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GİRİŞ 
 
İzmir Körfezinde 1980-2013 yllar arasnda yaplan bilimsel çalşmalar Fizikokimyasal veri 
toplama (scaklk, tuzluluk, iletkenlik, çözünmüş oksijen, pH, Işk geçirgenliği), Kimyasal 
veri toplama (besin elementleri, klorofil-a, sediment ve organizmada ağr metaller), Biyolojik 
veri toplama (fekal koliform, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton, makrobentik 
canllar), Aknt Modeli, Sualt görüntüleri olmak üzere İzmiri etkileyecek olan aktif iki fay 
sistemi İzmir ve Uzun ada faylarnn  2 boyutlu Jeofizik Sismik ve 3 boyutlu Jeofizik akustik 
verileri kapsamaktadr.  
 
1994 ylndan 2012 aras ölçümler sonucunda Işk geçirgenliği değerlerinde, artmann da 
etkisiyle, 2000 ylndan sonra gözle görülür bir iyileşme izlenmiştir. Nitrat+nitrit 
konsantrasyonlarnda zamana bağl genel bir düşüş eğilimi olduğu saptanmş olup mevsimsel 
azalp çoğalmalar izlenmiştir.  
 
İzmir Körfezi biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi amacyla gerçekleştirilen çalşmada hamsi 
türünün dominant durumda olduğu gözlenmiştir. 2012 ylnda Körfezde dikkat çeken önemli 
bir durum da bu zamana dek rastlanmamş olan ylan balğ türüne ait postlarvann tespit 
edilmiş olmasdr. Bu türe ait larva Uzunada yaknlarnda bulunmuştur. Bu durum Körfezde 
birtakm olumlu değişikliklerin olduğunu kantlar niteliktedir. 
 
2000’li yllarn başna kadar kirliliğin en yoğun biçimde yaşandğ noktalardan biri olan İzmir 
Körfezi, Büyük Kanal Projesinin devreye sokulmas ile düzelme sürecine girmiştir. Özellikle 
İç Körfezdeki makrobentik tür saysndaki belirgin artş bunu destekler niteliktedir. Öte 
yandan Çiğli ve Narldere deşarj noktalarnn etki alannda bulunan Orta Körfezde, 2009 
sonundan itibaren tür saysnda belirgin bir azalma tespit edilmiştir. 
 
Kysal sularn mikrobiyolojik kalitesi, bakteriyel indikatör organizmalar araclğyla 
izlenmektedir. Proje kapsamnda 80’li yllarn sonundan bu yana İzmir Körfezi’nde indikatör 
organizmalardan koliformlarn dağlm araştrlmştr. Ölçümler mevsimlik yaplmş, 1996-
2000 periyodu arasnda en yüksek fekal koliform değeri 4.9×105 cfu 100 ml−1 iken, artma 
tesisinin açlmasn takiben 2001-2005 döneminde fekal koliform yoğunluğu 2.1×104 cfu 100 
ml−1 ’e inmiştir. Son yllarda ise yoğun yağşl dönemler haricinde Dş, Orta ve İç Körfez’de 
fekal koliform değerleri genellikle klavuz değerin (200) altnda tespit edilmektedir. 
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Oşinografi Model çalşmasnda tabakalaşma önemli olmasna rağmen, rüzgarn kuvvetli 
olduğu zamanlarda yaz ve kş tabakalaşmasnn önemi azalmaktadr. Körfezin tüm bölgeleri 
esen rüzgarn etkisinde kalr. Körfezde genellikle kuzeyli rüzgarlar eser. Baskn kuzey ve 
yazn sk sk görülen şiddetli güney rüzgarlarnn etkisindeki akntlar, sirkülasyon modeli 
yardmyla ortaya konmuştur. 
 
