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ÖNSÖZ 

Ülkemizde 1999 yılmda yaşanan ve büyük can ve mal kaybına yol açan depremler 1997 
yılmda bir grup İTÜ öğretim üyesinin öncülüğünde oluşturulan "Aktif Tektonik Araştırma 
Grubu (ATAG)"nun ve bu kapsamda yapılmaya başlanan yıllık bilimsel toplantılarm ne denli 
isabetli ve gerekli bir girişim olduğunun da kanıtı olmuştur. Atag toplantıları 1997 yılından 
beri katılımcılarm samimi ilgileri ile düzenli olarak sürdürülebilmiştir. İlk ikisi İstanbul 
Teknik Üniversitesinde, üçüncüsü Cumhuriyet Üniversitesinde, dördüncüsü Osmangazi 
Üniversitesinde yapılan toplantılarm bildiri özetleri ile bildirilerin tam metinlerini içeren 
kitaplar basılmıştır. Bu toplantılarm beşincisi Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilmektedir. 
Atag5 toplantısına değişik kuruluşlarda çalışan araştırıcılar tarafından 30 adet bildiri 
gönderilmiş olup toplantıda iki de çağrılı konuşma yer alacaktİr. Bu toplantının yararlı 
olmasını dileyerek katılımcılara ve toplantının düzenlenmesini sağlayan Ankara 
Üniversitesine ve katkı sağlayan Tübitak'a ve MTA Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz. 
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AKTiF TEKTONlK ARAŞTIRMA GRUBU BEŞlNCl TOPLANTISI, 15-16 KASIM 2001 ANKARA 

I 5 KASIM 200 I PERŞEMBE (ATAUM SALONU, ANKARA ÜN1VERSİTESİ CEBECİ KAMPÜSÜ) 

Oturum/Saat 
8.30-9.00 Kayıt 

9.00-9.30 Saygı Durusu ve Açılış 
;;;;;ı OTURUM BASKANI: PROF. DR ALİ KOCYİGİT 

~ 
9.30-9.50 Aykut B arka , Mannara denizi fay geometrisi ve deprem aktivitesi 
9.50-ıo.ıo Umut Deste2iil, Armutlu yanmadasmda coğrafi bilgi sistemi 
ıo.ı0-10.30 Mehmet Dai!cı, Türkiye' de Göktaşı Çarpma Kraterlerinin İlk Kez Landsat Uydu Görüntülerinde Aranması 

f-1 10.30-ı0.50 i ÇAY VE KAHVE ARASI o 
~ 

OTURUM BASKANI: DR FUAT SAROGLU 
ıo.so-ı 1.10 Voll{an Karabacak veErhan Altunel, ]h/ara Vadisi Civarındaki Traverten Oluşumları ve Tektonik Onem/eri 

~ ı 1.10-11.30 Faruk Ocako21u, Aladağlar Doğusunda Doğu Toroslarm Aktif Tektoniğine İlişkin Bir Yapı ve Bölgesel Anlamı 
00. ı 1.30- ı 1.50 Mehmet Cihat Alçiçek, Nizanıettin Kazancı, Mehmet Ozkul ve Hüseyin Erten, Fetlıiye-Burdur Fay Zonu'nun Yaşı Hakkında Veriler 

11.50-ı2.ıO Isınail Kuşçu, JeffParke ,Robert S. Dan McKenzie ,Timothy A. Minshull, Jonathan M. Bull, Naci Görür ve A.M.C.Şengör, Marmara Denizi 
Havzalarında Faylanma - Sedimantasyon Etkileşimi 

12.ı0-13.30 ÖÖLE YEMEGİ 
OTURUM BASKANI: DR ÖMER EMRE 

13.30-ı3.50 Ali Koçyiğit, Arda Özacar, Mustafa Cihan, Oktay Gökçe ve Gerçek Saraç, Sandıklı ve Dombayova Grabenleriııin Neotektonik Özellikleri: Isparta 
;;;;;ı Açısı 'nda İki Evreli Genişleme ve Genişleme tüıiindeki Yeni Tektonik Rejimin Başlama Yaşı 
§ 13.50-14.10 Seyitoğlu, G., Kazanc>, N., Karadenizl~ L., Şen, Ş., Varol, B., Karabıyıkoğlu, T., Savaşçı, D.,Ozoğul, M. A., ve Ozcan, F, Eldivan tektonik kaması: 

