ12D H-119+554.  
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ġekil 4 27: A) Kadıköy-Kartal Metro tünellerinde Gülsuyu-Cevizli arasının jeolojik enine kesiti (Ek-1‘e bakınız).  Petrografik açıdan değerlendirildiğinde bu kütlenin porfirik dokuda olduğu ve magmatik sokulumun yükselimini gösteren 

ıĢınsal dayk ve sillerinin ise porfirik ve camsı dokuda olduğu gözlenir. B) Bu stoğun Ģematik enine kesiti gösterilmiĢtir.  
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4.2.2. Mafik Karakterli Dayk ve Siller (Tip-1 ve Tip-2) 

 

Mafik karakterli dayklar kendi içinde mineralojik bileĢim ve dokularına göre diyabaz, 

lamprofir, bazalt porfir ve bazaltik andezit porfir daykları olarak dört gruba ayrılarak 

incelenmiĢtir.  Bu kayaçlar sırasıyla; 

4.2.2.1 Diyabaz Daykları (Tip-1) 

 

Makro Özellikler 

Diyabazların taze yüzey rengi koyu yeĢil tonlarına, ayrıĢma rengi açık yeĢil, kirli gri tonlarına 

sahiptir.  Yüzeyde olduğu gibi bazı tünel kotlarında, özellikle Bostancı ve Kozyatağı 

tünellerinde oldukça alteredir ve kaolinleĢme egemendir.  Üç yönde belirgin eklem takımları 

geliĢmiĢtir. 

Mikro Özellikler 

BaĢlıca mineralleri plajioklas ve piroksendir.  Ġkincil mineralleri ise kuvars, kalsit ve epidot 

olarak tayin edilmiĢtir (ġekil 4.35).  

Plajioklas mineralleri genellikle yarı özĢekilli ve daha çok çubuksal ve iğnemsi kristaller 

Ģeklindedir. Plajioklaslarda yer, yer killeĢme gözlenmiĢtir.  Bazı plajioklas kristalleri birbirini 

keser halde bulunmaktadır.  Bu durum, magma bir kırık sisteminden yukarıya doğru çıkarken 

mağmanın aniden soğuması neticesinde oluĢmuĢtur (ġekil 4.35-b). 

Piroksen mineralleri genellikle özĢekilsiz ve yarı özĢekilli olarak gözlenirken, piroksenlerin 

ayrıĢması ile epidot minerali oluĢmuĢtur (sosuritleĢme). (ġekil 4.36) 

Kuvars mineralleri, diyabazın içine ikincil olarak yerleĢmiĢ, ve doku da aykırı bir durum 

yaratmıĢtır. Epidot mineralleri, plajioklasların sosuritleĢmesine bağlı olarak geliĢmiĢtir ve 

farklı giriĢim renklerinde gözlenmektedir (ġekil 4.37). 

Kalsit mineralleri ise, aynı kuvarslar gibi ikincil mineraller olarak bulunur. Opak mineraller 

ise oldukça boldur ve bunların türleri daha çok pirit olarak saptanmıĢtır.  Diyabazlarda doku 

tipi olarak ofitik doku gözlenmiĢtir. 
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ġekil 4 28: (a) Ofitik dokuda yüksek giriĢim renkli plajioklaslar ile hamur içinde boĢluktaki 

piroksenler gözlenmektedir.  Çift nikol, örnek no: Fġ 1 H-2 17+305.  (b) Çubuksu plajioklas kristali 

ile piroksenin fenokristali gözükmektedir.  Çift nikol,  örnek no: Fġ 35 H-1 14+368. 
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ġekil 4 29: (a) Piroksen minerali ve opak mineralleri.  Tek nikol.  (b) Ġğnemsi-çubuksu kristaller 

plajioklaslar olarak gözlenirken, piroksen mineralinin tamamen ayrıĢarak yer yer epidot mineraline 

dönüĢtüğü gözükmektedir.  Çift nikol, örnek no: Fġ 35 H-1 14+368. 
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ġekil 4 30: (a) özĢekilli ikincil kuvars kristali. Tek nikol.  (b) özĢekilli ikincil kuvars kristali ile 

çubuksu kristalli plajioklaslar gözlenmektedir.  Çift nikol,  örnek no: Fġ c H-1 14+501. 
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4.2.2.2. Lamprofir Daykları (Tip-1) 

 

Makro Özellikler 

Lamprofir daykları taze kırılma yüzeylerinde siyah-koyu gri renk tonlarında, ayrıĢmıĢ 

yüzeylerinde ise açık gri, kirli gri renk tonlarına sahiptir.  Yüzeyde olduğu gibi bazı tünel 

kotlarında, özellikle Bostancı ve Kozyatağı arasındaki tünellerde oldukça alteredir; genel 

olarak kaolinitik alterasyon egemendir. Maltepe bölgesindeki tünellerde ise çoğunlukla ilksel 

özelliğini korumuĢ olarak gözlenmiĢtir. 

Mikro Özellikler 

BaĢlıca mineralleri plajioklas ve amfibol olarak gözlenmiĢtir; ikincil olarak ise kuvars, kalsit, 

epidot ve opak minerallerine rastlanılmıĢtır (ġekil 4.38). Plajioklas mineralleri daha çok 

hamur içerisinde ufak mikrolitler halinde gözlenirken, ender olarak yarı özĢekilli 

fenokristallerine rastlanılmaktadır. Amfibol mineralleri ise kahverenkli olup kendine özgü 

çubuksu formlarıyla dikkat çekmektedir (ġekil 4.39 -  40). Bu damar kayaç genel olarak 

porfirik dokuya sahiptir (ġekil 4.41). 

 

ġekil 4 31: Lamprofir daykının polarizan mikroskopta genel görünümü. Fotoğrafta koyu renkli ince 

çubuksu kristaller amfibol olarak, açık mavi renkli iğnemsi kristaller ise plajioklas minerali olarak 

gözlenmiĢtir.  Çift nikol,  örnek no: Fġ 4b H-1 14+598. 
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ġekil 4 32: Lamprofir daykına ait ince kesitin polarizan mikroskobunda görünümü.  (a) Fotoğrafta 

amfibol mineraline ait fenokristaller gözlenmektedir. Amfibol kristalleri hem çubuksu, hem de öz 

Ģekilli formlarda gözlenmiĢtir.  Tek nikol. Çift nikol, örnek no: Fġ 16 H-2 16+082. 
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ġekil 4 33: (a) Çubuksu amfibol kristalleri gözlenirken, opak minerallerin yoğun olduğu 

gözlenmektedir.  Tek nikol.  (b) Amfibol, koyu renkli çubuksu amfibol kristalleri ile iğnemsi 

plajioklaslar gözlenmektedir. Çift nikol, örnek no: Fġ 3B M 13+680. 
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ġekil 4 34: (a) Çubuksu amfibol kristalleri.  Tek nikol.  (b)  Kahverenkli çubuksu amfibol kristalleri ile 

iğnemsi plajioklas kristalleri gözlenmektedir.  Çift nikol, örnek no:  Fġ 4b H-1, 14+598. 
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4.2.2.3. Bazaltik karakterli Dayk ve Siller (Tip-2) 

 

Bazalt karakterli dayklar el örneklerinde bazaltik andezit olarak tanımlanan dayklar ile büyük 

benzerlik göstermektedir. Genel olarak koyu mavi, yeĢilimsi siyah renkli, ince taneli bir kayaç 

görünümündedir. Bazaltik andezitlerle arasındaki en büyük fark amfibol içermemesidir.  

 

4.2.2.3.1. Bazalt Porfir (Tip-2) 

 

Makro Özellikler 

Bazaltlar taze yüzey rengi koyu siyah-koyu mavi renk tonlarına, ayrıĢma rengi sarı-sütlü 

kahverenkli ve boz renk tonlarına sahiptir.  Yüzeyde alterasyondan oldukça etkilenmiĢtir ve 

taze örnek alımı hemen hemen mümkün değildir. Ancak tünel kotlarında az ayrıĢmıĢtır.   

Mikro Özellikler 

Kayacı oluĢturan en önemli mineral plajioklastır ve az oranda piroksen de vardır (ġekil 4.46). 

Plajioklas mineralleri kayaçta fenokristaller olarak bulunmaz, çoğunlukla hamur içerisinde 

dağınık halde bulunan plajioklas mikrolitleri halindedir (ġekil 4.42 – 43). Bazalt ile andezit 

arasındaki ayrımının ‗Labrador‘ mineralinin saptanmasıyla yapıldığı bilindiğinden, incelenen 

örneklerdeki Plajioklas mikrolitlerinde, Michel Levy Yöntemi ile sönme açısı 22
0
- 42

0
 

arasında belirlenerek kayacın bazaltik bileĢimde olduğu belirlenmiĢtir. Bu adlamanın, 

jeokimya bölümünde ayrıntısı verildiği üzere analiz sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülmüĢtür.    

Plajioklasın yanı sıra opaklaĢmıĢ mafik mineraller yoğun olarak bulunmaktadır (ġekil 4.44 - 

45).  Ġkincil oluĢan mineraller ise klorit, kalsit ve ender olarak da kuvarstır (ġekil 4.42). Kayaç 

porfirik ve mikrolitik dokuludur, hamur çoğunlukla mikrolitik kısmen de camsıdır. Camsı 

kısımlar ikincil olarak kloritleĢmiĢlerdir.  

 

4.2.2.3.2.Bazaltik Andezit Porfir (Tip-2) 

 

Makro Özellikler 

Bazaltik andezit karakterindeki dayk ve siller taze kırılma yüzeylerinde koyu gri,  siyah 

nadiren de koyu mavi renk tonlarındadır. AyrıĢma rengi sarı-sütlü kahverenkli ve beyazdır. 
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Mikro Özellikler 

Kayacı oluĢturan esas mineraller plajioklas, amfibol ve opak mineraller olarak belirlenmiĢtir 

(ġekil 4.47 – 48). Bazalt ile andezit arasındaki ayrımının ‗Andezin‘ mineralinin saptanmasıyla 

yapıldığı bilindiğinden, incelenen örneklerdeki Plajioklas mikrolitlerinde, Michel Levy 

Yöntemi ile sönme açısı 5
0
- 20

0
 arasında, plajioklas fenokristallerinde sönme açısı 12

0
- 28

0
 

belirlenerek kayacın andezit bileĢimde olduğu belirlenmiĢtir. Bu adlamanın, jeokimya 

bölümünde ayrıntısı verildiği üzere analiz sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülmüĢtür. Ġkincil 

mineraller ise klorit, kalsit ve nadiren de kuvarstır (ġekil 4.49 – 50). Bazaltik andezit 

karakterli dayklar genellikle mikrolitik, porfirik dokuludur. Yersel olarak camın 

devitrifikasyonu sonucu geliĢmiĢ sferülitik oluĢumlara rastlanır (ġekil 4.51).  

 

 

ġekil 4 35: Bazalt daykında,  hamur içerisinde saçılmıĢ halde bulunan opak mineraller ve ufak 

plajioklas mikrolitleri.  Hamuru kloritleĢmiĢ camsı kısımları içerisinde ufak plajioklas mikrolitlerinin 

dağılımı ile oluĢmuĢ mikrolit doku. Plajioklaslarda kalsitleĢme ve kloritik alterasyonlar dikkat 

çekmektedir.  Tek nikol, örnek no: Fġ E H-2 15+023. 
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ġekil 4 36: (a) Bazalt daykının hamuru içerisinde ufak plajioklas mikrolitleri.  Camsı hamur kısmen 

kloritleĢmiĢ ve plajioklas minerallerinde ikincil kalsitleĢme oluĢmuĢtur. Tek nikol. (b) Aynı örneğin 

çift nikol‘deki görünümü.  Örnek no: Fġ 19 H-1 16+887. 
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ġekil 4 37: (a) Camsı ve kısmen kloritleĢmiĢ hamur içerisinde mikrolitik plajioklas kristalleri.  Tek 

nikol.  (b) Piroksen minerali içinde oluĢan opak mineral.  Çift nikol, örnek no: Fġ 23 H-2 19+680. 
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ġekil 4 38: (a)  Opak mineraller ve piroksen minerali.  Tek nikol.  (b) Piroksen minerali birinci sıra 

giriĢim rengi göstermektedir.  Çift nikol, örnek no: 2-1 Y-96. 
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ġekil 4 39: (a) Opak mineraller.  Tek nikol.  (b)  Mikrolin hamur içinde plajioklas kristalleri 

gözükmektedir.  Çift nikol, örnek no: Fġ 11 H-2 11+101. 
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ġekil 4 40: (a) - (b)  Bazaltik andezit daykında, çubuksu amfibol kristalleri.  Çift nikol, örnek no: Fġ11 

H-2 11+101. 
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ġekil 4 41: (a) Bazaltik andezit daykında, amfibol minerali.  Tek nikol.  (b) Ġğnemsi plajioklas 

kristalleri gözlenirken, iskelet yapısını korumuĢ kalık halde hayalet amfiboller gözlenmektedir.  Çift 

nikol, örnek no: Fġ H-2 14+338. 
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ġekil 4 42: Mikrolitik dokulu bazaltik andezit içerisinde gaz boĢluğu ve gaz boĢluğu içerisinde ikincil 

kloritleĢme. Mikrolitik plajioklaslarda kaolinitik alterasyon ve kısmen kalsitleĢme egemendir  (a) Tek 

nikol, (b) Çift nikol, örnek No: Fġ 24 H-2 17+037. 
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ġekil 4 43: (a) Bazaltik andezit daykında ikincil kuvars kristali.  Tek nikol.  (b) Kuvars kristalleri 

mikrolitik dokulu hamur içersinde gözlenmektedir.  Çift nikol, örnek no: Fġ34A H-1 19+311. 



