Ç IN A R C IK V E G Ü N E Y İN İN JE O M O R FO LO JİSİ
(Geomorphology o f the Çınarcık A rea, M arm ara Region, Turkey)
Prof. Dr. OĞUZ EROL*

Uzm. Jeom. A LAED D İN ŞENCAN*

ÖZET:
Çınarcık yöresi, Marmara D enizi doğusunda İzmit Körfezinin güney kıyı
sında bulunmaktadır. Kıyı çizgisinin güneyinde yüksek bir platonun dik ya
macı uzanır. Bu platonun halen 900 m yükseklikteki aşınım yüzeyi (etchplain)
Orta M iyosene aittir (D I sistemleri) ve Üst M iyosende, halen 400-600 m yük
seklikte olan, b ir başka aşınım yüzeyi (D II sistemleri) gelişmiştir. Bu iki Mi
yosen yüzeyi, sıcak-nemli bir iklimin etkisi altında gelişmiş olup, iklim Miyosen
sonlarına (Messiniyen’e) doğru sıcak-kurak bir özellik kazanmıştır. Bu nedenle
D II yüzeyleri de eğimli pedim ent’ ler halini almıştır. M iyosen aşınım yüzeyle
rinin oluşmasını izleyen dönem de yani Pliyosende, kuzeydeki Marmara Deni
zi havzası, Kuzey Anadolu Fay Kuşağı (KAF) boyundaki aktif tektonik etkisiyle
derinleşmiştir. Yörede, Pliyosen sonlarına doğru yavaşlayan tektonik hareket
ler nedeniyle Ust Pliyosene ait akarsu aşınım -birikim yüzeyleri oluşmuştur.
Bu D III sistemleri, halen 150-200 m yükseklikte gözlenmektedir. Pleyistosende
süren tektonik hareketler ve deniz düzeyi değişm eleri nedeniyle sekiler geliş
miştir. Göreli olarak 50-100 m yükseklikte olan yüksek sekiler genellikle akarsu
kökenli; buna karşılık 10-50 m etreler arasında gözlenen alçak sekiler kıyılar
da denizel, iç kesim lerde akarsu kökenlidir. Orta M iyosenden günümüze ka
dar, evreler halinde, güneydeki plato alanlarının yükselmesine karşılık, tektonik
hareketler nedeniyle Marmara D enizi havzasının çökm esi nedeniyle, Marma
ra Denizi tabam ile enyaşlı-yüksek plato yüzeyleri arasındaki toplam yüksek
lik farkı enaz 2000 m etreyi bulmuştur.
ABSTRACT:
Çınarcık area is situated on the southern coastline o f the İzmit G u lf in the
east o f the Marmara Sea. There is a fairly steep slope o f a high plateau which
extends in the south o f the coastline. The 900 m elevated denudational surface
(etchplain) o f this plateau belongs to the m iddle M iocene (D I systems) and
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the 400-600 m elevated another denudational surface (D II systems) belongs
to the late M iocene. These two M iocene surfaces had been developed under
the influence o f a warm-humid climate and the climate becam e warm-dry to
wards the end o f the M iocene (Messinian). Therefore D II surfaces became
the form o f pediments. Following the form ation o f M iocene denudational sur
faces, the basin o f the Marmara Sea in the north had been deepened by active
tectonic movements along the North Anatolian Fault Zone (N AFZ) during the
Pliocene and the movements becam e ceased towards the end o f the Pliocene
and fluvial erostional-depositional (D III) surfaces had developed at about
150-200 m in that time. Due to the continuing tectonic movements and chan
ging sea level, several terraces have also been developed during the Pleistoce
ne. The higher, 50-100 m terraces are principally o f fluvial origin, while the
lower ones (10-50 m) are o f marine and fluvial origin. As the result o f general
uplift o f the southern plateaus and down faulting in the Marmara Sea basin
in the north, the total vertical displacem ent between the recent flo o r o f the
Marmara Sea and the southern plateau surfaces becam e about 2000 m since
the m iddle M iocene.