~ Anadolu levhasınm içsel deformasyonunda rol oynayan bir neotektonik yapı 
14.10-14.30 Fa tma Tokay veErhan Altunel, Eskişehir fay zonunun İnönü-Dodurga çevresinde neotektonik özellikleri 

o 14.30-14.50 Hasan Çetin, Hakan Güneyli ve Larry Mayer, Doğu Anadolu Fayı, Palu-Hazar Gölü ve Hazar Gölü-Sincik Segmentlerinin Paleosismolojisi 

~ 
14.50-15.10 Dilek Şatır ve Aykut Barka, Ecemiş Fayı'nın paleosismik aktivitesi 
15.10-15.30 Cenk Yaltırak, Tolga Yalçın, Erkan Bozkurtoğlu ve Hasan Kırmızıtaş, Deprem önceden tahmin edilebilir mi ? "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 

o Depremleri öncesi gereekiesen sığ deformasyonlar ve etkileri örneği 
00. 15.30-15.50 fCAY VE KAHVE ARASI 

~ OTURUM BASKANI: PROF. DR AYKUT BARKA 
~ 15.50-16.10 Ramazan Demirtaş, Cenk Erkmen ve Müjdat Yaman, Denizli ve yakın civannda deprem üreten diri faylar ve Gökpınar sulama barajının depremsellik 
~ açısından irdelenmesi 
~ ı6.I0-16.30 Ömer Emre, T.Yiğit Duman, Shinji Toda, Mitsuri Okuno, Selim Ozalp, Ahmet Doğan, Hiroyuki Tsutsumi, Fatma Tokay, Tsuyoshi Haraguchi, ıÇ,!:) 

:O Hisao Kondo, Nobihiko Sugito, Toshio Nakamura, Rukiye Clplak ve Oktay Parlak, 1999 Düzce Depremindeki Tetiklenme Mekanizmasının 
Paleosismolojik Analizi 

16.30-16.50 Müge Akın ve Kamil Kayabah, Deterministik Yaklaşımla Türkiye'nin Sismik Tehlike Analizi 
ı 6.50- ı 7.1 o Hasan Çetin, Ecemiş Fayı Üzerinde Paleosismolojik Kazı Çalışmaları 
17.30-ı 9.00 KOKTEYL (ATAUM FUAYE) 
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AKTiF TEKTON/K ARAŞTIRMA GRUBU BEŞiNCi TOPLANTISI, 15-16 KASIM 2001 ANKARA 

16 KASIM 2001 CUMA (ATAUM SALONU, ANKARA ÜNiVERSiTESiCEBECi KAMPÜSÜ) 

Oturum/Saat 
OTURUM BASKANI: PROF. DR AHMET TUGRUL BAŞOKUR 

9.00-9.30 Ali Koçyi~t, Türkive'nin yeni tektonik çerçevesi: Yeni tektonik rejiınlerin türleri ve başlama yaşlan 

~ 9.30-9.50 E rhan Altunel ve Francesco D' Andria, Hierapolis Arkeosismoloji Parkı 
9.50-10.10 Hasan Çetin, Doğu Anadolu Fayı (Türkoğlu-Osmaniye ve Toprakkale Segmentleri) Üzerinde 

Paleosismolojik Trench Çalışmaları 
;;;;J 
E-; ı 0.10- ı 0.30 ÇAY VE KAHVE ARASI 
o OTURUM BAŞKANI: PROF. DR BAKI V AROL 

~ 10.30-10.50 Nizarnettin Kazancı, Ömer Emre, Mustafa Keçer, Ediz Kırman, M. Cihat Alçiçek, Tevfık Erkal, Yeşim Islamoğlu, Ozden Ileri, Ahmet Doğan, 
Selim Özalp, Arzu Gül, İzmit Körfezi Güney Kıyısındaki Hersek Ve Çatalburun Diizlüklerinin Jeolojik incelemesi ve Yeni Yorumu 