85 
 

 
 

 

ġekil 4 44: (a) Bazaltik andezit daykı içerisinde camsı hamurda devitrifikasyon sonucu oluĢmuĢ 

sferülitler. Plajioklas mikrolitlerinde zayıf bir yönlenme dikkat çekmektedir.  (b) Kayacı kesen ve 

ikincil olarak kalsit mineralleri ile doldurulmuĢ kırık zonu. Kalsit damarı ile bazalt arasındaki zonda 

ikincil sferülitler.  Çift nikol, örnek no: Fġ 34A H-1 19+428. 
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4.2.2.4.Sıcak Dokanaklar 

 

Daykların çevresinde çok dar bir alanda (2-10 mm) piĢme zonları görülmüĢtür. Bu zonlar 

genellikle opak mineralce zengin zonlar olup yan kayacın mineralojik bileĢiminde önemli bir 

değiĢikliğe neden olmamıĢtır (ġekil 4.52). 

 

ġekil 4 45: (a) Kurtköy Formasyonu‘ na ait kumtaĢı ile bazaltik andezitin dokanak iliĢkisi.  PiĢme 

zonu 2 mm yi geçmemektedir; ayrıca bazaltik andezitin içinde kumtaĢı anklavları gözlenmektedir.  

Çift nikol, örnek no: Fġ 9-1 PMA 0+592.  (b) Kurtköy Formasyonu‘ na ait kumtaĢı ile lamprofir 

daykının dokanağı.  Çift nikol, örnek no: Fġa PMA 0+778.  
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ġekil 4 46: S9D ve S11A ile S11B Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 47: S12 Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 48: S13 yaklaĢım tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 49: S14, S14A ve S14B Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 50: S13 yaklaĢım tünelleri ile S14 ve S14A Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 51: S14B ve S15A Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 52: S15B Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 53: S16 Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 54: S17A Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 55: S17 ve S17B Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası. 
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ġekil 4 56: S18B ve S19 Ģaft tünelleri tünel taban kotu jeoloji ve numune haritası.
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4.3. JEOKİMYA 

 

Bu bölümde Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen mafik ve felsik kökenli dayklardan alınan on 

adet örneğin jeokimya analiz sonuçları değerlendirilecektir. Bu amaçla kayaçların esas 

element oksitler, iz ve nadir toprak element jeokimyasal analizleri yapılmıĢtır. Elde edilen 

analiz sonuçları ile daykların jeokimyasal karakteristiklerinin belirlenmesi ve tektonik 

ortamlarının yorumlanması amaçlanmıĢtır. Kadıköy-Kartal Metrosu güzergâhı boyunca 

gözlenen mafik karakterli dayklarla Keskin vd. (2003, 2010)‘un Ġstanbul Paleozoyik istifini 

kesen bazik karakterli dayk örnekleri karĢılaĢtırılmıĢtır. (Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen 

dayklar) çalıĢmasından alınan bazik karakterli dayk örnekleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca 

Kadıköy-Kartal Metrosu güzergâhı boyunca gözlenen felsik karakterli dayklarla ÇavuĢbaĢı 

Granodiyoriti‘nden alınan (Yılmaz-ġahin ve diğerleri, 2012) sekiz adet örnek karĢılaĢtırılarak 

inceleme alanındaki dayklarla jeokimyasal olarak benzer ve farklı yönleri ortaya konmaya 

çalıĢılmıĢtır. Elde edilen tüm veriler bilgisayar ortamında GCDkit (Geochemical Data 

Toolkit) ve MS Excel programları kullanılarak değerlendirilmiĢtir.   

4.3.1. Esas Element Jeokimyası 

 

Kadıköy-Kartal Metrosu güzergâhı boyunca gözlenen dayklar, hem tünel kotunda hem de 

yüzey kotunda saha gözlemleri ve petrografik incelemeler ıĢığında değerlendirildiğinde Tip-1 

lamprofir ve diyabaz daykları, Tip-2 bazalt ve bazaltik andezit daykları, Tip-3 ise dasit 

daykları olarak sınıflandırılmıĢtır.  Tip-3‘ü oluĢturan dayk ve sillerin bir merkezden geldiği ve 

merkezde yoğun bir Ģekilde alterasyondan etkilenmiĢ bir stok olduğu belirlenmiĢ olup, yoğun 

alterasyon nedeniyle bu kayaçlardan çok fazla kimyasal analiz yapılamamıĢtır.  Bu bölümde 

söz konusu üç tipin nitelikleri Keskin vd. (2003, 2010) çalıĢmasından alınan örneklerle 

karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir.  Kimyasal analizlerden elde edilen sonuçlar aĢağıdaki 

tablolarda verilmiĢtir (Tablo 4.1).  

Ġstanbul Paleozoyik Ġstifini kesen bazik karakterli daykların TiO2, Fe2O3, K2O, MgO, CaO ve 

P2O5 değerleri SiO2 değerinin artmasıyla azalmakta ve negatif trend göstermektedir.  Buna 

karĢılık Al2O3 ve Na2O değerleri SiO2 değerinin artmasıyla artarak pozitif trend sunmaktadır 

(Tablo 4.2). Bu durum olağan kristal ayrımlaĢmasının bir sonucu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. CaO değerinin azalması Ca‘ ca zengin plajioklasların ve klinopiroksenin kristal 

ayrımlaĢması ile ortamdan uzaklaĢmasını gösterirken, Fe2O3, MgO, TiO2 değerlerinin 

azalması da piroksen, amfibol ve biyotit gibi ferromagnezyum minerallerinin 
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kristalizasyonuna bağlı olarak geliĢmiĢtir.  K2O değerindeki azalmanın nedeni alkali feldspat 

fazının devreye girdiğini ve Na2O değerinin artması ise kristal ayrımlaĢmasının alkali feldspat 

kristallenmesiyle sona yaklaĢtığını gösterir. 

 

 

Tablo 4 1: Daykların esas elementoksit değerleri. 

4.3.1.1. CIPW Normları 

 

Kadıköy-Kartal Metrosu güzergahında gözlenen Tip-1, Tip-2, Tip-3 daykları ve Keskin vd. 

(2003, 2010)‘dan alınan örnekler esas element oksit analizlerinden yola çıkarak CIPW 

normları GCD kit programında hesaplanmıĢtır (Tablo 4.3).  Hesaplanan CIPW oranlarına göre 

Tip-1 daykları ve Tip-2 daykları ile MT42, MT60, MT22, MT40, MT41-b örneklerinde 

yüksek oranda diyopsit normatif değeri vermektedir.  Diyopsit değerinin yüksek çıkması, 

kayaçların mafik mineral açısından zengin olmalarından kaynaklanmaktadır.  Tip-3 daykları 

asidik karakterli olduğu için diyopsit değeri çıkmamıĢtır; bunun yanında Keskin vd. (2003, 

2010) örneklerinden MT61, MT63, MT64 diyopsit değeri çıkmamıĢtır.  Tip-1, Tip-2 ve 

Keskin vd. (2003, 2010) örneklerinden MT61 ile MT64 Korund değerleri çıkmamıĢtır.  Bu 

örneklerin kıtasal kabuktan etkilenmiĢ olabileceğini düĢünülmektedir. 
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Tablo 4 2: Dayklara ait Harker değiĢim diyagramları. 
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Tablo 4 3: Daykların CIPW normuna dayalı mineral bileĢimleri. Mavi renk Tip-1‘ i, kırmızı renk Tip-

2‘ yi, yeĢil renk Tip-3‘ ü, mor renk Keskin vd. (2003, 2010) örneklerini temsil etmektedir. 

 

ġekil 4 57: Le Maitre (1989) QAPF diyagramı.  Diyagramda, 2. alan alkali feldispatlı riyolit, 3. alan 

riyolit, 4. ve 5. alan dasit, 6. ve 11. alan alkali trakit, 7. ve 12. alan trakit, 8.  ve 13. alan latit,  9., 10., 

14. ve 15. alan bazalt ve andezit, 16. alan fonolit, 17. alan tefritik fonolit, 18. alan fonolitik tefrit, 19. 

alan tefrit ve bazanit, 20. alan ise lösitittir. 
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CIPW normlarına göre yapılan hesaplama sonucu elde edilen sonuçların Le Maitre (1989)  

QAPF diyagramına izdüĢümü sonucu Tip-1 ve Tip-2 daykları ile Keskin vd. (2003, 2010) 

örneklerinden MT42, MT60, MT22, MT40, MT41-b‘ nin bazalt ve andezit alanına düĢtüğü 

görülür.  Tip-3 daykları ile Keskin Vd. (2003,2010) örneklerinden MT61, MT63, MT64 dasit 

alanında görülmektedir (ġekil 4.64). 

4.3.1.2. Sınıflama 

 

Kadıköy-Kartal Metrosu güzergahı boyunca gözlenen dayklardan on adet, Keskin vd. (2003, 

2010) dayklarından sekiz adet ve ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘nden (Yılmaz-ġahin vd., 2012) altı 

adet örneğin esas element ve iz element özelliklerine dayalı Irvine ve Baragar (1971) 

sınıflamasına göre Tip-1 dayklarından Fġ3B ile Fġ4b örnekleri, Tip-2 dayklarından Fġ 34, Fġ 

2-1 ile Fġ 11 örnekleri ve Keskin vd. (2003, 2010) dayklarından MT61 örneği ‗Alkali‘ 

alanına, diğer tüm örnekler ise ‗Subalkali‘ alanına düĢmektedir (ġekil 4.65). 

 

ġekil 4 58: Irvine ve Baragar (1971) göre Tip-1, Tip-2, Tip-3, Keskin vd. (2003, 2010) ve Yılmaz-

ġahin vd. (2012) ÇavuĢbaĢı Granodiyorit‘inden örneklerin Alkali-Subalkali sınıflaması. 

Irvine ve Baragar (1971) sınıflamasına göre Tip-1 dayklarından Fġ1 örneği ile Keskin vd. 

(2003, 2010) dayklarından MT63 örneği ‗Toleyitik Seri‘ alanına denk düĢtüğü görülür; Tip-2 
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dayklarından Fġ 8 ile Tip-3 daykların tamamı ise ‗Kalk-Alkalen Seri‘ karakterli olduğu 

görülür (ġekil 4.66).   

 

ġekil 4 59: Ġnceleme alanından derlenen Tip-1, Tip-2, Tip-3, Keskin vd. (2003, 2010) ve Yılmaz-ġahin 

vd  (2012) ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘ nden alınan örneklerin AFM diyagramında (Irvine ve Baragar, 

1971) gösterimi. F, FeO; A, Na2O+K2O; M, MgO‘ i temsil etmektedir. 

 

Miyashiro (1974) sınıflamasına göre Tip-1 dayklarından Fġ1 örneği ile Keskin vd. (2003, 

2010) dayklarından MT63 örneğinin, Irvine ve Baragar (1971) sınıflamasına uyumlu olduğu 

görülür; ancak Keskin vd. (2003, 2010) dayklarından MT22, MT40, MT42 Toleyitik Seri ile 

Kalk-alkalen Seri sınır aralığında kalmıĢtır (ġekil 4.67). 

Peccerillo ve Taylor (1976) sınıflamasına göre Tip-1 dayklarından Fġ1, Keskin (2003, 2010) 

dayklarından MT22 ‗Toleyitik Seri‘ alanına denk düĢerken, Tip-2 dayklarından Fġ8 örneği 

‗Kalk-alkalen Seri‘ ile ‗Toleyitik Seri‘ alanında kaldığı görülür; ayrıca Keskin (2003, 2010) 

dayklarından MT63 örneği ‗Kalk-alkalen Seri‘ alanında kalmıĢtır.  Diğer tüm örneklerin ise 

Irvine ve Baragar (1971) ve Miyashiro (1974) sınıflamalarına uyumlu olduğu görülür (ġekil 

4.68). 
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ġekil 4 60: Miyashiro (1974)‘ e göre Tip-1, Tip-2, Tip-3, Keskin vd. (2003, 2010) ve Yılmaz-ġahin 

vd.  (2012) ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘nden örneklerin Kalk-alkalen Seri-Toleyitik Seri sınıflaması. 

 

ġekil 4 61: Peccerillo ve Taylor (1976)‘ya göre, Tip-1, Tip-2, Tip-3, Keskin vd. (2003, 2010) ve 

Yılmaz-ġahin vd. (2012) ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘nden örneklerin ġoĢonitik Seri, Yüksek Kalk-

alkalen Seri, Kalk-alkalen Seri, Toleyitik Seri sınıflaması. 
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Winchester ve Floyd (1977)‘in Zr/TiO2‘e karĢı Nb/Y oranlarına göre yapmıĢ olduğu 

sınıflamaya göre Tip-1 dayklardan Fġ1 örneği ile Keskin vd. (2003, 2010) dayklarından 

MT22, MT63, MT64 örneklerinin ‗Subalkali‘ alana düĢtüğü ve Andezit/Bazalt aralığında 

olduğu gözükmektedir; ayrıca MT40 ile MT61 örnekleri ise‘ Subalkali‘ alanda olup Bazalt 

alanına düĢmektedir. Tip-1 dayklardan Fġ4b ile Fġ3B örnekleri, Tip-2 dayklardan tümünün 

ve MT41-b, MT42 ve MT60 örneklerinin Alkali alanda olduğu ve Bazalt alanına düĢtüğü 

görülmektedir. Tip-3 daykların ise Alkali alanda olup Traki Andezit alanına izdüĢtüğü 

görülmektedir (ġekil 4.69).  