GİRİŞ:
Çalışma alanı Marmara Bölgesinin güneydoğusunda, İzmit körfezinin gü
neyinde bulunan Çınarcık ve dolayını kapsar.
Alanın üzerinde yer aldığı Samanlı dağları Kuzey Anadolu dağlarının ba
tıya doğru alçalan bir uzantısı şeklinde olup, Arm utlu yarımadası üzerinde
bulunur.
incelem enin am acı, incelem e alanındaki ana jeom orfolojik birim leri or
taya çıkarm ak (şekil 1) aşınım yüzeylerini tesbit etmek, bu olayların hangi sü
reçlerle meydana geldiğini ortaya koymak, buna bağlı olarak Samanlı dağları
ve İzmit körfezinin oluşumuna je o m o rfo lo jik yöntem lerle ışık tutmaktır.
İzm ir körfezi Üst M iyosenden itibaren çökm eye, Pliyosende derinleşmeye
başlamış, güneyindeki Samanlı dağları ile beraber son biçim ini PliyosenPleistosen arasında meydana gelen tektonik hareketlerle kazanmıştır.
Jeom orfolojik açıdan K arlık dağı, Dalabaş dağı ve Kürek dağı arasında
kalan ve Dalabaş-Karlık aşınım yüzeyi adını verdiğimiz güneydeki bölüm, alanın
en yüksek düzlüklerini kapsar. 600-900 m .ler arasında dağılış gösteren bu yü
zeyler Erol sisteminde, D I Alt-Orta M iyosen aşınım yüzeyleri olarak tanımla
nır. Bugün plato görünümü taşıyan bu aşınım yüzeyleri sürekli tektonik
hareketlere rağmen temel kayaçlarının dayanıklılığı nedeniyle ilk durumunu
az çok muhafaza etmiş ve akarsularla az yarılmıştır.
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Ç ınarcık ve Güneyiin Jeom orfoloji Haritası

İZ M İT K Ö R FE Zİ

G I jjd i
S
Dil

1HÜD1IVT
I3l=] d m
E ° 3 d i iiv t

[HH s
E S İ YD

E 7!