~ !0.50-11.10 Neşe Çuvaş, İzmit Körfezi Kuzeyindeki Bölgenin Morfotektonik Özellikleri 
00. 11.1 0-11.30 Süha Özden, Semir Över ve Ulvi Can Ünlü2enç, Kuzey Anadolu Fay Zonunun Niksar Havzası ve Civarındaki Etkin Geritme Durumları 

11.30-11.50 Cenk Yaltırak, Marmara Denizi ve yakın çevresi'nin faylarının kinematik özellikleri ve evrimi 
12.00-13.30 1 ÖÖLE YEMEÖİ 

OTURUM BASKANI: DOC. DR. GÜRüL SEYİTOGLU 
13.30-13.50 Ahmet T. Başokur, Ünal Dıkmen ve O. Engin Tokgöz, Hasar Değerlendirmesi İçin Kuvvetli Yer Hareketi Kayitlarinin Zaman-Frekans Gösterimi: Diizce 

;;;;J 
Depreminden örnekler 

~ 
13.50-14.10 Bülent Oruç, Şerafettİn Çakır ve Ihrahim Sertçelik, Manyetik Anomalilerin Sınır Yığmasıyla Jeol~iik Süreksizlikterin Belirlenmesi 
14.10-14.30 Ziyadin Çakır, Jean-Bernard de Chabalier, Aykut Barka, Rolando Armijo ve Bertrand Meyer, SAR interferometrisinde atmosferik hatalar ve bunun 

1 yüzey de formasyonlarının yorumlanınasındaki etkileri 

o 14.30-14.50 Galip Yüce, Uğur Kuran, Selçuk Gördük, Yeraltısuyu Seviye Değişimleri İle Depremler Arasındaki ilişkinin 

~ 
Araştırılması: Eskişehir Civarındaki Gözlemler 

14.50-15.10 IÇA Y VE KAHVE ARASI 

o OTURUM BASKANI: Döc: DR. ERHAN ALTUNEL 
00. 15.10-15.30 Halil Gürsoy, Orhan Tatar ve John D.A. Piper, Batı Anadolu Genişleme Bölgesi ile Anadolu Bloğu Arasındaki Geçiş Kuşağındaki 

~ Neotektonik Deforınasyon: Afyon ve Çevresindeki Volkanik Kayaçiardan Elde Edilen Paleomanyetizma Sonuçlarının Anlamı 
15.30-15.50 Ahmet M. Akoğlu, Ziyadin Çakır ve Aykut Barka, 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Postsismik Deformasyonunun Sentetik Açıklık 

&1 Radarı interferometrisi Yöntemi ile incelenmesi 
~ 15.50-16.10 Sedat Inan, Senıih Ergin tav, Kevin Cuff ,Ruhi Saatçilar, Al pay Belgen ve Salih Akar, Marmara Bölgesinde Toprak Radon Gazı Ölçümleri: Aktif )"' 
:O Zonların Tespit Çalışmalarına Katkısı 

16.10-16.30 Ergun Gökten, Baki Varol ve Volkan Ozaksoy, İzmit Körfezi Kuzeyindeki Fayların Özellikler~ Alanın Neotekton~i ile İlişkileri 
16.30-17.00 GENEL TARTIŞMA VE ATAG6 HAKKINDA DÜŞÜNCELER 
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Aykut Barka ............................................................................................................................ l 

Türkiye'nin yeni tektonik çerçevesi: Yeni tektonik rejimierin türleri ve başlama yaşları 
(Çağnh konuşma) 

Ali Koç yiğit ............................................................................................................................. 2 

Armutlu yanmadasında coğrafi bilgi sistemi 
Umut Destegül ........................................................................................................................ 4 
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Aranması 
Mehmet Dağcı. ........................................................................................................................ S 
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Volkan Karabacak ve Erhan Altunel. ...................................................................................... 6 

Aladağlar Doğusunda Doğu Toroslann Aktif Tektoniğine İlişkin Bir Yapı ve Bölgesel 
Anlamı 

Faruk Ocakoğlu ........................................................................................................................ 7 

Fethiye-Burdur Fay Zonu'nun Yaşı Hakkında Veriler 
Mehmet Cihat Alçiçek, Nizarnettin Kazancı, Mehmet Özkul ve Hüseyin Erten .................... 8 