Alann sğ ve derin çökelleri ve morfolojik yaplar Jeofizik çok-şnl batmetri, Jeofizik 
yüksek ayrml mühendislik sismiği ile yanal tarama sonar, Jeofizik sparker ve Jeofizik çok-
kanall sismik verileri kullanlarak açğa çkartlmştr.  Jeofizik Çalşmalarda morfoloji, aktif 
tektonik, sğ ve derin çökel yaplar, sğ gaz birikimleri ve bölgedeki gaz szntlar ile sv 
çkşlarn kapsamaktadr. İzmir Körfez’inde çok şnl batmetri 3 boyutlu veriler ilk defa 
toplanmş olup iç körfezden dş körfeze doğru derinlik karmaşk morfoloji ile artmaktadr. K-
KD kylar Gediz nehrinden gelen çökellerden dolay çok sğ olarak gözükmektedir. Bu 
karmaşk morfoloji Bat Anadolunun ve çalşma alann aktif tektoniği ile açklanabilir.  İzmir 
Körfezinden toplanan akustik veriler pekçok aktif faylar işaret etmektedir. Körfezde iki 
önemli fay sistemi Uzunada ve İzmir faylar çok net bir şekilde bütün Jeofizik verilerde açk 
bir şekilde tespit edilmiştir. Dş Körfezde KKB-GGD ve orta Köfezde D-B yönlü faylar, orta 
Körfezde Kuzeyden Güneye ve dş Körfezde Doğudan Batya olanlardan gençtir.  
 
 
İZMİR VE ÇEVRESİNİN TEKTONİZMASI 
 
Türkiye’nin batsnda bulunan İzmir Körfezi, batsnda Karaburun kuşağ tarafndan 
çevrilmektedir, güneyinde Bornova karmaşğ ve kuzeyinde Gediz deltas bulunmaktadr. 
Karaburun kuşağ, yaş geç Paleozoik ve geç Mezozoik bindirmeli veya yğşm tortul 
katmanlarndan oluşmaktadr ve etraf Bornova karmaşğ tarafndan çevrelenmiştir (Erdoğan, 
1990, Erdoğan vd. 1990).  Karaburun kuşağnn stratigrafisi tabanda orta Karbonifer yaşl 
siyah ve koyu gri kireçtaş ile başlar (Erdoğan vd. 1990), bununla beraber Karaburun 
yarmadasnn kuzeyinde bulunan Karaburun kuşağnn Paleozoik ksm,  Trias yaşl granitler 
tarafndan sokulum yaplmş (240-220 Ma) (Tatar Erkül vd. 2008,) tektonik dilimler veya 
erken Paleozoik blok kayalarn da içeren Karaburun karmaşğ tarafndan oluşturulmuştur 
(Robertson ve Picket, 2000). Karaburun kuşağnn Paleozoik ksm, türbidite akntlar 
tarafndan taşnan kumtaş ve killi şist, siyah silisli şist ve pelajik kireçtaş ardalanmalar 
tarafndan uyumsuz olarak örtülmüştür (Erdoğan vd. 1990). Orta Trias ve erken Kretase yaş 
aralğndaki geniş karbonat platformu, erken Trias ardalanmasnn üzerini örtmektedir.  
 
Ocakoğlu vd. (2004), İzmir Körfezi’nin güney açklarnda bulunan Güzelbahçe, Seferihisar 
faylarn ve Orhanl fay zonunu, İzmir’in güneyinde bulunan Sğack ve Kuşadas 
körfezlerinde toplanan sismik yansma verilerinin yorumu sonucunda gözlemlemişlerdir. 
 
 
JEOFİZİK VERİ TOPLAMA VE YÖNTEMLERİ 
 
Bu çalşmada kullanlan sismik verilerin bir ksm 1975 ve 1985 yllarnda TPAO tarafndan 
toplanmştr. Teknolojinin gelişmesi ve parametrelerin kullanlşndaki düzeyin artmasndan, 
2011’deki sismik veri kalitesi, eski verilere göre (1975-1985) çok daha iyidir. Ayrca 1985 
ylndaki sismik veriler, 1975’te toplanan verilere oranla daha iyi kalitededirler. Kayt 
parametreleri içinde en önemlileri olan kanal says, katlanma says ve hava tabancas basnc 
eskiye oranla neredeyse üç kat daha fazladr. Uzak ofset mesafesindeki artş ve daha geniş 
banda sahip frekanslarda kayt alabilme sayesinde veri-işlem aşamas da daha hzl ve daha 
güvenilir hale gelmiştir. 
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Bu çalşmada kullanlan Jeofizik sismik verilerin büyük bir ksm, DEU, Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü’ne (DBTE) ait K. Piri Reis araştrma gemisi ile DBTE Sismik 
Laboratuar (SeisLab)’n olanaklar sayesinde,  Mart 2008 – Haziran 2010 tarihlerinde 
toplanmştr. 2008 ylndaki seferde, çok şnl batimetri, Chirp ve yanal taramal sonar 
verileri toplanrken, 2010 ylndaki seferde yalnzca Chirp sismiği verisi toplanmştr (Şekil1).  
 
