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Deniz Bilimleri Enstitüsü
(III)

ODTÜ DBE’nin (Deniz Bilimleri
Enstitüsü) araﬂt›rmalar›n› tan›tmaya
devam ediyoruz. Daha önce deniz biyolojisi (Nisan 2005), fiziksel ve kimyasal oﬂinografi (Temmuz 2005) bölümlerini tan›tt›¤›m›z enstitünün, son olarak jeolojik oﬂinografini bölümünden
sözedece¤iz. Jeolojik oﬂinografi, deniz
ve okyanuslar›n oluﬂumlar›, geçirdikleri süreçler, dip yap›s›n›n topo¤rafik ve
morfolojik özellikleri, sedimanlar›n nitelikleri, kal›nl›klar› ve da¤›l›mlar›, dip
ve dip alt›n›n sismik yap›s› gibi konular› inceliyor. Enstitüde araﬂt›r›lan konular bunlar. Ancak araﬂt›rmalar genelde
ülkemiz k›y›lar› için yap›l›yor.
Jeolojik oﬂinografi araﬂt›rmalar›n›
incelemek üzere, ilk olarak enstitü Müdür Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. Vedat Ediger’i ziyaret ettik. Ediger, deniz araﬂt›rmalar›n› daha çok k›ta sahanl›¤› denen
bölgede gerçekleﬂtiriyor. ‹lgilendi¤i
alan, k›ta sahanl›¤›n›n sedimantolojik
ve yap›sal özellikleriyle ilgili. Sedimantoloji (tortulbilim), tortul kayaçlar›n fiziksel, kimyasal ve oluﬂum özelliklerini
araﬂt›ran bilim dal›. Sedimantolojik
araﬂt›rmalar›n en önemli özelli¤i, tortul
kayaçlar›n oluﬂumlar› s›ras›nda çevre
koﬂullar›n›n da belirlenebilmesi. Bu
araﬂt›rmalar için dipteki sediman denen çökeller kullan›l›r. Sedimanlar, karadan akarsular›n, havadan aerosollerin, sudan da ölmüﬂ planktonlar›n, zaB‹L‹M ve TEKN‹K 66 A¤ustos 2005

manla çökerek, deniz taban›nda katmanlar oluﬂturmas›yla oluﬂur. Sediman›n niteli¤i, çökelme h›z›, fiziksel ve
kimyasal özelli¤i, k›y›n›n, denizin ve atmosferin durumuna ba¤l› olarak de¤iﬂir. Sedimanlar›n incelenmesiyse karot
denen sistemle yap›l›r. Zeminden pasta
dilimi almaya benzeyen bu sistemde,
zeminin farkl› derinliklerinden ç›kan
tabakalar, de¤iﬂik renkte olur. Bu renklere bak›larak zaman dilimleri ortaya
ç›kar›l›r. Sediman diliminin en alt›ndaki nokta en yaﬂl›, en üstündeki nokta
da en genç olarak tan›mlan›r. Bunun
aras›ndaki katmanlar da zamana göre
s›ralan›r. Zeminden al›nan her dilimlik
sedimanla k›y›n›n atmosferik, meteorolojik, tar›msal özeliklerini belirlemek
mümkün. Ediger’e göre sedimanlar,

bulunduklar› çevrenin an› defterleri gibi. Çevrede geçen tüm olaylar, sedimanlar içinde kay›t olarak al›n›r. Bu,
ne kadar ayr›nt›l› incelenirse çevre hakk›nda o kadar bilgi edinilir. Örne¤in
Messiniyen’de (6 milyon y›l önce), Akdeniz tamamen kurumuﬂ. Kurudu¤unda da belli çanaklar oluﬂmuﬂ. Kuruma,
bilindi¤i gibi suyun buharlaﬂmas›yla
olur. Suysa saf olarak buharlaﬂ›r. Geride kalan çökellerde de içindeki di¤er
kimyasallar› b›rak›r. Bu kimyasallar,
suyun o zamanki yap›s›n›n nas›l oldu¤u hakk›nda bilgi verir. Buharlaﬂan suyunsa ya¤›ﬂ olarak düﬂmesi gerekir.
Su, genelde kutuplara do¤ru gider ve
burada kar olarak düﬂer. Burada eriyen sular yavaﬂ yavaﬂ tekrar denizlere
döner. Bu arada dünya iklimi ›l›man bir