 

ġekil 4 62: Winchester ve Floyd (1977) Zr/ TiO2‘  e karĢı Nb/Y oranlarına göre Tip-1, Tip-2, Tip-3, 

Keskin vd. (2003, 2010) dayklarının Subalkali-Alkali ayrımını esas alan sınıflama. 

TAS (Toplam alkali-SiO2) diyagramı Le Bas vd. (1986) sınıflamasına göre Tip-1 dayklardan 

Fġ B ile Fġ4b, Tip-2 dayklardan Fġ34, Fġ2-1, Fġ1-1 örnekleri ile Keskin vd. (2003, 2010) 

dayklarından MT42 örneğinin Alkali alana izdüĢtüğünü, diğer tüm örneklerin 

Subalkalin/Toleyitik alanda oldukları görülür. Tip-1 dayklardan Fġ1 ile Fġ 3B, bazalt alanına; 

Fġ4b, bazaltik trakiandezit alanına; Tip-2 dayklardan Fġ8 bazaltik andezit alanına ve Fġ11 

bazaltik trakiandezit alanına ve Fġ34 ile Fġ2-1 traki bazalt alanına; Tip-3 daykların tamamı 

dasit alanına; Keskin vd. (2003, 2010) dayklarından MT22, MT40, MT42, MT60‘ ın bazalt 
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alanına; MT61, MT64‘ ün andezit alanına, MT41-b‘ in bazaltik trakiandezit alanına, 

MT63‘ün ise bazaltik andezit alanına izdüĢtüğü görülür (ġekil 4.70). 

 

ġekil 4 63: TAS (Toplam alkali-SiO2) diyagramı Le Bas vd. (1986) sınıflamasına göre Tip-1, Tip-2, 

Tip-3 ve Keskin vd. (2003, 2010) daykların sınıflaması. 

Aralık Traki-Bazalt 

Bazaltik-Traki 

Andezit Traki Andezit 

Na2O-2,0> K2O Hawaiit Mugearite Benmorit 

Na2O-2,0< K2O 

Potastik Traki-

Basalt ġosonit Latit 

 

ġekil 4 64: Na2O ve K2O değerlerine trakibazalt, bazaltik trakiandezit, trakiandezit sınıflaması, Le Bas 

vd. (1986). 

TAS (Toplam alkali-SiO2) diyagramı Le Bas vd. (1986) sınıflaması yapıldıktan sonra Na2O 

ve K2O değerlerine göre trakibazalt, bazaltik trakiandezit ve trakiandezitleri kendi içinde 

ayırmak mümkündür.  Buna göre; Fġ2-1 (bazalt porfir) ile Fġ8 (bazalt porfir) Hawaiit, Fġ11 

(bazaltik andezit porfir), Fġ4b (lamprofir dayk) ile MT41b Mugearite olarak adlandırılmıĢtır. 
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4.3.2. İz Element Jeokimyası 

 

Kayaçların iz ve nadir toprak element bileĢimleri kayaçların mineralojik bileĢimlerinin bir 

sonucu olarak ortaya çıkar.  Esas elementler kayaç oluĢturan ana minerallerin bünyesinde 

toplanırken, iz ve nadir toprak elementler daha çok aksesuar minerallerin bünyesinde toplanır 

(Mason ve Moore, 1982; Wilson, 1989; Lipin ve Mckay, 1989). Ġz elementlerin magma 

içindeki davranıĢları tıpkı esas element davranıĢları gibi önemlidir; iz elementler bazı esas 

elementlerin yerine geçer. Bundan dolayı magmanın kristalizasyon evrimiyle ilgilidir.  

Kadıköy-Kartal Metrosu güzergahı boyunca gözlenen Tip-1, Tip-2 daykları ile Keskin vd. 

(2003, 2010) daykları ile karĢılaĢtırılarak verilmiĢtir, ancak Tip-3 asidik dayklar ile ÇavuĢbaĢı 

Granodiyoriti (bakınız Yılmaz-ġahin vd., 2012), Tip-3‘ün kendi içinde çok uyumlu olması ve  

farklı trendler göstermemesinden dolayı, Harker diyagramlarında karĢılaĢtırılmamıĢtır (Tablo 

4.4 ve Tablo 4.5). 

Dayklara ait iz element sayısal verilerin değerlendirilmesi amacıyla iz elementlerin SiO2‘e 

karĢı oranlarını görmek için Harker diyagramları hazırlanmıĢtır (Tablo 4.6 ve Tablo 4.7).  Bu 

diyagramlarda yapılan değerlendirmeler neticesinde daykların magma odası evrimleri ile ilgili 

bilgiler edinilmiĢtir. Daykların aynı magma odasında mı, farklı magma odalarından mı 

meydana geldiği, kabuksal kirlenme var mı, varsa ne derece etkin bir rol oynadığı gibi bazı 

sorular iz element değiĢimlerinin yorumu ile açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.   

Ġz elementlerin SiO2‘e karĢı Harker diyagramlarında farklı trendler göze çarpmaktadır.  Ġz 

elementlerin mineral içerisindeki davranıĢları ayrımlaĢma katsayılarıyla anlaĢılabilir.  Bu 

nedenle bazı mineraller ile elementler için ayrımlaĢma katsayısı (Kd) değerleri Keskin, 2002 

ve ġen, 2001‘ den alınarak tablo olarak hazırlanmıĢtır (Tablo 4.8).  V, Sr, Dy, Nb ve Ba 

elementleri Tip-1, Tip-2 ve Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında artan SiO2 karĢısında negatif 

trend izler.  Th ve Hf elementleri ise Tip-1, Tip-2 ve Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında 

artan SiO2 karĢısında pozitif trend izler.  La ve ve Ta elementleri Tip-1 ve Tip-2 dayklarında 

artan SiO2 karĢısında pozitif bir trend sergilerken, Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında 

negatif bir trend ile karĢımıza çıkar.  Y ve Er elementleri Tip-1 dayklarında artan SiO2 

karĢısında pozitif trend verirken, Tip-2 ve Keskin vd. (2003, 2010) artan SiO2 karĢısında 

negatif bir trend gözlenir.  Rb elementi de Tip-1 ve Tip-2 dayklarında artan SiO2 karĢısında 

azalırken, Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında artan SiO2 karĢısında arttığı gözlenir.  Zr 

elementinin ise Tip-1, Tip-2 ve Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında artan SiO2 karĢısında 
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hemen hemen sabit kaldığı gözlenir.  Tip-3 daykları birbirleriyle çok uyumlu olup farklı 

trendler göstermediği için yorum yapılamamıĢtır.   

 

Tablo 4 4: Dayklara ait iz element değerleri. 

 

Tablo 4 5: Dayklara ait nadir toprak element değerleri. 
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Tablo 4 6: Daykların iz element/SiO2 Harker değiĢim diyagramları. 
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Tablo 4 7: Daykların iz element/SiO2 Harker değiĢim diyagramları. 

Ġz elementlerin SiO2‘e karĢı oranlarını gösteren Harker diyagramlarında V elementi tüm 

tiplerde negatif bir trend sergilemektedir.  V elementi amfibol (Kd=3,4)  ve piroksen kristal 

ayrımlaĢması (Kd=1,1) için önemli bir elementtir. Tüm serilerde amfibol ve piroksenin 

birlikte bulunması bu elementin amfibol ve piroksenlerin bünyesinde olduğunu düĢündürür.    

Sr elementinin giderek azalması, plajioklas ve alkali feldspatların oluĢtuğunu gösterir. Y 

elementi ise amfibol kristalizasyonunda önemli bir element olarak rol alır (Kd=1,1; mafik 

magma, Kd=3; ortaç magma, Kd=9; felsik magma).  Y elementi az oranlarda da olsa 
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piroksenlerin bünyesinde toplanır. Tüm tiplerde Y elementi oranın yüksek olduğu, artan SiO2 

oranına bağlı olarak Tip-1 dayklarında ve Keskin vd. (2003, 2010) dayklarının bazılarında Y 

elementinin arttığı; ancak Tip-2 ve Keskin vd. (2003, 2010) örneklerinin bazılarında Y 

elementinin düĢtüğü görülmektedir. Artan trend amfibol kristalinin oluĢmadığını, azalan trend 

ise amfibolün kristallendiğini göstermektedir. Nb elementi biyotit ve amfibol kristalizasyonu 

için önemli bir ayraç elementtir. Tip-1, Tip-2 ve Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında Nb 

elementinin artan SiO2 karĢısında ani bir düĢüĢ sergilediği gözükmektedir. Bu da bize bu tip 

dayklarda amfibolün kristallendiğini gösterir. Rb, Ba, Th ve Hf elementleri ise kristal 

ayrımlaĢmasının son evrelerinde meydana gelen alkali feldspatlar ve zirkon gibi minerallerin 

bünyelerine girmektedir. Bundan dolayı kristal ayrımlaĢmasına paralel olarak magma içindeki 

konsantrasyonları SiO2 oranına paralel olarak azalır.  Rb elementi alkali feldspat, biyotit ve 

amfibol bünyesinde; Ba elementi alkali feldspat kristalizasyonunda tüketilmesine rağmen 

amfibol, biyotit ve kısmen piroksende; Hf ve Th elementleri büyük oranda zirkon ve allanit 

gibi aksesuar minerallerin bünyesinde toplanır. Rb elementinin Tip-1 ve Tip-2 dayklarında 

artan SiO2 karĢısında azaldığı, Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında ise artan SiO2 karĢısında 

arttığı gözlenir. Ba elementinin Tip-1, Tip-2 ve Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında artan 

SiO2 karĢısında negatif bir trend sergilediği gözükür. Ba elementinin artan SiO2 karĢısında ani 

olarak düĢmesi feldspatların bünyelerinde olmadığını düĢündürür.   

4.3.2.1. Tektonik Ortam 

 

Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen Tip-1, Tip-2, Tip-3 daykların nasıl bir tektonik ortamda 

oluĢtuğunu belirlemek amacıyla duraylı elementlerin kullanıldığı tektonik ortam ayırt 

diyagramları kullanılmıĢtır.  Buna ek olarak Keskin vd. (2003, 2010) daykları ile Yılmaz-

ġahin vd. (2012) ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti karĢılaĢtırmalı olarak tartıĢılmıĢtır (ġekil 4.76). 

Tip-1, Tip-2, Tip-3 dayklarının %60‘ ın altında SiO2 içeren örnekler, paleo-tektonik 

ortamlarını anlamak ve yorumlamak amacıyla sırasıyla Pearce ve Cann (1973), Meschede 

(1986), Wood (1980) ve Pearce‘ in (1982) tektonik ortam diyagramlarına iz düĢülmüĢtür 

(ġekil 4.72 – 75).  

Pearce ve Cann (1973)‘ e göre Tip-1, Tip-2 ve Keskin vd. (2003, 2010) dayklarının paleo-

tektonik ortamı levha içi bazalt olarak, Keskin vd. (2003, 2010) dayklarından MT61 ile MT64 

kalk-alkali bazalt olarak söylenebilir.  
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Tablo 4 8: Bazı iz elementler için ayrımlaĢma katsayısı (Kd) değerleri (Keskin, 2002; ġen, 2001). 
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ġekil 4 65: Bazaltların oluĢtukları tektonik ortamı belirmede kullanılan Ti/100-Zr-Y*3 diyagramı 

(Pearce ve Cann, 1973).  A alanı, ada yayı toleyitlerini; B alanı, okyanus ortası sırt bazaltlarını; ada 

yayı ve kalk-alkali bazaltlarını; C alanı, kalk-alkali bazaltlarını; D alanı, levha içi bazaltlarını temsil 

etmektedir. 

Meschede (1986)‘e göre Tip-1 dayklarından Fġ1 volkanik yay alanına düĢerken, bu tipin 

diğer örnekleri levha içi bazalt alanına iz düĢmektedir. Tip-2 daykları levha içi bazalt ile levha 

içi toleyitleri alanına iz düĢmektedir.  Keskin vd. (2003, 2010) dayklarından MT42 ile MT61 

levha içi bazalt alanına iz düĢerken, diğerleri volkanik yay alanına iz düĢmektedir.  

Wood (1980) sınıflamasına göre, Tip-1 dayklarından Fġ1, kalk-alkali bazalt-volkanik yay 

bazalt alanına iz düĢerken, diğerleri levha içi bazalt alanına iz düĢmektedir. Tip-2 dayklarının 

tamamı levha içi bazalt alanına iz düĢmüĢtür. Keskin vd. (2003, 2010) dayklarından MT22 

okyanus ortası sırtı bazalt alanına iz düĢerken, diğer daykların kalk-alkali bazalt-volkanik yay 

bazalt alanına iz düĢtüğü görülür.  

Pearce (1982) sınıflamasına göre, Tip-1 ve Tip-2 daykların tamamı levha içine iz 

düĢmektedir. Keskin (2003, 2010) dayklarından MT40 ile MT63 volkanik yay ortamında 

olduğu, diğerlerinin ise levha içi alanda kaldığı görülmektedir. 
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ġekil 4 66: Bazaltları tektonik ortama ayırmada kullanılan Zr/4-Nb*2-Y diyagramı (Meschede, 1986).  