ak

Î 3»3| Y ü k s e l d i k

Şekil I - Çınarcık ve güneyinin jeom orfoloji haritası DI orta Miyosen aşınım düzeyleri D il üst
Miyosen aşınım dönemine ait derine yarılmamış asılı vadilerin tabanları, DIII üst P li
yosen aşınım-birikim yüzeyleri, DIII VT üst Pliyosen dönemine ait derine yarılmamış
asılı vadilerin tabanları, S sekiler, YD yontuk düz ve yamaç, AK akarsular, VT güncel
vadi tabanları
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Çınarcık ve Güneyinin Jeoloji Haritası
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Şekil 2 - Çınarcık güneyinin jeoloji haritası (Erguvanlı, Ardel, Bilgin, Akartuna, ve MTA hari
talarından yararlanılmıştır.) Qal kuaterner alüvyonları, N , ponsiyen kalker, N2 ponsıyen marn kil gre, konlomera, K eosen kalker, kalker gre, R eosen lav-tüf, aglomera,
ef eosen fliş, Pş kristalin şist grovak, P, gnaysmikaşist granit, fay çizgisi.
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Çalışmalarımızda kullanılan Jeoloji haritası K.Erguvanlı (1947), A .A rdel
(1948-49), T.Bilgin (1967), M .Akartuna (1968) ve MTA’ nın je o lo ji haritaların
dan yararlanılarak hazırlanmıştır. Burada kesin olmayan form asyon sınırla-/
rı, kesik çizgilerle belirtilm iştir (Şekil 2).
Çeşitli araştırm acılar tarafından Antekam briyen ve Paleozoik yaşının ve
rildiği kristalin şistler dağlık temeli oluşturm akla birlikte, III. zaman Arazisi
ne ait çeşitli form asyonlar ile Kuaterner form asyonları etek platolarını (DIII
sistemleri) oluşturur, incelem e alanında II. zaman form asyonlarına rastlanılmaktadır.
Paleosen-Eosen sırasında meydana gelen volkanik faaliyetlerin sonucun
da oluşan kayaçlar geniş yer kaplar. Bu kayaçlar incelem e alanının en yüksek
yerlerini oluşturur. Sivritepe 903 m. Orta tepe 910 m. bu volkanik kayaçlar
lav, tü f ve aglom eralardan oluşm aktadır ve bu volkanik kayaçlar DI ve D il
aşınım yüzeyleri tarafından kesilir. Genel olarak sarı ve yeşilimtırak renkler
den oluşan bu volkanikler Kaplıcalar-Övezpınar arasında girift bir yapı gösterir.
Ust Miyosen (Ponsiyen)-Pliyosen kalker formasyonları Çınarcık’ tan doğuya
doğru uzanır. Bu kesimde bu kalkerli seviyeler Pliyosen aşınım yüzeyleri ta
rafından işlenmiştir. D I ve D il aşınım yüzeylerinin çeşitli yaş ve cinsteki kayaçları geniş ölçüde kesmesi, buradan aşınan kayaçlarm İzmit Körfezi gibi alçak
kesimlerde tortulanm asını sağlamıştır. Çalıca köyü çevresindeki kalın kumçakıl depoları gerideki alanlardan aşman materyallerin depoları olmalıdır. Gökçedere batısında ise, sarımtrak kırm ızı renkli karasal depolar (Pliyosen) be
yaz renkli gölsel formasyonlara (Ponsiyen-Üst Miyosen) yamanmış durumdadır.
Erol sistemine göre göl form asyonlar D il aşınım yüzeyleri çakıl form asyonla
rı ise DIII aşınım yüzeyleri ile yaşıt (korelan) dır.
Bu je o lo jik olayları je o m o rfo lo jik açıdan değerlendirdiğim izde, DI ve D il
aşınım yüzeylerinin yatay profillerinden anlaşıldığına göre bu yüzeylerin Türki
ye çapında M iyosendeki denüdasyon süreçleriyle oluşmuş, bu alanlardan aşı
nan m ateryaller daha alçak sahalarda birikerek depolanmıştır.
Bununla birlikte Pliyosende oluşmuş DIII sistemleri İzmit Körfezinin çök 
mesine ve alçalan taban seviyesine göre oluşmuş ve flüvyal süreçlerle işlene
rek eğimli yüzeyler halinde ortaya çıkmıştır.
Bu suretle yukarıda açıklanan je o m o rfo lo jik bulgulara dayanarak İzmit
körfezinin oluşumunu ve gelişimini ortaya koymak mümkün olabilmektedir.
Aşınım yüzeyleri üzerinde m orfoklim atik süreçlerin yanında, fay basamakla
rının da kısmen etkili olduğu gözlenir.
Bugünkü röliyef özelliklerinin kazanılm asında kuşkusuz akarsuların bü
yük rolü vardır. Alt-O rta M iyosenden itibaren denüdasyonal süreçlerin etki