Jeolojik Oﬂinografide
Uydu Verileri
DBE Deniz Jeolojisi ve Jeofizi¤i Anabilim Dal› Araﬂt›rma Görevlisi Devrim Tezcan’›n araﬂt›rma konusu, uydulardan elde edilen altimetri
(yükseklik) de¤erlerinden türetilen gravite (yerçekimi) verileriyle gemilerin toplad›¤› gravite
verilerinden yararlanarak, Kuzeydo¤u Akdeniz
ve Karadeniz’in kabuk yap›s›n› ortaya ç›karmak.
K›tasal ve okyanusal kabuk kal›nl›klar›n›n kilometrelerle ölçüldü¤ünü ve bu kadar derinli¤e
nüfuz edebilen jeofizik sistemlerin çok pahal›
oldu¤unu belirten Tezcan, uydulardan faydalan›larak, henüz gerçek jeofizik sistemler kadar baﬂar›l› olmasa da, deniz dibi ve dip alt›na ait bir-

çok bilginin daha az maliyetle elde edebilece¤i
görüﬂünde.
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dönemde de¤ilse, düﬂen kar erimez ve
devaml› bir su kayb› olur. Di¤er bir deyiﬂle su döngüsünde bir kesinti olur.
Bu kesinti oldu¤unda ya buzul ça¤› ya
da kurakl›k ça¤› yaﬂan›r. ‹ﬂte bu ve buna benzer bilgilerin tümünü bu sediman tabakalar›ndan ö¤renmek mümkün. Bir baﬂka örnek de kabuklu organizmalar için verilebilir. Sediman tabakas›n›n en alt›nda bulunan mikroorganizmalar›n, kabuklar›ndaki karbon atomunun yap›s›na bak›l›r. Bilindi¤i gibi
bu mikroorganizmalar›n kabuklar› kalsiyum karbonattan oluﬂur. Bu karbonun, suda de¤iﬂik oranlarda bulunan
C12 ve C13 numaral› izotoplar› var.
Denizde yaﬂayan mikroorganizmalar,
kabuklar›n› geliﬂtirmek için deniz suyundaki çözünmüﬂ karbonatlar› kullan›rlar. Kabu¤un yap›s›nda zamanla biriken bu karbon izotoplar›, o günkü deniz suyunun koﬂullar›na ba¤l› olarak
denizin s›cakl›¤›, tuzlulu¤u hakk›nda
bilgi verir.
Sediman analizleriyle ilgili olarak,
enstitünün bulundu¤u bölgede yap›lan
bir araﬂt›rmada, sediman tabakas›n›n
içinde çok fazla miktarda krom bulunmuﬂ. Bu, çevrede bir fabrika ya da evsel
at›klardan, fazla miktarda kromun ar›t›lmadan denize verildi¤inin göstergesi.
Ediger’in deniz taban›n›n morfolojik