Diyagramda AI alanı, levha içi alkali bazaltları; AII alanı, Levha içi alkali bazaltlarını ve levha içi 

toleyitlerini; B alanı, E-tip MORB (okyanus ortası sırt bazalt); C alanı, levha içi toleyitleri ile volkanik 

yay bazaltlarını; D alanı, N tip MORB ve volkanik yay bazaltlarını temsil etmektedir. 

 

ġekil 4 67:  Bazaltları tektonik ortama ayırmada kullanılan Th-Ta-Hf/3 diyagramı (Wood, 1980). 

Diyagramda CAB, kalk-alkali bazaltı ile volkanik yay bazaltı; IAT, ada yayı toleyiti; N-MORB, 

zenginleĢmiĢ okyanus ortası sırt bazaltı, E-MORB fakirleĢmiĢ okyanus ortası sırt bazaltı temsil 

etmektedir. 



115 
 

 
 

 

ġekil 4 68: Bazaltları tektonik ortamına göre sınıflandırmada kullanılan Zr-Ti diyagramı (Pearce, 

1982). 

 

ġekil 4 69: Asidik kayaçları tektonik ayırmada kullanılan Ta+Yb/Rb diyagramı (Pearce vd., 1984).  

Diyagramda VAG, yay içi ortamı; syn-COLG, çarpıĢmayla eĢ zamanlı ortamı; WPG, levha içi ortamı; 

ORG, okyanus rifti ortamını temsil etmektedir. 

Pearce vd. (1984) asidik kayaç sınıflamasına göre ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti volkanik yay 

alanında gözükmektedir.  Tip-3 asidik dayklar da bu alana düĢmüĢtür; ancak levha içi alanının 

sınırına iz düĢmektedir. VAG ile WPG birbirinden ayırmak için örümcek diyagramlar 

kullanılmalıdır.   
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4.3.2.2. Örümcek Diyagramlar  

 

Örümcek diyagramlar paleo-tektonik ortamı bilinmeyen bir örnekteki çok sayıda element 

konsantrasyonunun, ortalama bir okyanus ortası sırt bazaltındaki ve okyanus rifti 

granitlerindeki element konsantrasyonuna oranlanması sonucu hazırlanan diyagramlardır.  Bu 

diyagramın yatay ekseninde elementler belirli sıraya göre dizilirler. Bir elementin duraylılığı, 

o elementin iyon potansiyeli ile temsil edilir.  Genel olarak iyon potansiyeli < 3 ile > 12 olan 

elementler duraylı; iyon çapı 3 > X > 12 arasında olan elementler ise duraysız olarak kabul 

edilir (Loughnan, 1969).  Duraysız olan Sr, K, Rb ve Ba elementlerinin konsantrasyonları sıvı 

fazlarının davranıĢı ile; duraylı olan Y, Zr, Ti, Nb ve Ta elementlerinin konsantrasyonları 

magmanın kimyasal ve kristal-ergiyik iĢlemlerinin davranıĢı ile kontrol edilir (Rollinson, 

1993). Bu diyagramların yorumlanması ortaya çıkan trendlerin değerlendirmesiyle yapılır.  

Kaynak alanın kısmi ergimesi ve fraksiyonal kristalizasyon, element konsantrasyonlarını 

değiĢtirebilir; ancak genel trendler üzerinde herhangi bir değiĢiklik yapmaz. 

Kadıköy-Kartal Metrosu güzergahında gözlenen Tip-1, Tip-2 dayklar ile Keskin vd. (2003, 

2010) daykları ile; Tip-3 daykları da Yılmaz-ġahin vd. (2012) örnekleri ile karĢılaĢtırılarak 

verilmiĢtir (ġekil 4.77 – 82.)  

Tip-1 dayklarından, Fġ4b ile Fġ3B benzer bir trend gözlenir.  MORB‘ a nazaran LIL  

elementler (Sr, K, Rb, Ba) açısından zenginleĢmiĢ ve LREE‘ ler (La ve Ce) açısından daha 

düĢük derecede bir zenginleĢme gösterir. LREE‘ lere oranla bu dayklar Nb ve Ta 

zenginleĢmesi içerirler.  Bu trendler levha içi bazaltlar için tipiktir.  Tip-1 dayklarından Fġ1 

ise MORB‘ a nazaran LIL elementler açısından zenginleĢmiĢ ve LREE‘ ler açısından daha 

yüksek derecede bir zenginleĢme içerir.  Bu trend yitim bileĢeni içeren bazaltlar için tipiktir. 

Tip-2 dayklarının tamamında benzer bir trend gözlenir.  MORB‘ a nazaran LIL elementler 

açısından oldukça zenginleĢmiĢ ve LREE‘ ler, LIL elementlere göre daha düĢük derecede bir 

zenginleĢme içerir.  LREE‘ lere oranla bu dayklar Nb ve Ta zenginleĢmesi içerirler.  Bu 

veriler ıĢığında Tip-2 daykları için levha içi bazaltlar diyebiliriz.  
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ġekil 4 70: Tip-1 dayklarına ait nadir toprak elementlerinin N-MORB‘ a karĢı normalize diyagramı 

(N-MORB, Pearce, 1981). 

 

ġekil 4 71: Tip-2 dayklarına ait nadir toprak elementlerinin N-MORB‘ a karĢı normalize diyagramı 

(N-MORB, Pearce, 1981). 
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ġekil 4 72: Keskin vd. (2003, 2010) dayklarına ait nadir toprak elementlerinin N-MORB‘ a karĢı 

normalize diyagramı (N-MORB, Pearce, 1981). 

Bu diyagramlardan gözüktüğü gibi Fġ1 ile MT61, MT64, MT63, MT40 ve MT22 yitim 

bileĢeni trendi gösterirken; Fġ3B, Fġ4b, Fġ34, Fġ2-1, Fġ8, Fġ11 ile MT42, MT60, MT41-b 

levha içi trend izlemektedir.  

 

ġekil 4 73: Tip-3 dayklarına ait nadir toprak elementlerinin P-Manto‘ ya karĢı normalize diyagramı (P-

Manto, Sun ve Mcdonough, 1989). 
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ġekil 4 74: Yılmaz-ġahin vd. (2012) ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘ ne ait nadir toprak elementlerinin P-

Manto‘ ya karĢı normalize diyagramı (P-Manto, Sun ve Mcdonough, 1989). 

 

Şekil 4 75: Tip-3 asidik daykları ile ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘ ne ait nadir toprak elementlerinin P-

Manto‘ ya karĢı normalize diyagramı (P-Manto, Sun ve Mcdonough, 1989). 

Sun ve McDonough (1989) P-Manto normalize edilmiĢ diyagramlarında Tip-3 asidik dayklar 

için levha içi trend izlenirken, ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘ nin ise yay-yitim bileĢen trendi 

izlediği görülür. 
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Nadir Toprak Elementleri (REE) magmatik kayaçların beslenme alanı, asimilasyon ve 

fraksiyonal kristalizasyonu hakkında önemli bilgiler verirler. Bazalt ve bazaltik andezit 

bileĢimli ergiyiklerde REE konsantrasyonları granat, amfibol, manyetit ve piroksen 

kristalizasyonu ile kontrol edilirken, feldspat kristalizasyonu da Eu elementinin 

konsantrasyonu ile kontrol edilir. Nadir toprak elementlerinin kondrit değerlerine normalize 

edilmesiyle ortaya çıkan trendler incelendiğinde Tip-1 dayklarında hafif nadir toprak 

elementlerinin (LREE), orta nadir toprak elementlerinin (MREE) ve ağır nadir toprak 

elementlerinin (HREE) çok yüksek olmayan bir eğimde LREE‘ den HREE‘ ye doğru negatif 

bir trend izlediği görülür. Tip-2 dayklarında Tip-1 dayklarına göre LREE‘ den HREE‘ ye 

yüksek bir eğimde negatif bir trend izlediği gözlenir.  Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında 

Tip-1 dayklarında görülen bir trend izlenirken, yanlızca MT64 örneğinde Eu anomalisi göze 

çarpar. Tip-3 dayklarında LREE ile MREE yüksek eğimde negatif bir trend sergilerken HREE 

elementlerinde paralellik gözlenir. Bu trend Yılmaz-ġahin vd. (2012) ÇavuĢbaĢı 

Granodiyoriti‘ nde gözlenirken, CG-2 örneğinde Eu anomalisi göze çarpar (ġekil 4.83 – 88). 

 

 

ġekil 4 76: Tip-1 dayklara ait nadir toprak elementlerinin Kayaç/Kondrit‘e karĢı normalize diyagramı. 
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ġekil 4 77: Tip-2 dayklara ait nadir toprak elementlerinin Kayaç/Kondrit‘e karĢı normalize diyagramı. 

 

ġekil 4 78: Keskin vd. (2003, 2010) dayklarına ait nadir toprak elementlerinin Kayaç/Kondrit‘e karĢı 

normalize diyagramı. 
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ġekil 4 79: Tip-3 dayklara ait nadir toprak elementlerinin Kayaç/Kondrit‘ e karĢı normalize diyagramı. 

 

ġekil 4 80: Yılmaz-ġahin vd. (2012) ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘ ne ait nadir toprak elementlerinin 

Kayaç/Kondrit‘ e karĢı normalize diyagramı. 
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ġekil 4 81: Ta/Yb-Th/Yb diyagramı (Pearce, 1983).  MM, Manto metasomatizma eğilimini; SZ yitim 

zonu zenginleĢmesini; UC, ortalama üst kabuk alanını; FC, kristal ayrımlaĢmasını; AFC, asimilasyonla 

kristal ayrımlaĢması alanını gösterir. 
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Bu diyagramlara göre, Tip-1 deki Fġ1 daykının geldiği kaynak alanda amfibol kristallenmesi 

beklenmemektedir. Bu daykın petrografik incelemelerinde ise  ‗diyabaz‘ olarak tespit edilmiĢ 

ve içinde amfibol kristallerine rastlanılmamıĢtır.  

Tip-1 deki Fġ 3B ile 4b daykında ise kaynak alanda amfibol kristallenmesi beklenmektedir. 

Bu daykların petrografik incelemelerinde ise ‗lamprofir dayk‘ oldukları tespit edilmiĢ ve 

içinde iğnemsi formda amfibol kristallerine rastlanılmıĢtır.  

Tip-2 dayklarında Fġ34 ve Fġ11 daykında kaynak alanda amfibol kristallenmesi 

beklenmektedir. Bu dayk, petrografik incelemelerde ‗bazaltik andezit porfir‘ olarak tespit 

edilmiĢ ve içinde amfibol kristallerine rastlanılmıĢtır. Tip-2 dayklarında Fġ8 ve Fġ2-1 kaynak 

alanında amfibol kristallenmesi beklenmektedir. Bu dayklar, petrografik incelemelerde ‗bazalt 

porfir‘ olarak tespit edilmiĢ; fakat içinde amfibol kristallerine rastlanılmamıĢtır.     

Keskin vd. (2003, 2010) dayklarında ise MT22, MT40, MT61, MT63 ve MT64 daykların 

diyabaz olduğu, yitim bileĢen içerdiği ve kaynak alanda amfibol kristallenmesi olmadığı 

anlaĢılır.  

Tip-3 dayklarında kaynak alanda granat ve amfibol kristallenmesi beklenmektedir. Bu 

daykların petrografik incelemelerinde amfibol kristallerine rastlanılmıĢtır. Benzer bir durum 

Yılmaz-ġahin vd. (2012) ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti‘ nde de mevcuttur.   

Pearce (1983) Ta/Yb-Th/Yb diyagramında, genellikle SiO2 içeriği %60 ve altında olan kayaç 

grupları için kullanılan bir diyagramdır.  Tip-3 dayklarının SiO2 içeriği (%60-65) %60 dan 

büyük olmasına rağmen bu diyagrama konularak değerlendirilmiĢtir (ġekil 4.88). 

Tip-2 daykları (bazalt porfir ve bazaltik andezit porfir) ile Tip-3 daykları (dasit porfir)  ‗Levha 

Ġçi‘ alanına düĢerken Tip-1 dayklarından Fġ3b ile 4B (lamprofir dayklar) hariç Keskin vd. 

(2003, 2010) daykları ile beraber evrimleĢerek yitim bileĢenine doğru bir trend 

sergilemektedir.  
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4.4. YAPISAL JEOLOJİ 

 

Bu bölümde Kadıköy-Kartal Metrosu güzergâhı boyunca açılan tünellerde, Koztayağı-Kartal 

arasında bulunan tünellerin üst yarı ve alt yarı kazılarından elde edilmiĢ yapısal veriler 

tanıtılacaktır. Bu yapısal veriler, tünel hattı boyunca Paleozoyik istifi kesen dayk ve sillerin 

konumlarının yanı sıra Kurtköy Formasyonu, Gözdağı Formasyonu, Dolayoba Formasyonu 

ile Kartal Formasyonu‘na ait sedimenter birimlerin tabakalarının ve bunları öteleyen kırık ve 

fayların doğrultu ve eğimlerini kapsamaktadır (ġekil 4.90 – 98).  