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siyle oluşmuş DI ve D il aşınım dönem lerine bağlı olarak akarsu ağı
kurulmuştur. Araştırma alanında yer alan yapısal ve litolojik faktörlerde akarsu
şebekesine etki ederek arızalı bir görünüme neden olmuştur. Sık bir akarsu
ağı, yan kollarıyla birlikte topografyaya gömülmüştür. Alanın kuzeydoğusun
da kalan Pliyosen aşınım yüzeylerinin kestiği alçak düzlük saha ile güneydi
geniş alan kaplayan Alt-Orta Miyosen aşınım yüzeylerinin bulunduğu yüksek/
alanlar akarsularla fazla yarılmamakla beraber, Üst Miyosen aşınım yüzeyle
rinin kenar kesim leri dik ve derin bir şekilde akarsularla parçalanmıştır. Kı
yı gerisindeki tepelik alanlardan inen dereler, kısa boylu, sel karekterli
konsekan bir özellik gösterir. Paskal dere, Emir dere, Mandıra dere, bu şekil
dedir. Yüksek kesim leri, iç kesimlere kadar uzanan Teşvikiye deresi (Karpuzdere), Değirm endere (Karudere) ve K ocadere etkiler. Bu derelerin genellikle
güneybatı-kuzeydoğu doğrultularında paralel uzandığı görülür. Dağların orografik uzanışları da aynı yönde olduğundan akarsular yapıya uyum sağlamıştır.
Karadere vadisi, kuzey ve güneydeki iki farklı litolojik yapının birbiriyle
temas ettiği dirençsiz bir zonda gelişmiştir. Subsekant özellik taşıyan bu vadi
nin yamaçları asimetriktir. K ocadere esas kollarını güneydeki dağlık kısım
lardan bilhassa Karlık dağından alır. Burada vadiler genellikle derin yarıl
mıştır. Bu vadinin tabanı kıyıya doğru genişler.
K oruköy’ ün doğusunda yer alan Değirm endere geniş alüvyal taban içinde
m enderesler çizerek akar. Derenin kolları Pliyosen aşınım birikim yüzeyleri
ni parçalamıştır. Teşvikiye deresi içinden geçtiği volkanik kayaçları derin bir
şekilde yarmıştır. Dere, batıda K arlık dağı (895 m .), güneyde Küre dağı 895
m.’ na kadar uzamakta, aynı zamanda Dalabaş dağı 896 m.’ nın sularını boşalt
maktadır. Derenin yukarı kesim leri yapıya uygunluk göstererek gömülmüş
tür. Kestane suyu, Osmandere, Adaptarla deresi gibi birbirine paralel dereler
Teşvikiye deresine boşalır. Şekil 3’de DIII aşınım sistemlerinin DI sistemle
rinden faylarla aşağı düşen kuzey bölüm ünün oluşturduğu yeni taban düzeyi
ne göre güneydeki DI yüzeylerinin akarsularla yarıldığı ve DI sistemleri
içerisinde D il dönem inde oluşmuş ortalama 100-150 derin bir akarsu vadisi
nin meydana geldiği gözlenir. Teşvikiye deresinin aşağı bölüm leri, Pliyosen ve
Kuvaternerde derinleşip yarıldığı, halde aynı vadinin Pliyosen öncesine ait
güney kesim leri, geri aşınım henüz oraya erişem ediği için yarılmamış ve asılı
durum da kalmıştır.
Çınarcık gerisindeki yamacı oluşturan faylar kuzeye doğru basamaklanmış olup, DI aşınım yüzeyini kestiğine göre Orta M iyosenden sonra etkili ol
maya başlamıştır. Pliyosende D III aşınım yüzeylerini kesen fayların meydana
gelmesi ile İzmit K örfezi daha fazla çökmüş ve oluşan yeni taban düzeyine gö
re akarsu vadisi yatağını yeniden kazmaya başlamıştır. Miyosen ve Pliyosen
aşımım yüzeyleri üzerine yerleşmiş akarsu ağı Kuaternerde taban düzeyi al
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çalmalarına bağlı olarak özellikle plato kenarlarında vadilerini derin bir şe
kilde kazmışlardır. Buna bağlı olarak bu yüzeyler üzerinde arızalı ve parçalı
bir röliyef oluşmuştur. Akarsuların bir kısmı faz çizgilerine yerleşerek subsekan özellik gösterir örneğin Ferhathamamlar suyu vadisinde akarsuyun yap
tığı keskin dirsekler barizdir. Çağlayan deresinde ise faya bağlı bir takım
ötelenmeler meydana gelmiştir.
AŞINIM Y Ü ZE Y L E R İ:
Çalışma alanında, A lt ve Orta M iyosenden itibaren denüdasyon yüzeyleri
oluşmuştur. Bu yüzeyler Erol sisteminde D I, D il, D III, SA ve SY olarak isim
lendirilir.
600-900 m etrelerde DI