Do¤u Akdeniz Tektoni¤i
DBE Deniz Jeolojisi ve Jeofizi¤i Anabilim Dal› baﬂkanl›¤›n› Doç. Dr. Mahmut Okyar sürdürüyor. 1983 y›l›ndan bu yana enstitüdeki araﬂt›rmalara kat›lan Okyar, araﬂt›rmalar›n› daha çok
k›ta sahanl›klar›nda gerçekleﬂtiriyor. Bu araﬂt›rmalarda DBE’nin sismik sistemlerini kullan›yor.
Bu sistemlerden tek kanall›, yüksek çözünürlüklü Uniboom s›¤ sismik sistemi, deniz taban›n›n
75 metre kadar alt›na girebiliyor ve 30 cm’ye
kadar olan tabakalar› ay›rt edebiliyor. Okyar, bu
cihazla elde edilen verilerin k›ta sahanl›klar›nda, son buzul ça¤›ndan (yaklaﬂ›k 18 bin y›l önce) günümüze kadar, çökelmiﬂ sedimanlar›n depolanma koﬂullar›n›n yorumlanmas›nda büyük
bir öneme sahip oldu¤unu söylüyor. Bunun yan›
s›ra sismik verilerin, jeolojik örnekleme sistemlerinden elde edilen bulgularla birlikte yorumlanmas›yla Holosen döneme (8000 y›l önceden
günümüze kadar) ait iklim de¤iﬂiklikleri hakk›nda da bilgi sahibi olunabiliyor. Okyar’›n da yer
ald›¤› bir araﬂt›rmada, yan› tarayan sonar sistemi kullan›larak, Kuzeydo¤u Akdeniz k›ta sahanl›¤›yla ‹stanbul Bo¤az›’n›n deniz taban› görüntülenmiﬂ ve sediman da¤›l›mlar› haritalanm›ﬂ. Ayr›ca, Karadeniz k›ta sahanl›¤›nda yap›lan bir çal›ﬂmadaysa sedimanlar›n aras›ndan s›zan gazlar›n varl›¤› da belirlenmiﬂ.

özelli¤iyle ilgili araﬂt›rmalar› da var. Bilindi¤i gibi, karadaki ovalar›n, da¤lar›n,
yükseltilerin benzerleri deniz taban›nda
da bulunur. Bunlar›n özelliklerinin
araﬂt›r›lmas›ndaysa yan› tarayan sonar
(side scan sonar) kullan›l›r. Bu sonarla
deniz taban›n›n foto¤raf›, üç boyutlu
yorumlanacak biçimde elde edilir. Ediger, bu yöntemin bat›k araﬂt›rmac›l›¤›nda ve deniz çay›rlar›n›n da¤›l›mlar›n›n
araﬂt›r›lmas›nda da kullan›ld›¤›n› belirtti. DBE’nin, jeolojik oﬂinografi araﬂt›rmalar›nda kulland›¤› uzaktan kumandal› bir video kameras› var. Bununla suyun çok derinlerine dalmadan aﬂa¤›daki yap›y› incelemek mümkün.
Araﬂt›rmalar›n›n bir bölümünü de depremler
üzerine yapan Okyar, gözlerden kaçan bir bölgemizin unutulmamas› gerekti¤ini belirtiyor. Okyar,
tüm dikkatin, ‹stanbul ve çevresinde olabilecek
bir depreme verildi¤ini, Ceyhan depremi (1998)
gibi oldukça büyük depremler yaratm›ﬂ bir fay zonunun meydana getirebilece¤i tehlikelerin gözard› edilmemesi gerekti¤ini söyledi. Bu fay zonunun kara taraf›nda uzanan k›sm›n›n, baz› araﬂt›rmac›lar taraf›ndan k›smen incelenmiﬂ olsa da, deniz taraf›ndaki uzan›m› hakk›nda hemen hiç bilgi
bulunmuyor. Okyar amaçlar›n›n, hem karada
hem de denizde Karataﬂ-Osmaniye fay zonunun
uzan›m›n› belirleyerek, ileride bölgede yap›lacak
mühendislik çal›ﬂmalar›na ön bilgi sa¤lamak oldu¤unu aç›klad›. Okyar bunlar›n yan›nda, bölümlerinde günümüzün geliﬂen teknolojisine paralel
olarak, Deniz Jeolojisi ve Jeofizi¤i Anabilim Dal›’nda yeni yöntemlerin uygulanmas›na önem verildi¤ini söyledi. Örne¤in, Co¤rafi Bilgi Sistemi
(CBS) kullanarak bugüne kadar toplanm›ﬂ tüm
verileri bir araya getirip, gelece¤e yönelik çal›ﬂmalar için bir veri taban› oluﬂturmay› ve bunlar›
‹nternet’te tüm araﬂt›rmac›lar›n kullan›m›na açmay› planl›yorlar. Bunun yan› s›ra, uzaktan alg›lama yöntemleriyle, uydudan al›nan görüntülerin
iﬂlenerek k›y› çizgisinde meydana gelen de¤iﬂimlerle k›y›sal sediman taﬂ›n›m›n›n incelenmesi de
amaçlan›yor.