Tünel kesitleri, oldukça dar olduğu için kıvrım geometrisinin tamamı ana tünellerin üst yarı 

ve tünel alt yarı kazıları sırasında mostra ölçeğinde görülememiĢtir; ancak tabaka ölçümleri 

bağlantı ve diğer tünellerdeki verilerle birlikte düĢünüldüğünde tabaka konumlarının kıvrım 

geometrisine sahip oldukları görülmektedir. Tünel kotlarında fay düzlemleri ise çok belirgin 

Ģekilde gözlenmiĢtir; fayların, tünelleri koĢut olarak yada verevine kestiği net olarak 

görülmektedir.  Fay düzlemleri boyunca fay kili, fay breĢleri ile ayrıĢma geliĢmiĢtir.   

 

4.4.1. Dayklar 

 

Gözlemsel ve teorik araĢtırmalar neticesinde litosferde mevcut olan ana gerilme yönleri ile 

dayk yerleĢim mekanizması arasında yakın bir iliĢki olduğu bilinmektedir (Anderson, 1936, 

1972; Pollard, 1987; Marinoni, 200; Ramsay ve Lisley, 2000). Daykların doğrultusu dayk 

yerleĢimi sırasında 1-2 düzlemine paralel, 3‘e dik olmaktadır (ġekil 4.89). Dayk yerleĢimi 

öncesi kıta kabuğu içinde 3‘ e dik yönde bir kırık oluĢmakta, dayk bu kırık sistemini takip 

ederek ve kırığı geniĢleterek litosfer içinde alttan üste doğru ilerlemektedir (Anderson, 1936, 

1972; Hills, 1963). 

Litosfer içindeki dayklar genel olarak kümeler halinde bulunarak geometrilerine göre bölgesel 

dayklar ve yerel dayklar olarak iki grupta toplanmaktadır. Bölgesel dayk kümeleri yüzlerce 

kilometre boyunca takip edilebilir ve doğrultuları birbirine paralel yüzlerce hatta binlerce 

dayklardan oluĢabilmektedir. Bu gruptaki dayk kümelerinin en tipik örneği Kuzey Atlantik 

Okyanusunun riftleĢmesi ve açılması sırasında meydana gelen, Britanya‘nın kuzeybatısında 

yer alan, KB-GD doğrultulu ve Tersiyer yaĢlı binlerce dayktan oluĢan dayk kümesidir 

(Richey, 1939; Hills, 1963; Johnstone, 1966). Yerel dayk kümeleri onlarca kilometre 
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uzunluğa sahip olup plütonların çevrelerinde geliĢen dayklardan oluĢmaktadır.  Bu dayk 

kümelerinin doğrultuları, bölgesel dayk kümelerinden farklı olarak plütonun kenarlarına dik 

ıĢınsal bir yayılım gösterir. Bu grup dayklara ABD‘ nin iç kesimlerinde plütonların 

çevrelerinde gözlenen ıĢınsal dayklar örnek olarak gösterilebilir (Parsons, 1939; Johnson, 

1961; Hills, 1963).   

 

 

ġekil 4 82: Dayk yerleĢim mekanizması ile asal gerilme yönlerini gösteren temsili diyagram.  Dayk 

sokulumu 1-2 düzlemine paralel ve  3‘ e dik konumda yerleĢmektedir. 
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Bu bölümde, petrografik ve jeokimyasal olarak Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 Ģeklinde ayrılarak 

incelenen dayklar dinamik analize tabi tutulmuĢlardır (ġekiller 4.80-4.89).   

 

ġekil 4 83: ÇalıĢma alanında gözlenen Tip-1 daykların nokta diyagramı. Diyagramı oluĢturmak için 51 

adet veri kullanılmıĢtır.  Schmidt ağı, alt yarı küre. 

 

ġekil 4 84: ÇalıĢma alanında gözlenen Tip-1 daykların (51 adet) kontur diyagramı.  Schmidt ağı, alt 

yarı küre. 
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ġekil 4 85: ÇalıĢma alanında gözlenen Tip-1 daykların (51 adet) gül diyagramı.  Schmidt ağı, alt yarı 

küre.  Tip-1 dayklarının baskın yönü K-G, K10-200D doğrultuludur.  Buna göre bu dayklar kabaca K-

G yönlü sıkıĢma neticesinde ve buna dik D-B yönlü gerilme rejimi etkisinde oluĢmuĢtur. 

 

ġekil 4 86: ÇalıĢma alanında gözlenen Tip-2 daykların nokta diyagramı. Diyagramı oluĢturmak için 46 

adet veri kullanılmıĢtır. Schmidt ağı, alt yarı küre. 
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ġekil 4 87: ÇalıĢma alanında gözlenen Tip-2 daykların (46 adet) kontur diyagramı. Schmidt ağı, alt 

yarı küre. 

 

ġekil 4 88: ÇalıĢma alanında gözlenen Tip-2 daykların (46 adet) gül diyagramı. Schmidt ağı, alt yarı 

küre.  Tip-2 dayklarının baskın yönü kabaca D-B doğrultuludur. Bu daykların oluĢumu için D-B yönlü 

sıkıĢma ve K-G yönlü gerilme rejimi gereklidir. 
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ġekil 4 89: ÇalıĢma alanında gözlenen Tip-3 daykların nokta diyagramı. Diyagramı oluĢturmak için 69 

adet veri kullanılmıĢtır.  Schmidt ağı, alt yarı küre. 

 

ġekil 4 90: ÇalıĢma alanında gözlenen Tip-3 daykların (69 adet) kontur diyagramı. Schmidt ağı, alt 

yarı küre. 
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ġekil 4 91: ÇalıĢma alanında gözlenen Tip-3 daykların (69adet) gül diyagramı. Schmidt ağı, alt yarı 

küre. Tip-3 dayklarının baskın yönü K70-80D doğrultuludur. KD-GB yönlü sıkıĢma neticesinde KB-

GD yönlü gerilme rejimi söz konusudur. 

Bu dinamik analizlere göre Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 daykların farklı doğrultulara sahip oldukları 

ve farklı tektonik rejimlerin etkisi altında oluĢtukları ortaya çıkmaktadır. Buna göre Tip-1 

daykları kabaca K-G yönlü sıkıĢma neticesinde D-B yönlü gerilme rejimi ile; Tip-2 daykları 

D-B yönlü sıkıĢma neticesinde K-G yönlü gerilme rejimi ile; Tip-3 daykları KD-GB yönlü 

sıkıĢma neticesinde KB-GD yönlü gerilme rejimi ile meydana gelmiĢtir. 

 

4.4.2. Kıvrımlar 

 

ÇalıĢma alanında tünel aynası ölçeğinde Gözdağı Formasyonu, Dolayoba Formasyonu ile 

Kartal Formasyonu içersindeki bazı kıvrımların kısımları gözlenmiĢtir (ġekil 4.99). Tünel 

hattı boyunca Ġstanbul Paleozoyik istifinden alınan toplam 2575 tabaka doğrultu/eğim ölçüsü 

geçilen birimlerde tünel çapından daha büyük ölçekli kıvrımların varlığını düĢündürmektedir. 

Bu veriler farklı lokasyon aralıklarında değerlendirilerek kıvrım eksen konumları saptanmıĢtır 

(ġekil 4.100 – 4.108).   
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ġekil 4 92: Tünel kotunda gözlenen Paleozoyik seriye ait kayaçların tabaka konumları.  A) Kurtköy Formasyonu‘ na ait kumtaĢı çamurtaĢı ardalanması (Hat-1, 14+253).  BakıĢ G‘ dir; B) Dolayoba Formasyonu‘ na ait kireçtaĢlarında 

gözlenen kıvrım geometrisi (Hat-2, 18+512). BakıĢ B‘ yadır; C) Kartal Formasyonu‘ na ait kireçtaĢı-Ģeyl ardalanmasında gözlenen kıvrım geometrisi (9+845). BakıĢ KB‘yadır. 
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ġekil 4 93: Kozyatağı-Küçükyalı Karayolu Tünelleri arasındaki Kartal Formasyonu‘nun kireçtaĢı-Ģeyl 

ardalanması ile Kurtköy Formasyonu‘ nun kumtaĢlarına ait tabaka doğrultu ve eğim ölçümlerinin 

stereografik nokta diyagramı. Diyagramı oluĢturmak için 928 adet veri kullanılmıĢtır.  Schmit ağı, alt 

yarı küre. 

 

ġekil 4 94: Kozyatağı-Küçükyalı Karayolu Tünelleri arasındaki Kartal Formasyonu‘nun kireçtaĢı-Ģeyl 

ardalanması ile Kurtköy Formasyonu‘ nun kumtaĢlarına ait tabaka doğrultu ve eğim ölçümlerinin 

stereografik kontur diyagramı.  Kıvrım eksen konumu 55/6 olarak tespit edilmiĢtir.  Schmit ağı, alt 

yarı küre. 
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ġekil 4 95: Küçükyalı Karayolu Tünelleri-Türkan Saylan Kültür Merkezi arasındaki Kurtköy 

Formasyonu‘nun kumtaĢları-çakıllı kumtaĢları ile Gözdağ Formasyonu‘ nun feldispatlı kuvars 

arenitlerinin tabaka doğrultu ve eğim ölçümlerinin stereografik nokta diyagramı. Diyagramı 

oluĢturmak için 849 adet veri kullanılmıĢtır.  Schmit ağı, alt yarı küre. 

 

ġekil 4 96: Küçükyalı Karayolu Tünelleri-Türkan Saylan Kültür Merkezi arasındaki Kurtköy 

Formasyonu‘ nun kumtaĢları-çakıllı kumtaĢları ile Gözdağ Formasyonu‘ nun feldispatlı kuvars 

arenitlerinin tabaka doğrultu ve eğim ölçümlerinin stereografik kontur diyagramı.  Bu alanda iki adet 

kıvrım eksen konumunun olabileceği izlenimi oluĢmuĢtur.  Bunlardan birincisinin gidiĢi 53/1 olarak, 

ikincisinin ise 272/26 olarak tespit edilmiĢtir.  Schmit ağı, alt yarı küre. 
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ġekil 4 97: Türkan Saylan Kültür Merkezi-Kartal arasındaki Dolayoba Formasyonu‘ nun kireçtaĢları 

ile Gözdağ Formasyonunun feldispatlı kuvars arenitlerinin tabaka doğrultu ve eğim ölçümlerinin 

sterografik nokta diyagramı. Diyagramı oluĢturmak için 821 adet veri kullanılmaktadır.  Schmit ağı, 

alt yarı küre. 

 

ġekil 4 98: Türkan Saylan Kültür Merkezi-Kartal arasındaki Dolayoba Formasyonu‘ nun kireçtaĢları 

ile Gözdağ Formasyonu‘ nun tabaka doğrultu ve eğim ölçümlerinin sterografik kontur diyagramı.  Bu 

lokasyon aralığında kıvrım eksen konumu 57/12 olarak bulunmuĢtur.  Schmit ağı, alt yarı küre. 
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ġekil 4 99: Kozyatağı-Kartal arasındaki Ġstanbul Paleozoyik serisindeki Kartal Formasyonu, Kurtköy 

Formasyonu, Dolayoba Formasyonu ile Gözdağ Formasyonu‘ nun tabaka doğrultu ve eğim 

ölçümlerinin sterografik nokta diyagramı. Diyagramı oluĢturmak için 2575 adet veri kullanılmıĢtır.  

Schmit ağı, alt yarı küre. 

 

 

ġekil 4 100: Kozyatağı-Kartal arasındaki Ġstanbul Paleozoyik serisindeki Kartal Formasyonu, Kurtköy 

Formasyonu, Dolayoba Formasyonu ile Gözdağ Formasyonu‘ nun tabaka doğrultu ve eğim 

ölçümlerinin stereografik kontur diyagramı. Tünel güzergâhının tamamındaki birimlerden iki adet 

kıvrım eksen konumu tespit edilebilmektedir. Bunlardan birincisinin gidiĢi 285/23, ikincisinin ise 54/4 

olarak bulunmuĢtur.  Schmit ağı, alt yarı küre. 
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ġekil 4 101: Ġstanbul Paleozoyik serisindeki Kartal Formasyonu, Kurtköy Formasyonu, Dolayoba 

Formasyonu ile Gözdağ Formasyonu‘ nun tabaka doğrultu ve eğim ölçümlerinin stereografik kontur 

diyagramı.  (A) Tünel güzergâhında tespit edilen 285/23 konumlu kıvrımın, kıvrımın, kıvrım eksen 

düzlemi K73
0
B 71

0
GB olarak; (B) 54/4 konumlu kıvrımın, kıvrım eksen düzlemi K56

0
D 84

0
GD olarak 

bulunmuĢtur. E.D kıvrım eksen düzlemini, K.E ise kıvrım eksenini ifade etmektedir.  Schmit ağı, alt 

yarı küre. 
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Buna göre iki farklı gidiĢe sahip kıvrım gözlenmiĢtir.  Bunlardan birincisi 285/23 gidiĢ ve 

dalımlı kıvrımdır.  Ġkincisi ise 54/4 gidiĢ ve dalımlı kıvrımdır.  Bir kıvrımı oluĢturabilmek için 

maksimum asal gerilmenin (1) kıvrım kanatlarına ve dolayısıyla kıvrım eksenine dik yönde 

olması gerektiği düĢünüldüğünde  (ġekil 4.110A) 1. Kıvrım için KD-GB yönlerde maksimum 

sıkıĢma (1) gerilmelerinin varlığı gerekmektedir. 2. Kıvrım için de KB-GD yönlerde 

maksimum sıkıĢma (1) gerilmelerinin varlığı gerekmektedir. 