Alt ve Orta Miyosen denüdasyonal aşınım
yüzeyleri, (Dalabaş-Karlık aşınım yüzeyleri)

250-600 m etrelerde D il

Üst Miyosen denüdasyonal aşınım yüzeyleri
(Güllük aşınım yüzeyleri)

100-200 m etrelerde DIII

Pliyosen Fluviyal aşınım -birikim yüzeyleri

50-80 m etrelerde SY

Yüksek sekiler

20-50 m etrelerde SA

A lçak sekiler

a) Alt ve Orta Miyosen Aşınım Yüzeyleri:

Erol (1983)’a göre Alt ve Orta Miyosen gelişim evresi, sıcak nemli bir ikli
min etkisi altında gelişmiş b ir “ yontuk d ü z” (etchplane’ in) oluştuğu dönem 
dir. (DI dönemi) Bu dönemdeki hafif fakat sürekli tektonik hareketler nedeniyle
aşınım yüzeylerinde bazı yavaş değişm eler olm akla birlikte aşınım bu değiş
melere üstün geldiği için sözkonusu yassı reliefin genel karekterinde önemli
bir değişme olm am ıştır (Şekil 4 ve 5).
DI sistemleri, Alt-Orta M iyosende nem li-tropikal iklimin etkisiyle gelişmiş
denüdasyon yüzeyleridir. Geniş bir alanda yayılım gösterirler ve çeşitli yaş ve
cinsteki kayaçları keserler. Aynı zamanda incelem e alanının da en yüksek yer
lerini oluştururlar. Sivritepe 903 m ., Karlık dağı 897 m. Kürek dağı 895 m.
Bununla beraber aynı yükselti basam aklarında olup, daha alçak seviyelerde
yer alan aşınım yüzeyleri Alt-Orta M iyosen aşınım yüzeylerinin alçalmış deva
mı niteliğindedir (D lb). Meydan tepe 576 m. Kuşyuvası t. 614 m. gibi alanlar
DI aşınım yüzeylerinin 600 m .lerde görüldüğü yerleri oluştururlar.
b) Üst Miyosen Aşınım Yüzeyleri:

Üst M iyosende kurak, yarıkurak iklim şartlarına göre oluştuğu için bu yü
zeyler (D il sistemi) belirli b ir eğime sahip olm akla beraber yüzey üzerinde
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yükselen koni biçim li adatepeleri ile karakterizedirler (Şekil: 6,7,8). D il aşı
nım yüzeyleri 250-600 m .ler arasında gelişmiştir. Bunlar üzerinde 550-600
metrelere kadar Adatepeler yükselir. Ihlam ur tepe 600 m. Yedigürgen tepe
611 m. bunlara örnektir. Bu yüzeyler DI aşınım yüzeylerinin faylarla alçalmış
ve Üst M iyosendeki m orfoklim atik süreçlerle işlenmiş parçaları olduğu için
daha çok DI yüzeylerinin etrafını çevreler. D il yüzeyleri incelem e alanında
akarsularla derin yarılmış durum da olup, geniş bir alana yayılır.
c) Ust Pliyosen Aşınım-Birikim Yüzeyleri:

M iyosen-Pliyosen arasında canlanan tektonik hareketlerle, Pliyosen baş
larından itibaren yeni bir dönem , DIII dönem ine girilmiştir. Bu dönem de ya
ğışlı, ılıman bir iklim ve daha alçak taban düzeyine uyumlu bir akarsu
aşındırması etkili olmuştur. Alanın, kuzeydoğusundaki Ponsiyen-Pliyosen yaşlı
kayaçlar D III aşınım yüzeyi tarafından kesilir. Bu yüzeyler akarsularla par
çalanmıştır. G ökçedere sırtları 196 m ., Çalıca 100 m ., bu yüzey tarafından
kesilir. Pliyosen aşınım -birikim yüzeyleri DI ve D il aşınım yüzeylerine oran
la daha dar alanda yayılmakla birlikte, kabaca kuzey-güney yönede uzanma
ları ve düz yüzeyler halinde görülmeleriyle dikkati çeker (Şekil 7,8) Bu yüzeyler
kuzeye doğru eğimlidir. Bu eğim ler esas itibariyle Pliyosen aşınım yüzeyle
rindeki flüvyal süreçlerin b ir sonucu olmalıdır. Bununla birlikte faylarında
yüzey üzerinde kısmen etkili olduğu belirtilebilir.
d) Seki Sistemleri:

