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Özet
Doğru akım özdirenç (DAÖ) yöntemi, iki elektrod (akım elektrodları) yardımıyla yere yapay
bir akım verilmesi ve diğer iki elektrod (potansiyel elektrodlar) arasında bu akıma karşılık oluşan
potansiyel (gerilim) farkı ölçerek yeraltının görünür özdirenci olarak adlandırılan bir parametrenin
belirlenmesi esasına dayanmaktadır. DAÖ yönteminde amaç, yeraltının jeolojik yapısını elektrik
özelliğine (özdirenç) göre belirleyip görsel olarak sunmaktır. Bu yöntemde akımın etken bir şekilde
nüfuz edebileceği derinlik, elektrodlar arasındaki mesafeye, yeraltında bulunan jeolojik tabakaların
bağıl kalınlığına, jeolojik birimlerin şekillerine, büyüklüklerine ve özdirenç değerlerine bağlı olarak
değişmektedir (Ergin, 1985). Bu nedenle yöntem, yeryüzünden itibaren birkaç kilometre derinliğe
kadar ölçü almaya uygun olmakta ve böylece yöntemin oldukça geniş bir yelpazede uygulama alanları
bulunmaktadır (örn. maden, mineral, jeotermal enerji kaynağı ve petrol aramaları, hidrojeoloji,
arkeojeofizik, mühendislik jeolojisi problemlerinin çözümü). Bu açıdan DAÖ yöntemi, uygulama
kolaylığı ve etkili sonuçlar vermesi nedeniyle en yaygın kullanılan jeofizik yöntemlerden biridir.
Son yıllarda, teknolojik ilerlemelerin getirdiği olanaklarla birlikte, bilgisayar kontrollü elektrik
özdirenç ölçüm sistemlerinin ve kullanılan iki- veya üç- boyutlu modelleme algoritmalarının gelişimi,
yapılan çalışmalardan daha kısa sürede daha etkili sonuçlar alınabilmesini sağlamakta ve sığ amaçlı
DAÖ çalışmalarında yüksek çözünürlüklü iki- veya üç-boyutlu kesit görüntüleri kolaylıkla elde
edilebilmektedir (örn.. Abdul Nassir ve diğ., 2000; Suzuki ve Higashi, 2001; Beresnev ve diğ., 2002;
Lapenna ve diğ., 2003; Drahor ve diğ., 2007; Ekinci ve Kaya 2007; Ekinci ve diğ., 2008; Balkaya ve
diğ. 2009; Erginal ve diğ., 2009). Bu faydalarından dolayı özellikle elektrik özdirenç tomografi (EÖT)
tekniği sığ amaçlı jeofizik çalışmalarda oldukça cazip hale gelmiştir.
Bu çalışmada Çanakkale yöresinde yapılan iki farklı jeomorfolojik araştırmada kullanılan
EÖT tekniği uygulamalarının sonuçları sunulmuştur. İlk örnek olarak Bozcaada‟nın güney kıyısında
Zunguma Burnu‟nda Geç Pleistosen yaşlı kıyı eoliniti üzerinde gerçekleştirilen uygulama
tartışılmaktadır. Çalışmada 102-m lik bir profil boyunca 3 m elektrod aralıklarıyla 14 seviye için
Wenner-Schlumberger dizilimi kullanılmıştır. Toplanan görünür özdirenç verileri iki-boyutlu ters
çözüm tekniği ile değerlendirilmiş (Loke ve Barker, 1996) ve yer-elektrik model ortaya konmuştur.
Çalışma sonucunda eolinitin yer altı geometrisi ve altındaki Geç Miyosen yaşlı denizel çökellerle
dokanak ilişkisi belirlenmiştir. Yaklaşık 4-7 m arasında kalınlığa sahip eolinit içerisindeki farklı
büyüklüklerdeki erime boşlukları da ortaya konmuştur. Ayrıca iki birimi de kesen bir yüksek açılı
normal fayın varlığı ortaya konmuştur.
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İkinci örnek çalışmada ise Lapseki (Çanakkale) ilçesinin 13 km doğusunda bulunan ve
Çanakkale-Bursa karayolunu tehdit eden Adatepe heyelan alanında EÖT uygulaması yapılmıştır. Bu
örnekte de 102-m lik bir profil boyunca elektrod aralığı 3 m olacak şekilde Wenner-Schlumberger
dizilimi ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. Görünür özdirenç değerleri toplam 12 seviye için
ölçülmüştür. İki-boyutlu ters çözüm tekniği ile elde edilen tomografik kesitte, kısmen yüksek özdirenç
değerlerine sahip kumca zengin birim üzerinde bulunan ve yüzeyden yaklaşık 4-5 m derinliğe kadar
ulaşan iletken killi rotasyonel kayma yüzeyi belirlenmiştir. EÖT görüntüsü bu heyelanın ÇanakkaleLapseki karayolunun da üzerinden geçtiği, güneyde yer alan eski bir heyelanın topuk zonunda
geliştiğini, ayrıca kayma yüzeyinin de bu eski heyelan sahasına doğru devam ettiğini ortaya
koymuştur.
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