4.4.2. Faylar 

 

Tünel kotlarında makro ölçekte pek çok fay tespit edilmiĢtir.  Bu faylar tünel güzergahını ya 

verevine kesmektedir yada tünel güzergahına koĢuttur (ġekil 4.109). Tünel kotlarında 

karakteri belirlenen sağ yönlü oblik faylar tespit edilirken, karakteri belirlenemeyen pek çok 

fay gözlemlenmiĢtir (ġekiller 4.110 – 116).  

 

ġekil 4 102: Tünel kotlarında gözlenen faylar.  A fotoğrafında S14 ġaft Tünellerinde gözlenen fay 

düzlemi; bakıĢ GB‘ yadır. B fotoğrafında S17 ġaft Tünellerinde gözlenen fay düzlemi;  bakıĢ GD‘ 

yadır.
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ġekil 4 103: A) kıvrımın oluĢumuna yol açan asal gerilme yönlerini, B) doğrultu atımlı fay sistemini oluĢturan asal gerilme yönlerini gösteren taslak çizim.
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ġekil 4 104: Kozyatağı-Kartal arasında gözlenen sağ yanal fayların sterografik projeksiyon yöntemi ile 

gösterimi. Diyagramı oluĢturmak için 53 adet veri kullanılmıĢtır.  Schmit ağı, alt yarı küre. 

 

ġekil 4 105: Kozyatağı-Kartal arasında gözlenen sağ yanal fayların sterografik kontur diyagramı. 

Schmit ağı, alt yarı küre.  Diyagramda D-B ve K-G faylar tespit edilmiĢtir.  D-B faylar KB-GD yönlü 

sıkıĢma rejimine maruz kalmıĢtır. K-G yönlü fayların D-B fayların eĢleniği olmaması nedeniyle aynı 

jenerasyonda olmadığı düĢüncesi ile farklı stess rejimi önerilmiĢtir. 
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ġekil 4 106: Kozyatağı-Kartal arasında gözlenen karakteri belirlenemeyen fayların sterografik 

projeksiyon yöntemi ile gösterimi. Diyagramı oluĢturmak için 53 adet veri kullanılmıĢtır.  Schmit ağı, 

alt yarı küre. 

 

ġekil 4 107: Kozyatağı-Kartal arasında gözlenen karakteri belirlenemeyen fayların sterografik kontur 

diyagramı. Diyagramda fayların baskın yönleri KB-GD doğrultulu, KD-GB ve K-G doğrultulu olarak 

saptanmıĢtır.  Schmit ağı, alt yarı küre. 
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Karakteri belirlenememiĢ faylarda paleo-stress analizi yapılamamıĢtır; ancak bu 

diyagramlarda K-G yönlü fayların sağ yanal faylar olabileceği, ġekil 4.113‘e bakılarak 

öngörülebilir. 

 

 

 

ġekil 4 108: Kozyatağı-Kartal arasında gözlenen sağ yönlü yanal faylarla, atım karakteri 

belirlenemeyen fayların birlikte sterografik projeksiyon yöntemi ile gösterimi.  Diyagramı oluĢturmak 

için 106 adet veri kullanılmıĢtır.  Schmit ağı, alt yarı küre. 
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ġekil 4 109: Kozyatağı-Kartal arasında gözlenen sağ yanal atımlı faylarla karakteri belirlenemeyen 

fayların sterografik kontur diyagramı. Schmit ağı, alt yarıküre. 

 

Bu diyagramlardan fayların baskın yönlerinin D-B, K-G ile KB-GD, KD-GB olduğu 

anlaĢılmaktadır. D-B sağ yanal fayların KB-GD yönlü sıkıĢma rejimi etkisinde kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. K-G sağ yanal faylar ile D-B sağ yanal faylar aynı diyagramda 

değerlendirildiğinde bunların farklı zaman dilimlerinde meydana geldiğini düĢünülmektedir. 
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4.5. JEOKRONOLOJİ 

 

Argon atmosferin yaklaĢık %1‘ ni oluĢturmaktadır.  Argonun 
36

Ar, 
38

Ar ve 
40

Ar olmak üzere 

üç duraylı izotopu vardır.  
40

Ar atmosferik argonun %99,6‘ sını oluĢturur.  K-Ar yaĢ tayini, 

40
K ile 

40
Ar‘ nun radyoaktif bozunmasına göre yapılır.  Volkanik kayaları yaĢlandırmak için, 

40
Ar‘nun ne kadarının atmosferik olduğu ve ne kadarının 

40
K‘ nun radyoaktif bozunması 

sonucunda olduğunun belirlenmesi gerekir. Atmosferdeki 
40

Ar ile 
36

Ar‘ nun atomik oranının 

sabit (295,5) olduğu bilindiği için söz konusu yaĢlandırma mümkündür.  Bu oran esas alınarak 

36
Ar‘ nun ölçümü, atmosferik olan 

40
Ar‘ nun miktarını saptamayı mümkün kılmaktadır. Arta 

kalan 
40

Ar radyojenik olarak tanımlanır ve kayanın yaĢı 
40

K‘ nun radyojenik 
40

Ar‘ nun oranına 

eĢittir. 

ÇalıĢma alanında tespit edilmiĢ farklı dayk türlerine ait numunelerden 5 adet 
40

K/
40

Ar 

radyometrik yaĢ tayini Almanya‘da Georg-August-Universitat Göttingen 

Geowissenschcaftliches Zentrum der Abt. Isotopengeologie Laboratuvarı‘ nda Prof. Dr. Klaus 

Wemmer tarafından tüm kayaç numuneleri üzerinde K
40

/Ar
40

 yaĢlandırması yapılmıĢtır 

(Tablo 4.9). 

 

Tablo 4 9 Bazik karakterli daykların K40/Ar40 yaĢlandırma sonuçlarını gösteren tablo. 

 

Bu sonuçlara göre Tip-1 dayklarından lamprofirlerin Bajosiyen- Hotriviyen (Orta Jura-Alt 

Kretase) zaman aralığında; Tip-2 dayklarından bazalt porfirlerin Hotriviyen  (Alt Kretase) 

döneminde; Tip-2 dayklarından bazaltik andezit porfirlerin ise Ġpresiyen (Alt Eosen) 

döneminde oluĢtukları saptanmıĢtır. 

Ar - Isotopic Abundance Spike-Isotopic Comp. Decay Constants [1/a]: Potassium 

40 Ar  : 99,6000% 40 Ar  : 0,0099980% l e : 5,810E-11 40K : 0,011670%

38 Ar  : 0,0630% 38 Ar  : 99,9890000% l  b : 4,962E-10 K2O/K : 0,8302

36 Ar  : 0,3370% 36 Ar  : 0,0009998% Atomic Weight [g/mol]:

Standard Temperature Pressure (STP) l tot: 5,543E-10 tot Ar : 39,9477

0° C;      760 mm Hg Molar Volume 40Ar : 39,9624

Normal Atmosphere (DIN 1343) [ml] : 22413,8 tot K : 39,1027

 273,15K;    1013,25 mbar

Sample Spike K2O 40 Ar * 40 Ar * Age 2s-Error 2s-Error

[ No. ] [ Wt. % ] [ nl/g ] STP [ % ] [ Ma ] [ Ma ] [%]

FS - 3b  WR 4629 0,126 0,749 34,36 175,2 8,8 5,0

FS - 4B  WR 4628 0,211 0,916 48,60 129,7 7,7 5,9

FS - 2-1  WR 4626 0,290 1,217 57,77 125,8 7,3 5,8

FS - 11  WR 4625 1,733 3,049 67,07 53,7 2,2 4,1

FS - 34  WR 4624 0,965 1,686 54,03 53,4 1,9 3,6
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5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

 

Bu tez kapsamında Kadıköy-Kartal Metro Projesi hattı boyunca, Kozyatağı-Kartal arasında 

açılan yaklaĢık olarak 14 km
2‘

lik tünellerin 1/1000 ölçekli taban kotu jeoloji haritası 

yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanında, Ġstanbul Paleozoyik Ġstifi‘ne ait Alt-Orta Ordovisyen yaĢlı 

Kurtköy Formasyonu‘nun kumtaĢı-çakıllı kumtaĢları ile çamurtaĢları, Üst Ordovisyen-Alt 

Silüriyen yaĢlı Gözdağı Formasyonu‘nun feldispatlı kuvarsarenitleri, Alt Devoniyen yaĢlı 

Dolayoba Formasyonu‘nun kireçtaĢları ile Orta Devoniyen yaĢlı Kartal Formasyonu‘nun 

kireçtaĢı-Ģeyl ardalanması yer almaktadır. Bu istif, stok-sil-dayk geometrisindeki asidik 

karakterli 3-4 km görünür çaplı magmatik sokulumlar (Gülsuyu Dasit Porfir ile dayk ve 

silleri) ve bazik karakterli sil ve dayk geometrisindeki küçük magmatik sokulumlar tarafından 

kesilmiĢtir. ÇalıĢma alanı içerisinde Kurtköy Formasyonu ile Kartal Formasyonu arasında 

kabaca KD-GB doğrultulu bindirme faylı, dokanak mevcuttur. Kurtköy Formasyonu ile 

Gözdağı Formasyonu arasında sıcak dokanaklı ‗Gülsuyu Dasit Porfir‘ stoğu yer alır.  

Kadıköy-Kartal Metrosu Gülsuyu Köprülü KavĢağı ile Cevizli Köprülü KavĢağı arasında stok 

geometrisinde magmatik kütlenin geçildiği tünel açılımı sırasında yapılan makroskopik 

gözlemler ve petrografik çalıĢmalar sonucunda ortaya konulmuĢtur. Bu magmatik kütleden 

alınan numunelerin ince kesitlerinde porfiri dokular gözlenmiĢtir.  Bu magmatik kütlenin dasit 

porfir olduğu tespit edilmiĢtir (ġekil 4.34). Halbuki, Ġstanbul Paleozoyik istifi üzerine 

yapılmıĢ haritalamalarda aynı alanda, D-100 (E-5) karayolu üzerinde, Seymen (1995) 

Kurtköy Formasyonu, Aydos Formasyonu ve ġeyhli Formasyonu arasında uyumlu bir 

dokanak olduğunu; Gutsuz (2008) ve Gutsuz vd. (2009) Kurtköy Formasyonu ile Aydos 

Formasyonu arasında uyumlu bir dokanak olduğunu; Özgül (2005, 2011) ise Aydos 

Formasyonu ile Yayalar Formasyonu arasında uyumlu bir geçiĢ olduğunu belirtmiĢtir. Bu 

lokasyon aralığındaki tünel kotlarında ve istasyon yapı kazılarında uyumlu bir dokanak 

gözlenmemiĢtir, aksine bu alanda bu birimlerin arasında Gülsuyu Dasit Porfir‘ in bulunduğu 

gözlenmiĢtir (Ek-1).  

Gutsuz (2008) ve Gutsuz vd. (2009), Dolayoba Formasyonu ile Aydos Formasyonu arasındaki 

iliĢkiyi bindirmeli olarak haritalamıĢ; ancak bindirme iliĢkisi yerine bu alanda Dolayoba 

Formasyonu‘nun kireçtaĢları ile Gözdağı Formasyonu‘nun feldispatlı kuvars arenitlerinin 

yatay ve düĢey yönde tedrici geçiĢli olduğu tespit edilmiĢtir; bu iliĢki ise Biberoğlu (1982) ile 

uyumludur.  Ayrıca bu alanda stok geometrisinde olup yüksek alterasyon gösteren Gülsuyu 

Dasit Porfir olduğunu gözden kaçırılmıĢtır (ġekil 4.63).    
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Özgül (2005, 2011), ÇamaĢırcı Dere vadisinde Kurtköy Formasyonu ile Kartal Formasyonu 

arasındaki iliĢkiyi tektonik dokanaklı olarak tarif etmiĢ ve bu fayın yüksek eğimli olması 

nedeniyle doğrultu atımlı karakterde olduğunu belirtmiĢtir.  Bu çalıĢmada, aynı lokasyonda iki 

birim arasında yaklaĢık 100 metre kalınlığında düĢük açılı ezik bir zon geçilmiĢtir ve bu 

zonun bindirme olabileceği sonucuna varılmıĢtır. Bu bindirme, Seymen (1995) ile uyumludur. 

Ġstanbul Paleozoyik Ġstifini kesen dayk-sil ve stok geometrisine sahip magmatik sokulumlar 

tespit edilmiĢ olup, bunlar Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 olarak ayrılarak incelenmiĢtir.  Petrografik 

olarak Tip-1 sokulumlar ‗Diyabaz ve Lamprofir‘ olarak; Tip-2 sokulumlar ‗Bazalt Porfir ve 

Bazaltik Andezit Porfir olarak, ve Tip-3 sokulumlar ise ‗Dasit Porfir‘  olarak 

sınıflandırılmıĢtır (ġekil 5.1). 