Seki sistemleri denizel ve akarsu sekileri olm ak üzere iki grupta toplanır.
Nisbi yüksekliği 50 metreye kadar olan sekiler alçak sekiler (SA) 50 m.den
fazla olanlar ise yüksek seki (SY) olarak gösterilmiştir (Şekil 9). Alçak ve yüksek
sekiler Koruköy, Çınarcık kıyıları ve incelem e alanının batı kıyılarında rast
lanır. Gerek tektonik yükselmeler, gerek değişen kaide seviyesine bağlı ola
rak akarsuların yataklarını tekrar kazmaları sonucu akarsu sekileri oluşur.
e) Kıyı Çizgisi:

Samanlı dağlarının yapı hatlarının kıyıya paralel uzanması genel olarak
yüksek ve falezli kıyıların meydana gelmesine neden olmuştur. Doğu-batı doğrultulu Kuzey A nadolu fayı incelem e alanının kıyılarını etkilemiş ve şelf sa
hasının daralmasına yol açmıştır. Bu kıyılar tektonik ve litolojinin kontrolünde
oluşmuş faylı kıyılardır. Büyük derelerin gerideki dağlık alanları yararak de
nize ulaşmaları ve taşıdıkları materyalleri kıyıda biriktirm eleriyle alüvyal kı
yı şekilleri meydana gelmiştir. K ocadere ve Değirm endere de olduğu gibi
Teşvikiye deresinin denize açıldığı alüvyal kesim ova niteliği gösterir. Yüksek
falezli kıyıları bazı kesimlerde heyelanlara ve akmalara neden olur. Koruköy
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kıyılarında olduğu gibi. Burada killi-siltli tabakalar gerek eğimin, gerek yü
zey sularının etkisiyle akmalara zemin hazırlar. Bu kıyılarda dalgaların aktif
rolü vardır. Bu durum da kıyılar hem akma şeklindeki kütle hareketleriyle,
hemde dalgalar tarafından geriletilir.