 

 
Şekil 1. Bu çalşma kapsamnda İzmir Körfezi’nde toplanan pek çok hattn konumu. 

 
Batimetri verileri, 180 kHz frekansnda çalştrlan Elac SeaBeam 1185 cihaz ile toplanmştr. 
Çok şnl batimetri verileri Caraibes yazlm kullanlarak çeşitli veri-işlem aşamalarndan 
geçirilmiştir. Bu işlemler srasyla, şn temizleme ve spike giderme, navigasyon hatas 
giderme, veri enterpolasyonu, DTM kurma ve 5 m aralklar ile veri gridlenmiştir.  
 
3.5 kHz odakl 2.75-6.75 kHz aralğnda frekans bandna sahip Chirp subbottom profiler ile 
toplanan veriler sayesinde sğ tortul yaplar yorumlanmştr. Genlik düzeltmesi, deechirping 
ve genlik zarf hesaplamalar Chirp verilerine uygulanan veri işlem admlardr. Yüksek 
çözünürlüklü sismik verileri ise ProMax yazlm ile veri-işlem aşamalarndan geçirilmiş, 
KingdomSuite yazlm ile yorumlanmştr. Tüm bu akustik sistemler, İzmir Körfezi’nin sğ 
tektonik yapsnn ve jeomorfolojisinin haritalanmasna olanak sağlamşlardr. Ayrca, 
GeoAcoustic DT2000 yanal taramal sonar ve GeoChirpII subbottom profiler sistemleri de, 
faylarn bölgeyi dik olarak kestiği yerleri ve gaz çkşlarnn olduğu alanlarn 
haritalanmasnda kullanlmşlardr. Toplamda 1125 km chirp sismik verisi ve 122 km 
(yaklaşk 80km²) yanal taramal sonar verisi 2008 ylndaki seferde toplanmştr. Yaklaşk 45 
km chirp verisi ise 2010 ylndaki seferde toplanmştr. Çok kanall sismik hat L-2011, ayrca 
Sparker sismik verileri de Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi SeisLab 
tarafndan 2011 ylnda toplanmştr. İzmir Körfezi’ndeki çalşma alan ve toplanan pek çok 
hattn konumu Şekil 1 ‘de gösterilmiştir. 
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Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamnda Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik 
Etki ve Sonuçlarnn İzlenmesi 
 
İzmir Körfezinde 1980-2013 yllar arasnda yaplan bilimsel çalşmalar ve destekleyen 
kuruluşlar: 
 
Yllar Destekleyen Kuruluş 
 
1980-1988 DBTE (kendi olanaklar) 

1988-1989 İzmir Büyükşehir Belediyesi 

1990-1991 Çevre Müsteşarlğ 

1992-1995 DBTE (kendi olanaklar) 

1996-1999 İzmir Büyükşehir Belediyesi 

2000-2013 İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 
 
 
İZMİR KÖRFEZİ DENİZ ÇALIŞMALARI’NIN KAPSAMI 
 
 Fizikokimyasal veri toplama (scaklk, tuzluluk, iletkenlik, çözünmüş oksijen, pH, Işk 

geçirgenliği) 

 Kimyasal veri toplama (besin elementleri, klorofil-a, sediment ve organizmada ağr 
metaller) 

 Biyolojik veri toplama (fekal koliform, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton, 
makrobentik canllar) 

 Aknt Modeli 

 Sualt görüntüleri 
 
1994 ylndan 2012 ylna kadar yaplmş olan ölçümler sonucunda elde edilen sonuçlar 
aşağdadr: 
 
 İzmir Körfezi genelindeki scaklk ve tuzluluk değerlerinde olan değişimlerin artma 

ile bağlants tespit edilmemiştir. 

 Işk geçirgenliği değerlerinde, artmann da etkisiyle, 2000 ylndan sonra gözle 
görülür bir iyileşme izlenmiştir. 

  
Nitrat+nitrit konsantrasyonlarnda zamana bağl genel bir düşüş eğilimi olduğu saptanmş 
olup mevsimsel azalp çoğalmalar izlenmiştir. Ortofosfat değerleri açsndan ise İzmir 
Körfezi’nde dş bölgelerinde ksmi mevsimsel salnmlar izlenirken iç-orta Körfez’de zaman 
zaman artş gözlenmiştir. 
 