Ediger ayr›ca, ülkemiz k›y›lar›n›n
tektonik durumunu da k›saca özetledi;
Türkiye’nin tektonik haritas›na bak›ld›¤›nda, Afrika ve Arabistan levhalar›n›n üzerinde yer ald›¤› görülür. Bu levhalar, kuzeye do¤ru hareket halinde.
Her iki levha da ayn› h›zda hareket
ederse herhangi bir jeolojik olay gerçekleﬂmez. ‹kisi farkl› h›zlarda hareket
ederse deniz, k›ta oluﬂumu gibi büyük
jeolojik olaylar gerçekleﬂebilir. Burada
da Arabistan levhas›, Afrika levhas›na
göre daha h›zl› hareket ediyor. Uzun
zaman önce, Afrika ve Arabistan levhalar›, bugün bulunduklar› yerden çok
daha güneydeydi. Ayr›ca, bugünkü
Akdeniz’in yerinde Tetis (Tethys) denen çok daha büyük, okyanus gibi bir
deniz vard›. Afrika ve Arabistan levhalar›n›n hareketi birçok plakay› yerinden oynatt›, Arabistan levhas› Tetis Denizi’nin bat› k›sm›n› kapat›p bugünkü
Akdeniz’in oluﬂmas›n› sa¤lad›. Afrika
levhas› da kuzeye do¤ru, daha yavaﬂ
biçimde ilerledi. Afrika levhas›n›n bu
hareketi, deniz taban›ndaki çökelmiﬂ
maddeyi üst tabakadan s›y›rarak, Anadolu kara parças›nda yüzeye do¤ru ç›kartt›. Bugün, Toros da¤lar›nda deniz
canl›lar›na ait fosiller bulunmas›n›n
nedeni bu. Ege k›y›lar›nda da¤lar›n denize dik uzanmas›n›n nedeniyse, Anadolu’nun bat›ya do¤ru hareketi. Bu
hareketin devam›nda da Yunanistan’la
Anadolu birleﬂecek.
Ediger ayr›ca, enstitüde yap›lan
uluslararas› düzeydeki çal›ﬂmalar›n
çok düﬂük bütçelerle gerçekleﬂtirildi¤ini, rekabet ettikleri di¤er enstitülerin
çok daha iyi bütçelerle, ayn› iﬂi yapt›klar›n› belirtti. Örne¤in, deniz bilimleri
konusunda üst s›ralarda olan Woodswhole Oﬂinografi Enstitüsü’nün (ABD)
y›ll›k ortalama araﬂt›rma bütçesi 100
milyon dolar. ‹framer'in (Fransa) y›ll›k
ortalama araﬂt›rma bütçesi 350 milyon
avro. ODTÜ DBE’yle ayn› düzeyde
olan bir enstitünün y›ll›k ortalama bütçesi 20 milyon dolar. DBE’nin ortalama y›ll›k araﬂt›rma bütçesi (2004) 500
bin dolar.
DBE’de TÜB‹TAK destekli bir projeye önümüzdeki günlerde baﬂlanacak.
Geniﬂ kapsaml› bu projede, jeolojik
oﬂinografiyle ilgili olarak, Karataﬂ-Osmaniye fay zonunun denize uzan›m›n›n belirlenmesine yönelik araﬂt›rma
seferleri de düzenlenecek.
Bülent Gözcelio¤lu
A¤ustos 2005
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