ÖZET VE SONUÇLAR
1 - İncelem enin amacı farklı yükselti basam aklarında yer alan aşınım yü
zeylerini ortaya koymak, bu yüzeylerin hangi süreçlerle nasıl işlendiğini izah
etmek, İzmit Körfezinin oluşumuna ışık tutmaktır.
2 - İncelem e alanında birbirin den ayırabildiğim iz üç farklı aşınım yüzeyi
tesbit edilmiştir. Yüzeyler değişik je o lo jik zam anlarda, değişik klimatik şart
ların etkisinde işlenmiştir. Bunlar dönem ler halinde alçalan, farklı taban dü
zeylerine bağlı geri aşınım nedeniyle genç yüzeylerin yaşlı yüzeylerin zararına
genişlediği sistemlerdir.
3 - Bu yüzeylerden 600-900 m .lerde yer alan yüzeyler Erol sisteminde DI
Alt-Orta M iyosen aşınım yüzeylerine karşılık gelir. 250-600 m. yükseltilerde
yer alanlar ise D il Üst Miyosen aşınım yüzeyleridir. 100-200 m .lerde yayılan
yüzeyler ise D III Pliyosen aşınım -birikim yüzeyleri olarak karşımıza çıkar.
4 - DI ve D il aşınım yüzeyleri genç İzm irt K örfezinin oluşumundan ba
ğımsız olarak gelişmiştir ve bu yüzeyler denüdasyonal süreçlerin etkisiyle mey
dana gelmiştir. DI yüzeyleri sıcak nemli bir iklim in etkisi altında gelişmiş bir
yontukdüz (etchplain) dir. D il aşınım sistemleri pediplen karekteri gösteren
eğimli etek yüzeyleri halinde DI aşınım yüzeylerini çevreler. DIII aşınım-birikim
yüzeylerin oluşum larında ise, flüviyal taban düzeyi alçalmasının büyük rolü
sözkonusudur.
5 - D il yüzeylerinden aşınım materyalleri İzmit körfezi kıyıları Yolava d o
laylarında çukur alanlarda depolanm ış ve alanın korelanı olan Üst M iyosen
den (Ponsiyen) form asyonlarını oluşturmuştur. Dolayısıyla bu korelan
katmanlardan yüzeylerin yaşını çıkarm ak mümkündür.
6 - D il aşınım sistem lerinin DI sistem lerinden faylarla düştüğü oluşan ye
ni taban seviyesine göre D il yüzeylerinin akarsularla yarıldığı ve DI sistemle
ri içerisinde D il dönem inde oluşmuş akarsu vadisinin meydana geldiği görülür.
7 - Çınarcık çevresindeki yam açlar faylar nedeniyle kuzeye doğru basamaklanmış olup, DI aşınım yüzeyini kestiğine göre Orta M iyosenden sonra et
kili olmuşlardır. Pliyosen DIII aşınım yüzeylerini keserek etkili olan fayların
meydana gelmesiyle İzmit K örfezi daha da derinleşm iş ve oluşan yeni taban
seviyesine göre akarsular yataklarını yeniden kazmaya başlamış ve sekiler oluş
muştur.

O. EROL -
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8
- Çalışma alanı güneyinde yükselen bloktaki aşınım yüzeyleri ile alça
lan Marmara Denizi havzasının tabanı karşılaştırıldığında (Şekil 3), faylanmalar nedeniyle iki blok arasında Orta Miyosenden günümüze en az 2000 met
relik 1 >r oynama olduğu, güneydeki Orta ve Üst Miyosen reliefinin 800-1000
metrel -de az kaldığı söylenebilir. Buna göre kara kesiminde Orta-Üst M iyo
sen düzeyleri arasında ortalama 200 m. Üst M iyosen/Üst Pliyosen arasında
600 m, Üst Pliyosen günümüz arasında 200 metre bir göreli hareket olduğu
söylenebilir. Bu değerlere, Marmara çanağındaki alçalma oranı da eklenirse
değerleri ikiye katlamak mümkündür.

F
Şekil 3 - İzm ir körfezinin enine, Teşvikiye vadisinin boyuna profili, DI orta Miyosen aşınım yü
zeyleri, D il üst Miyosen aşınım düzeyi, DIII üst aşınım-birikim yüzeyi, GAY Pliosen
Kuarterner geriye aşınım ile oluşmuş vadi bölüm ü, GA genç geriye aşınımın bugün
ulaştığı nokta D ZT deniz tabanı, F olası faylar.
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varan V şekilli vadiler.

Şekil 5 - Teşvikiye vadisinden güneye bakış. Alt-Orta Miosen aşınım

yüzeyleri ve bu yüzeyleri

Şekil 6 - Teşvikiye vadisinden Erikli havuza bakış. Üst Miosen D II omuzları Karpuz dereye
doğru oluk biçim inde alçalmakta.

Şekil 7 - Çalıca güneyindeki DIII aşınım yüzeyinden güneybatıya bakış. D il yüzeyleri DI sis
temleri oluk biçim inde gömülmektedir.

Şekil 8 - Çalıca köyünden güneye bakış. Karşı yamaçta heyelanlar ve geride aşınım yüzeyleri
AT: Ada tepe reliefi.

Şekil 9 - Çınarcık doğusunda ki 30 metrelik alçak sekiden koy’ un görünümü SA: Alçak seki
SY: Yüksek seki D il Üst Miosen D III Pliosen aşınım yüzeyleri.