Körfez’de sedimentte ölçülen ağr metal seviyeleri genel olarak değerlendirildiğinde Dş 
Körfez’de büyük bir değişim gözlenmezken Orta-İç Körfez’de civa, kadmiyum, bakr ve 
çinko seviyelerinde zaman zaman salnmlar gözlenmiştir. Dş Körfez’de Karaburun 
yaknnda bulunan noktalar ile İç Körfez’de civa değerleri Akdeniz için verilen background 
değerlerinin üstündedir. Kadmiyum seviyeleri tüm Körfez’de background değerinin altnda 
kalmaktadr. Krom konsantrasyonlar İzmir Körfezinin bütün bölgelerinde background 
değerlerinin üstünde bulunmuştur. Bu sonuç kromun yalnz kirlenmeden değil ayn zamanda 
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jeolojik yapdan da ileri geldiğini göstermektedir. Kurşun, bakr ve çinko konsantrasyonlar 
genel olarak İç Körfez’de background seviyesinin üstünde bulunmuştur. İzmir Körfezi’nde 
bulunan balklarda saptan metal seviyeleri İngiltere’de gda olarak tüketilen balklarda ağr 
metaller için verilen standartlarn çok altnda kalmaktadr. 
 
Planktonik tür çeşitliliği mevsimsel çalşmalarda Dş Körfez’den İç Körfez’e doğru bir azalma 
göstermektedir. Bu azalmaya karşlk, İç Körfez’de daha az türle temsil edilen fitoplankton 
türlerinin litrede bulunma konsantrasyonlar Dş Körfez’e göre daha yüksektir. Körfez 
zooplanktonunu oluşturan gruplar bolluk bakmndan mevsimsel dalgalanma 
göstermektedirler. En baskn grup olan kopepodlarn tür çeşitliliği İç Körfez’den Dş Körfez’e 
doğru artş göstermektedir. Tüm Körfez zooplanktonu kalitatif ve kantitatif yönlerden 
değerlendirildiğinde İç Körfez bölgesi dşnda mevsimsel ve yerel değişimler göstermektedir. 
İzmir Körfezi biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi amacyla gerçekleştirilen çalşmada hamsi 
türünün dominant durumda olduğu gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yllar arasnda 
benzerlik göstermektedir. 2012 ylnda Körfezde dikkat çeken önemli bir durum da bu zamana 
dek rastlanmamş olan ylan balğ türüne ait postlarvann tespit edilmiş olmasdr. Bu türe ait 
larva Uzunada yaknlarnda bulunmuştur. Bu durum Körfezde birtakm olumlu değişikliklerin 
olduğunu kantlar niteliktedir. 
 
2000’li yllarn başna kadar kirliliğin en yoğun biçimde yaşandğ noktalardan biri olan İzmir 
Körfezi, 2000 ylnda Büyük Kanal Projesinin devreye sokulmas ile düzelme sürecine 
girmiştir. Özellikle İç Körfezdeki makrobentik tür saysndaki belirgin artş bunu destekler 
niteliktedir. Öte yandan Çiğli ve Narldere deşarj noktalarnn etki alannda bulunan Orta 
Körfezde, 2009 sonundan itibaren tür saysnda belirgin bir azalma tespit edilmiştir. 
 
Kysal sularn mikrobiyolojik kalitesi, bakteriyel indikatör organizmalar araclğyla 
izlenmektedir. Proje kapsamnda 80’li yllarn sonundan bu yana İzmir Körfezi’nde indikatör 
organizmalardan koliformlarn dağlm araştrlmştr. 2000’lerin başnda, Çiğli atksu artma 
tesisinin devreye girmesi ile evsel ve endüstriyel atk sular artlarak deşarj edilmeye 
başlanmş, 2001 ylndan sonra tesis %80 kapasite ile artma geçmiştir. Proje araştrmas 
mevsimlik yaplmakta olup, artma tesisinin öncesi ve sonras karşlaştrlmaktadr. 1996-
2000 periyodu arasnda en yüksek fekal koliform değeri 4.9×105 cfu 100 ml−1 iken, artma 
tesisinin açlmasn takiben 2001-2005 döneminde fekal koliform yoğunluğu 2.1×104 cfu 100 
ml−1 ’e inmiştir. Son yllarda ise yoğun yağşl dönemler haricinde Dş, Orta ve İç Körfez’de 
fekal koliform değerleri genellikle klavuz değerin (200) altnda tespit edilmektedir. 
 