Ġstanbul Paleozoyik Ġstifini kesen dayk-sil ve stok geometrisine sahip magmatik sokulumlar 

jeokimyasal olarak sınıflandırılmıĢtır.  TAS, Le Bas vd. (1986) sınıflamasına göre, Tip-1 

sokulumları ‗Bazaltik trakiandezit ve Traki bazalt‘; Tip-2 sokulumları ‗Traki bazalt ve Traki 

andezit‘; Tip-3 sokulumları ise ‗Dasit‘ alanına izdüĢmüĢtür (ġekil 5.1). Traki bazaltların 

‗Hawaiit‘ oldukları, bazaltik trakiandezitlerin ise ‗Mugearite‘ oldukları tespit edilmiĢtir (ġekil 

4.71).  

Bu sokulumların paleo-tektonik ortamları Meschede (1986), Wood (1980), Sun ve 

Mcdonough (1989) göre belirlenmiĢtir.  Buna göre Tip-1‘ deki bazaltik trakiandezitlerin 

oluĢum ortamı ‗yitim zonu‘ olarak belirlenirken, Tip-1‘ in trakibazaltlarının ‗levha içi‘, Tip-2‘ 

nin trakibazalt ve trakiandezitlerinin ‗levha içi‘ ve Tip-3‘ ün dasitlerinin ‗levha içi‘ olarak 

belirlenmiĢtir (ġekil 5.1).  

Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen dayk-sil ve stok geometrisine sahip magmatik sokulumların 

hakim yönleri belirlenmiĢtir.  Buna göre Tip-1 ‗K-G ile K10-20
0
D‘, Tip-2 ‗D-B‘, ve Tip-3‘ün 

‗K70-80
0
D‘ doğrultuya sahip oldukları tespit edilmiĢtir (ġekil 5.1-5.2-5.3). 

Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen bazik karakterli sokulumlar (Tip-1 ve Tip-2) Keskin vd. 

(2003, 2010) tarafından tanımlanan dayklar ile karĢılaĢtırılmıĢtır.  Buna göre Tip-1 ve Tip-2 

daykları ile Keskin vd. (2003, 2010) uyumludur (ġekil 4.72 – 79).  
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ġekil 5 1: Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen sokulumların petrografik, jeokimyasal, tektonik ve yapısal 

sınıflaması. 

 

ġekil 5 2: Bu çalıĢma kapsamında gözlenen sokulumların (A) nokta diyagramı ile (B) gül diyagramı.  

Schmidt ağı, alt yarı küre. 
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ÇalıĢma alanındaki bazik karakterli daykların bazılarının 
40

K/
40

Ar
 
yaĢlandırılması yapılmıĢtır 

(Tablo 4.9).  Bu sonuçlara göre soğuma yaĢları lamprofirler (Tip-1) için 175,2 ± 8,8 milyon 

yıl ile 129,7 ± 7,7 milyon yıl aralığı; bazalt porfirler (Tip-2) için 125,8 ± 7,3 milyon yıl; 

bazaltik andezit porfirler (Tip-2) için 53,7 ± 2,2 milyon yıl ile 53,4 ± 1,9 milyon yıl olarak 

bulunmuĢtur. Diyabazlarda K2O oranı çok düĢük olduğu ve hata payının yüksek olabileceği 

için 
40

K/
40

Ar yaĢ tayini ihmal edilmiĢtir.   

 

ġekil 5 3: Ġstanbul genelinde gözlenen sokulumların (A) nokta diyagramı ile (B) gül diyagramları.  

Schmidt ağı, alt yarı küre. 

Bu çalıĢma kapsamında incelenen sokulumlar ile Ġstanbul yakın dolayındaki eski çalıĢmalara 

konu olan magmatik sokulumlarla jeokimyasal/ortamsal bakımdan karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu 

incelemede Paleozoyik seriyi kesen dayk-sil-stok geometrisinde olan asidik karakterli 

sokulumlar ÇavuĢbaĢı Granodiyoriti (Yılmaz-ġahin vd., 2012) ile paleo-tektonik ortamları 
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bakımından karĢılaĢtırılmıĢ ve farklı jeotektonik ortamlarda oluĢtukları tespit edilmiĢtir 

(ġekiller 4.80 – 4.82). Satır (1968), Öztunalı ve Satır (1975) ve Yılmaz-ġahin vd (2011) 

çalıĢmalarında, 65 milyon yaĢlı ÇavuĢbaĢı Plütonu‘ nu kesen dasitlerin varlığından 

sözetmiĢtir. Bu çalıĢmada ise dasit stoğunu ve bunun dayk ile sillerini kesen Bajosiyen-

Valanjiniyen yaĢlı lamprofir dayklar ile Hotriviyen yaĢlı bazalt porfirler tespit edilmiĢtir. O 

halde ÇavuĢbaĢı Plütonu‘ nu kesen dasitler Kadıköy-Kartal Metrosu tünellerinde gözlenen 

dasitler olmamalıdır. Ayrıca, Gülsuyu Dasit Porfir ve dayk ile silleri, Permiyen yaĢlı 

çarpıĢmayla iliĢkili oluĢtuğu düĢünülen Sancaktepe (Balçık) Graniti (Yılmaz, 1977; Yılmaz-

ġahin, 2009) ile de jeotektonik ortam açısından uyumlu değildir.   

Önceki çalıĢmada Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen daykların, tamamı andezitik bileĢimli 

olarak değerlendirilerek radyometrik yaĢlandırılma yapılmaksızın Üst Kretase yaĢlı oldukları 

kabul edilmiĢtir (ÖzgörüĢ ve Okay, 2005). Yazarlar, 39 adet andezitik dayktan aldıkları 

yapısal veriler ıĢığında ‗K80
0
D‘, ‗K40

0
D‘ ve ‗K35

0
B‘ yönleri bularak üç farklı yorum 

getirmiĢlerdir. Böyle saçınım yapan daykların, Ġstanbul Paleozoyik istifinin altında ÇavuĢbaĢı 

Plütonu gibi bir plütonun ıĢınsal daykları olduğunu; Üst Kretase yaĢlı ÇavuĢbaĢı Plütonu‘nun 

bir parçası olduğunu yâda Üst Kretase‘ de açılan Karadeniz ile iliĢki olduğunu söylemiĢlerdir.  

K80
0
D yönünün Üst Kretase‘de açılan Batı Karadeniz Havzası‘ nın açılma yönüne paralel 

olduğunu savunmuĢlardır. Bu çalıĢmada, yapılan haritalama ve 
40

K/
40

Ar yaĢlandırma 

sonuçlarına göre Ġstanbul Paleozoyik istifine yerleĢen ‗Gülsuyu Dasit Porfir‘ stoğu ve bunun 

ıĢınsal dayk ve silleri, Orta Jura-Alt Kretase yaĢlı lamprofir dayklar tarafından kesilmiĢtir. O 

halde K80
0
D yönü, ÖzgörüĢ ve Okay (2005) tarafından Batı Karadeniz Havzası‘ nın Üst 

Kretase‘ de açılması ile iliĢkili olmamalıdır. Mafik dayklarla kesme-kesilme iliĢkisi göz 

önüne alındığında dasit stoğu ve bunun ıĢınsal dayk ve silleri, Orta Jura‘dan yaĢlı olmalıdır.  

Bu dasit stoğu ve buna bağlı ıĢınsal dayk ve silleri sahada elde edilen verilere göre Orta Jura 

öncesi olması (Bu kayaçlardan radyometrik yaĢlandırma verisi olmadığı için) Tetis okyanusu 

ile ilgili olmalıdır. AraĢtırmacılar, K40
0
D yönünün Kretase‘ de aktif olduğu düĢünülen Batı 

Karadeniz Fayı‘nın tansiyon çatlaklarına yerleĢmiĢ olan dayklar olarak düĢünmüĢlerdir. Bu 

çalıĢmada bu yön lamprofir dayklar ile iliĢkili olarak tespit edilmiĢ olup, 
40

K/
40

Ar 

yaĢlandırılması yapılarak 175,2 ± 8,8 milyon yıl ile 129,7 ± 7,7 milyon yıl yaĢları tespit 

edilmiĢtir. O halde Kretase döneminde aktif olduğu düĢünülen Batı Karadeniz Fayının Orta 

Jura döneminde de aktif olduğu kanısına varılabilir; bu durum Elmas ve YiğitbaĢ, (2001); 

Elmas vd. (2011) ile paralellik gösterir. AraĢtırmacılar son olarak K35
0
D yönü de bulmuĢ; 

ancak bu yönü açıklayamamıĢlardır. Bu yapılan çalıĢmada ise böyle bir yön hem çalıĢma 
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alanında hem de Ġstanbul‘ un genelinde saptanmamıĢtır (ġekil 5.2-5.3). Ancak lamprofir 

dayklarının yönelimlerine paralellik gösteren diyabazların varlığı saptanmıĢtır.   

Prens Adaları‘ na ait Burgaz Ada ile Heybeliada‘da gözlenen Üst Kretase yaĢlı olduğu 

düĢünülen ve asit volkanik olarak adlandırılan volkanik kütle, Kadıköy-Kartal Metrosu 

tünellerinde gözlenen ‗Gülsuyu Dasit Porfir‘ e mineralojik ve petrografik olarak 

benzemektedir. Ayrıca Kaynarca, Pendik D-100 karayolu yol yarmalarında gözlenen, 

literatürde TavĢantepe Kuvars Diyoriti olarak adlandırılan magmatik kütle yer alır.  Bu iki 

birimin hem jeokimyasal hem de U-Pb yaĢı elde edilerek Gülsuyu Dasit Porfir, sil ve 

dayklarıyla karĢılaĢtırılması gerekmektedir.  

Tüysüz vd., (1995) Sakarya kıtasında lamprofir dayklardan bahsetmekedir. Ustaömer ve 

Kipman, (1999) Batı Pontidler‘ de Bolu Granitoyid Kompleksi (BGK) olarak adlandırdıkları 

bir grup intrüzyonları kesen lamprofirlerden söz etmiĢlerdir. Çoban vd., (2009) Orta Sakarya 

Bölgesi‘nde  yaklaĢık 350 cm kalınlıkta olan radyometrik yaĢı bilinmeyen bir alkali lamprofir 

daykının Geç Karbonifer yaĢlı Söğüt granodiyoritini ve Paleozoyik yaĢlı Ģistleri kestiğini 

belirtmiĢtir. Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen lamprofirler de jeokimyasal kriterlere göre, bu 

çalıĢmada, alkali lamprofir olarak tanımlanmıĢtır (ġekil 4.65). Bolu Granitoyid Kompleksi‘ni, 

Orta Sakarya‘ da Söğüt granodiyoritini ve Paleozoyik Ģistleri kesen bu lamprofir dayklar ile 

Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen lamprofir daykların hem petrografik hem jeokimyasal hem 

de yaĢ konakları bakımından karĢılaĢtırılması gerekir.   

Marmara Denizi ve çevresinde (Biga Yarımadası, Armutlu Yarımadası, Güney Marmara ve 

Trakya Yarımadası) Senozoyik volkanizması, Orta Eosen-Pliyosen zaman aralığında Avrasya 

Levhası ile Afrika Levhası arasındaki çarpıĢmayla iliĢkilidir (Ercan, 1992; Ercan vd., 1998).  

Biga Yarımadası‘nın Lapseki-Biga arasında Üst Eosen yaĢlı andezitik ve dasitik lav ile tüfler;  

Gelibolu ve çevresinde Orta-Üst Eosen yaĢlı andezitik ve dasitik tüfler; Armutlu 

Yarımadasında ise piroklastiklerden oluĢan Orta-Üst Eosen yaĢlı Sarısu Volkanitleri bulunur 

(Ercan vd., 1998). Kürkcüoğlu vd., (2008) Armutlu Yarımadasında yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada kabaca D-B uzanım gösteren Kızderbent Volkanitlerinin (Armutlu-Ġznik-

Kızderbent-Yuvacık) 47-52 milyon yıl yaĢlı olduğunu (Geç Ġpresiyen-Erken Lütesiyen), ve bu 

volkanitlerin jeokimyasal olarak yitim karakteri göstermesine rağmen gerilmeli bir ortamda 

oluĢtuğunu belirtmiĢlerdir. Jeokronolojik ve ortamsal bakımdan ‗Kızderbent Volkanitleri‘ bu 

çalıĢmada incelenen Tip-2 daykların bazaltik andezitlerine benzerlik göstermektedirler (ġekil 

5.4). 
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Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen bu sokulum kayaçları, jeokimyasal ve jeokronolojik olarak 

değerlendirildiğinde, Karadeniz çevresinde de gözlenmektedir. Bunlardan bazıları bu tez 

kapsamında değinilecektir: 

Romanya, Karpatlar‘ daki Mesozoyik yaĢlı magmatik etkinlik iki farklı tektonik evrede 

geliĢmiĢtir; bunlardan birincisi Tetis okyanusunun açılmasıyla, diğeri ise kıta-içi riftleĢmeyle 

iliĢkilidir. Kıta içi riftleĢme, ‗Black Flysch, Ceahlau (Doğu Karpatlar) ve Severin (Güney 

Karpatlar) havzalarında belirgindir. Her üç havzada da dasitlerin (Dacidian Swell), Alt Jura-

Orta Jura‘ da riftleĢmeye bağlı olarak astenosferin yükselmesiyle birlikte oluĢtukları 

düĢünülmüĢtür (Badescu, 1998).  