Marmara Denizi Havzalannda Faylanma - Sedimantasyon Etkileşimi 
İsmail Kuşçu, JeffParke ,Robert S. Dan McKenzie ,Timothy A. Minshull, 
Jonathan M. Bull, Naci Görür ve A.M.C.Şengör ................................................................... 9 
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Ali Koçyiğit, Arda Özacar, Mustafa Cihan, Oktay Gökçe ve Gerçek Saraç....................... ll 
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neotektonik yapı 
Seyitoğlu, G., Kazanc>, N., Karadenizli, L., Şen, Ş., Varol, B., Karabıyıkoğlu, T., 
Savaşçı, D., Özoğul, M. A., ve Öze~ F ................................................................................ 13 

Eskişehir fay zonunun İnönü-Dodurga çevresinde neotektonik özellikleri 
Fatma Tokay veErhan Altunel. .............................................................................................. 14 

Doğu Anadolu Fayı, Palu-Hazar Gölü ve Hazar Gölü-Sincik Segmentlerinin 
Paleosismolojisi 
Hasan Çetin, Hakan Güney li ve Larry Ma yer.. ....................................................................... 15 
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ATAG-5: AktifTektonik.Araştınna Grubu 5. Toplantısı 
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 15-16 Kasım 2001 

Marmara Denizi Fay Geometrisi ve Deprem Aktivitesi 

Aykut Barka 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü 

ÖZ: Marmara Denizi içinde son iki yılda yapılan batimetri çalışmaları Marmara denizi 
içindeki hasenierin pull-apart basenier olup olmadığı konusundaki farklı görüşleri henüz 
ortadan kaldırmamıştır. Bu araştırmada Kuzey Anadolu fayı üzerinde yeralan bazı 
benzer pull-part hasenierin jeolojik, morfolojik, geometrik ve kinematik benzerlikleri 
ortaya konularak deprem aktiviteleri incelenmiştir. Bu benzer basenler, 
Çınarcık!Erzincan, Tekirdağ (batı Marmara baseni)/Eften gölü ve Orta Marmara/Niksar 
basenieridir. Erzincan hasenini oluşturan faylar üzerinde 1784 M>7.3, 1939 M=7.9 ve 
1992 M=6.9 depremleri meydana gelmiştir. Çınarcık haseninde ise 1894 M=7.2, 1963 
M=6.3 depremleri bilinmektedir. Erzincan baseni depremleri yüzey kırıkları segment 
dağılımları ve yerdeğişitrme miktarları ortaya koyulduğunda hem 1894 depremi ve 
hemde doğu segmentinin oluşturabileceği depremler hakkında fikir sahibi olunmaktadır. 
Yine benzer olarak, Eften gölü iki tarafından meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım 
1999 depremleri kullamlarak Tekirdağ basenindeki 1912 kırığının uzamını ve gelecek 
depremler hakkında tutarlı sonuçlar elde edilebilir. 



ATAG-5: AktifTektonik A.ı:aştuma Grubu S. Toplantısı 
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fak-ültesi J eoloji Mühendisliği Bölümü, 15-16 Kasım 2001 

Türkiye'nin Yeni Tektonik Çerçevesi: 
Yeni tektonik rejimierin türleri ve başlama yaşlan 

Ali Koçyiğit 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

TektonikAraştırma Birimi, TR-06531, Ankara, Turkiye. 

ÖZ: "Yeni Tektonik Rejim" terim4 geçmişte herhangi bir zamanda başlayıp, 
deforınasyon stilinde, yapıların türünde, sedimentasyonda, magmatik etkinliklerde ve 
onların jeokimyasal karakterinde herhangi önemli ve bölgesel bir değişme olmaksızın 
günümüzde hala devam eden tektonik dönemi ya da tektonik deformasyonu anlatır. 
Yeni tektonik rejimin süresi, örneğin Kızıl Deniz'in açılması gibi kısa, ya da Atiantik 
Okyanusu'nun açılması gibi, göreceli olarak uzun olabilir. Benzer şekilde, birden çok 
yeni tektonik rejim, birbirine komşu alanlarda eş zamanlı olarak etkinliğini sürdürebilir. 
Ayrıca, eski tektonik dönem ve yeni tektonik dönem arasında uzun ya da kısa süreli bir 
Geçiş Dönemi de vardır. 