 
JEOFİZİK YORUMLAMA 
 
Menderes masifi Ege Bölgesi’nde bulunan en eski alt kabuk, daha ayrntl olarak söylemek 
gerekirse, Anadolu’nun en batsndaki tektonik ksmdr. Bu tektonik yapya ek olarak, 
Menderes Masifi ayrca çalşma alannn taban ksmn oluşturmaktadr. Yaş geç Kreatese-
Pliyosen olan Bornova karmaşğ bu metamorfik tabann üzerini tektonizmann sonucu olarak 
örtmektedir. Karmaşğn üstünde ise açsal uyumsuzluk göze çarpmaktadr. Bunlar sismik 
kesitlerde rahatlkla görülebilen önemli uyumsuzluklardr (Şekil 2). Plio-Pleistosen 
tabakalarnn taban ve tavan tabakalar arasnda da uyumsuzluk yüzeyleri bulunmaktadr. Bu 
çalşmada, uyumsuzluk yüzeyleri faylar ile ilişkilendirilerek takip edilmeye çalşlmştr. 
Fakat, sadece daha genç olan uyumsuzluklar (Pliyosen-Orta Miyosen içerisinde) rahatlkla 
ayrt edilebilmiştir. Petrol amaçl Derin Sismik kesitlerin derin ksmlarnda kalite düşüşünden 
dolay daha yaşl uyumsuzluklar gözlemlenememiştir. Özellikle 1975’teki verilerde bu fark 
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çok açkça görülmektedir. Buna rağmen, 1985 ve 2011’de toplanan verilerde geç Kretase - 
erken Paleosen karmaşğnn muhtemel üst seviyesi sismik kesitlerde gözlemlenmiştir. 
 
 

 
 
Şekil 2. İzmir Körfezi’nde K. Piri Reis araştrma gemisi ile toplanan sol üst köşede çok-şnl batimetri verisi ve 
alta DEÜ-DBTE SeisLab sismik sistemleri kullanlarak Çeşme araştrma gemisi ile toplanan yüksek ayrml çok 
kanall sismik yansma kesiti. 

 
 

SONUÇ 
 
Sismik hattn sağnda (güneyinde) taban yükselimi bulunmaktadr. Muhtemel üst geç 
Kretase–erken Paleosen karmaşğ güney boyunca bu yükselimin üzerini örtmektedir. Bu 
hattaki çoğu fay tabanla ilişkilidir ve tabann geometrisini taşmaktadr. Taban kesen negatif 
çiçek yaps içinde bulunan iki doğrultu atml fay bulunmaktadr. Bunlardan biri yükselimde, 
diğeri ise tabann derinleştiği kuzey tarafta gözlemlenmiştir. İkinci fay da yaş orta Miyosen 
olan birime veya Pliyosen olan birime ulaşyor olabilir fakat Plio-Pleistosen birimlerdeki 
yükselim nedeniyle bunlar gölgelenmiştir. Bu yükselim, şelf kenar veya deniz tabannda çok 
genç bir tümsek oluşturmaktadr ve bu bir kil veya çamur diyapiri olarak yorumlanabilir.  Bu 
tümsek, tuz diyapiri veya tuz yaps olarak değerlendirilmemiştir çünkü bu jeolojik zaman 
periyodunda tuz katman oluşumu beklenemez. Bir ksm yükselimin altnda gölgelenmiş olan 
fayn bu diyapire ulaşyor olmas gerekmektedir çünkü yükselimi gerçekleştirecek başka bir 
tektonizma bu bölgede mevcut değildir. Bu yükselim, jeotermal oluşumundan beri 
gerçekleşmektedir çünkü tabandaki fay, yerel transtensional tektonik sistem çevresinde 
bulunan negatif çiçek yapsndaki fay ile ilişkilidir ve sismik hattn altnda bulunan tabana 
kadar uzanmaktadr. Bu durumda, sadece bu fay aktif fay olarak değerlendirilmiştir ve bu fay 
yerel depremler gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir.  
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