Ditrau Alkali Masifi, Doğu Karpatların temelini oluĢturmaktadır (Ianovici, 1938; Streckeisen, 

1952, 1954, 1960; Streckeisen ve Hunziker, 1974; Anastasiu vd., 1999; Krutner ve Bindea, 

1995).  Bu masif Bucovinian nap kompleksinin Alpin öncesi temelidir    (Dallmeyer vd., 

1997). Ditrau Masifinin merkezinde siyenit ve monzoniti çevreleyen nefelin siyenit 

bulunmaktadır; kuzeybatıya ve kuzeydoğuya doğru hornblend, gabro, hornblendid, diyorit, 

monzonit ve alkali granit yer alır (Dallmeyer vd., 1997). Hornblend gabro-hornblendid-diyorit 

eski bir sokulma fazını (231-227 milyon yıl); Monzonit ve alkali granit ise genç bir sokulmayı 

temsil etmektedir (ġekil 5.4). Tüm bu kayaçlar ise lamprofir dayklar tarafından kesilmektedir 

(Streckeisen, 1952, 1954); Streckeisen ve Hunziker 1974; Anastasiu ve Constantinescu, 1982; 

Anastasiu vd., 1994). Gözlenen lamprofir dayklar alkali ve sub-alkali olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Alkali lamprofirler K-G yönlüdür; sub-alkali lamprofirler ise KB-GD 

yönelimlidir (Batki vd., 2004; Batki ve Pal-Molnar, 2006).  Dallmeyer vd. (1997)‘e göre 

Doğu Karpatlardaki riftleĢme Erken Jura öncesi olarak yorumlamıĢtır.  Pal-Molnar, (2000) iki 

farklı öneri sunmuĢtur. Birincisine göre Orta Triyas-Alt Jura‘ da alkali granit-nefelin siyenitin 

kristalisazyonu ve asimilasyonu meydana gelmiĢtir. Bu görüĢlerden ikincisine göre ise Orta 

Jura-Alt Kretase‘de diyorit ve siyenit ve daha sonra ise hornblend ve siyenit hibrid kayalar 

oluĢmuĢtur. Lamprofir daykların ise magma kristalizasyon evresinin son fazını teĢkil ettiği 

belirtilmektedir. 

Donbas Kıvrım KuĢağı (DF), Dniepr-Donets Havzası‘nın (DDB) kıvrımlı yapı gösteren 

kısmıdır.  Karadeniz in kuzeyinde Skityen Platformu ve Doğu Avrupa Platformları arasında, 

Avrupa Kraton‘unda Erken Permiyen‘ de Geç Paleozoyik Hersiniyen-Ural Orojenik kuĢağının 

bir parçası olarak yer almaktadır. Dniepr-Donets Havzası, Erken Devoniyen‘ de Kraton içi 

riftleĢme sonucu oluĢmuĢ olan ve 22 km‘ den daha kalın Geç Paleozoyik ve Mesozoyik yaĢlı  
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istif içeren havzadır. Donbas Kıvrım KuĢağında Geç Triyas (Kimmeriyen) yaĢlı 

deformasyonlar bulunmaktadır. Bu durum ise bu kıvrım kuĢağının oluĢumunun Kimmeriyen 

yaĢlı olduğunu göstermektedir (Stovba ve Stephenson, 1999).  Bu kıvrım kuĢağının içinde 

farklı magmatik ürünler bulunmaktadır. Kıta içi riftleĢmeyle iliĢkili Triyas yaĢlı dasit stoğu 

(Chekunov ve Naumenko, 1982) ile büyük antiklinallerin kıvrım eksenlerine girmiĢ Orta-Üst 

Jura yaĢlı lamprofir dayklar yer almaktadır (ġekil 5.4 ), (Nikolskiy vd., 1973; Chekunov ve 

Naumenko, 1982; De Boorder vd., 1996).  Donbas Kıvrım KuĢağında lamprofir daykların 

konumları K-G‘ dir (Sachsenhofer vd., 2012). AraĢtırmacılar, havzada yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalar neticesinde Alt Jura döneminde Kimmeriyen de sıkıĢmalı rejim olduğunu bundan 

dolayı dasit-andezitlerin oluĢtuğunu; Orta-Üst Jura‘ da kıta içi rifleĢmeye bağlı olarak 

lamprofirlerin oluĢtuğunu belirtmiĢtir.  

Meijers vd., (2010) göre Kırım‘ da yapmıĢ oldukları çalıĢmada andezitlerden, bazaltik 

andezitlerden, trakitlerden, monzonitlerden ve bazaltlardan elde ettikleri  
40

Ar/
39

Ar 

yaĢlandırmaları neticesinde Batoniyen‘de (Orta Jura) volkanik yay olduğunu ve Erken 

Kretase döneminde ise Batı Karadeniz Havzası‘nın açıldığını belirtmiĢlerdir.  Oysaki Ġstanbul 

Paleozoyiğini kesen lamprofir dayklar Bajosiyen‘ de bölgede gerilmeli bir rejim olduğunu 

göstermektedir (ġekil 5.4). 

Ġstanbul Zonunun Paleozoyiği, Erken Kretase‘de Batı Karadeniz Havzası‘ nın  açılması 

sırasında güneye doğru riftleĢen Moesya Platformu‘nun bir parçası olarak düĢünülmüĢtür 

(Ustaömer ve Robertson, 1993; Okay vd., 1994).  Bununla birlikte,  çalıĢma alanında 

gözlenen lamprofir daykların, Moesya Platformunda bugüne kadar gözlenememiĢ olması ve 

bu platformun daha kuzeyinde yer alan Doğu Avrupa Platformu ve çevresinde gözlenmesi 

(Badescu, 1998; Streckeisen, 1954; Codarcea vd., 1958; Streckeisen ve Hunziker 1974; 

Anastasiu ve Constantinescu, 1982; Anastasiu vd., 1994; Nikolskiy vd., 1973; Chekunov ve 

Naumenko, 1982; De Boorder vd., 1996 ), Triyas-Jura döneminde Ġstanbul Zonu‘ nun, 

Moesya Platformundan daha kuzeyde olması görüĢünü destekler niteliktedir. Bu çalıĢmadaki 

saha, petrografi, jeokimyasal ve jeokronoloji verileri bize Ġstanbul Zonu‘nun Triyas-Jura 

döneminde yerküredeki konumunun tekrar gözden geçirilmesi gerekliğini ortaya çıkarmıĢtır.  

Elde edilen saha ve analitik verilere göre çalıĢılmıĢ olan küçük boyutlu magmatik sokulumlar 

için jeodinamik model oluĢturulmuĢtur (ġekil 5.6-5.7). Bu modele göre; çalıĢma alanında, 

saha verilerine göre bazik dayklar tarafından kesilmesinden dolayı sistemin en yaĢlı bazik 

dayklarından daha yaĢlı olması gereken Gülsuyu Dasit Porfiri ve ıĢınsal dayk ile sillerinin, 
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kabaca D-B yönünde sıkıĢma ve K-G yönünde gerilme rejimi etkisinde yitimle iliĢkili 

oldukları düĢünülmektedir; Bununla birlikte, bu dasitler jeokimyasal olarak levha içi karakter 

taĢımaktadır. O halde bu dasit stoğunun Geç Triyas-Erken Jura? zaman aralığında yitime bağlı 

olarak kısmi ergimeler neticesinde kıta içine yerleĢmiĢ olması düĢüncesi akla gelmektedir.   

ÇalıĢma alanında sistemin en yaĢlı bazik daykları lamprofirlerdir.  Bu dayklardan 175,2 ± 8,8 

milyon yıl ile 129,7 ± 7,7 milyon yıl yaĢların elde edilmesi nedeniyle bölgenin Bajosiyen‘ den 

Hotriviyen‘ e kadar K-G yönlü sıkıĢma etkisinde, D-B yönünde gerilme rejimi altında kalarak 

açılmakta olduğu varsayılabilir ve gerilmeli bir ortamda lamprofir daykları oluĢmuĢtur.  

Diyabazların jeokimyasal özellikleri yitim bileĢeni içeren zenginleĢmiĢ bir kaynak alanı 

göstermektedir.  Böyle bir tektonik ortamın iki sebebi olabilir. 

1. Yitim ile eĢ yaĢlı olarak geliĢen yay ardı havza ve buna bağlı volkanizma; 

2. Ġçinde yitim karakteri bulunduran litosferik mantonun riftleĢmesi. 

Diyabaz daykları ayrıca çalıĢılmayı gerektirmektedir. 

Bazalt porfirlerden 125,8 ± 7,3 milyon yıl yaĢının elde edilmesi bölgenin Hotriviyen‘de D-B 

yönünde sıkıĢma etkisinde, K-G yönünde gerilme rejimi altında kalarak açılmakta olduğunu 

ve gerilmeli bir ortamda bazalt porfirler oluĢtuğunu akla getirmektedir. 

Bazaltik andezit porfirlerden 53,7 ± 2,2 milyon yıl ile 53,4 ± 1,9 milyon yıl yaĢlarının elde 

edilmesi bölgenin Ġpresiyen‘ de D-B yönünde sıkıĢma etkisinde, K-G yönünde gerilme rejimi 

altında kalarak bazaltik andezit porfirlerin oluĢumuna yolaçtığını göstemektedir. 

Özetle, Yapısal, jeokimyasal ve jeokronolojik veriler, Ġstanbul Paleozoyik istifini kesen 

daykların ve magmatik sokulumların birden fazla jeotektonik ortamın ürünü oldukları 

düĢüncesi oluĢmaktadır. Elde edilen saha ve analitik verilere göre, çalıĢılmıĢ olan küçük 

boyutlu magmatik sokulumlar için bir model oluĢturulmuĢtur (ġekil 5.4).  

ÇalıĢma alanında, tünel kotlarında kazı boyutları nedeniyle büyük ölçekli kıvrımlar gözlemek 

mümkün olmamıĢtır; ancak Paleozoik birimlerde ölçülen tabaka doğrultu ve eğimlerinin 

streografik projeksiyonda gösteriminden eksen konumları 285/23 ve 54/4 olan kıvrımların 

varlığı belirlenmiĢtir. Kıvrım eksen konumu 285/23 olan kıvrımın oluĢtuğu tektonik rejim 

KD-GB yönlü sıkıĢmaya; eksen konumu 54/4 olan kıvrımın oluĢtuğu tektonik rejim ise KB-

GD yönlü sıkıĢmaya iĢaret etmektedir.  Kıvrım eksen konumu 285/23 olan kıvrımın, kıvrım 

eksen düzlemi K73
0
B 71

0
GB olarak; kıvrım eksen konumu 54/4 olan kıvrımın, kıvrım eksen 
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düzlemi K56
0
D 84

0
GD olarak bulunmuĢtur.  Ġki kıvrım da, geometrileri dikkate alındığında 

dik ve dike yakın kıvrımlar oldukları tespit edilmiĢtir.  54/4 kıvrım eksen konumlu kıvrım ile 

dasit porfirlerin konumu ile uyumluluk gösterir. 285/23 kıvrım eksen konumlu kıvrım ile 

bazalt ve bazaltik andezitler ile uyumludur. Saha verilerine göre bu iki kıvrımın birbiriyle 

olan iliĢkileri saptanmamasına rağmen çalıĢma alanında en yaĢlı magmatik sokulumların dasit 

porfir olması, 54/4 konumlu kıvrımın 285/23 konumlu kıvrıma göre daha yaĢlı olduğunu 

düĢündürmektedir.   

ÇalıĢma alanında fayların baskın yönlerinin D-B, K-G ile KB-GD, KD-GB olduğu tespit 

edilmiĢtir (Ek-1 ve ġekil 4.111–116). Bu fayların birbiriyle olan saha iliĢkisi, en yaĢlı sistemin 

K-G olduğunu ve en genç sistemin ise D-B olduğunu göstermiĢtir (Ek-1 ve ġekil 5.5).   

 

 

ġekil 5 7: ÇalıĢma alanında fayların birbiriyle olan iliĢkilerini gösteren temsili Ģematik kesit. 

 

Bu çalıĢma ile Ġstanbul‘ da halen devam eden ve yapılacak olan metro/karayolu/sulama 

tünellerinden ortaya çıkacak olan yeni verilerle Ġstanbul‘un jeolojisine değerli katkılar 

sağlanabileceği ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu yüzden Ġstanbul‘ un jeolojisindeki bazı 

problemlerin çözüm kaynağı olarak açılacak yeni tüneller olarak görülmesi gerekir. 

Üniversitelerin açılacak yeni tünellerde rol alması gerekliliğine inanılması beraberinde 

bölgenin karmaĢık jeoloji tarihçesine yeni açılımları getirecektir. Ayrıca, büyük masraflarla 

açılan tünellerden elde edilebilecek verilerin bilinçsizce kaybını önleyecektir.     
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ġekil 5.4: ÇalıĢma alanında gözlenen kayaçların, Karadeniz ve Marmara Denizi çevresindeki eĢleniklerini gösteren genelleĢtirilmiĢ tektonik harita  (Okay ve Tüysüz, 1999;  Natalin ve ġengör, 2005‘ den alınarak derlenmiĢtir).  A) Stovba 

ve Stephenson, 1999 ; B)  Dallmeyer vd., 1997; C)  Meijers vd., 2010; D)  Kürkçüoğlu vd., 2008‘den alınmıĢtır.
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ġekil 5.5: ÇalıĢma alanında gözlenen magmatik sokulumların oluĢumlarını açıklayan jeodinamik modeller. 
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ġekil 5 6: ÇalıĢma alanında gözlenen magmatik sokulumların birbirleriyle olan iliĢkisini gösteren temsili diyagram.
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