Yukarıda verilen kısa tanım ve açıklamalar temel alındığında, Türkiye ve komşu 
alanlarda, göreceli olarak kısa, hemen hemen eş yaşlı üç ayrı yeni tektonik rejim vardır. 
Bunlar sıkışma, çekme ve doğrultu atımlı faylanma türünde yeni tektonik rejimlerdir. 
Sıkışma türündeki yeni tektonik rejim, Kara Deniz bölgesinin denizel kesimi, Kafkaslar, 
güney Ege ve batı Kıbrıs yayları boyunca geç Orta Miyosen'den beri (-12 milyon yıl) 
sürmektedir. Sıkışma türü yeni tektonik rejim, diğer iki yeni tektonik rejimden daha 
yaşlı (uzun süreli) olup, Afrika-Arabistan levhalarının Anadolu-Avrazya levhalarına . 
doğru yakınsamasından kaynaklanmaktadır. Pliny ve Strabo yayları dışında, ki orada 
verev bir yitim sürmektedir, sıkışma türü yeni tektonik rejim hemen hemen tümüyle 
sıkışma türünde bir deformasyon ile (eğim yönünde bindirme) karakterize edilmektedir. 
Örneğin, küçük ve büyük açılı bindirme, kıvrımlanma, kısalma ve yükselme gibi. 
Jeolojik, sismik ve GPS verilerine göre, güney Ege-batı Kıbrıs yayı boyuncaki ortalama 
devinim hızı 3. 6 cm/yıl' dır. 

Geriye kalan iki rejim çekme ve doğrultu atımlı faylanma türündeki yeni 
tektonik rejimlerdir. Bu iki rejim eş yaşlı olup, birbirlerini sürekli olarak etkilemektedir. 
Ayrıca çekme türündeki yeni tektonik rejimden önce gerçekleşmiş olan en son eski 
tektonik dönem oaylarının stili ve oluşum sırası, doğrultu atımlı yeni tektonik 
dönemden önce gerçekleşmiş olanlardan farklıdır. 

Çekme türü yeni tektonik rejim, batı Orta Anadolu, Isparta Açısı, Güneybatı 
Anadolu ve komşu kıyı alanlarını içine alan güneybatı Türkiye'de geç Erken Pliyosen 
ve /ya da geç Pliyosen'den beri (-4-2.6 Milyon yıl) etkinliğini sürdürmektedir. Çekme 
türü yeni tektonik rejim, yitim açısının göreceli olarak dikleşmesinin neden olduğu 
çekme (roll-back) ve Anadolu levhacığının batıya kaçışının birlikteki etkisinden 
kaynaklanmaktadır. Çekme türü yeni tektonik rejim, başlangıç aşamasındaki kıtasal 
riftleşme, verev atımlı normal faylanma, horst-graben oluşumu ve ona eşlik eden karasal 
sedimantasyonla karakterize edilir. Güneybatı Türkiye'deki grabenlerin çoğu, iki ayrı 
havza dolgusu içeren üst-üste gelmiş havza niteliğindedir. 

Doğrultu atımlı faylanma türündeki yeni tektonik rejim ise, en Dğu Akdeniz, 
Güneydoğu Anadolu, doğu Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve karasal Kara Deniz 
bölgelerini içine alan çok daha geniş bir alanda geç Pliyosen'den beri (-2.6 milyon yıl) 
etkinliğini sürdürmektedir. Doğrultu atımlı faylanma türündeki yeni tektonik rejim, 
Arabistan levhasının Anadolu'ya doğru çarpışma sonrası yakınlaşmasından 
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kaynaklanmaktadır. Doğrultu atımlı yeni tektonik rejim başlıca doğrultu atımlı 
faylanma, çek-ayır türünde havza oluşumu ve bunlara eşlik eden karasal sedimantasyon 
ile karakterize edilir. Doğrultu atımlı yeni tektonik rejimi şekillendiren egemen yapı 
türü doğrultu atımlı faylardır. Bu yapılar tek, setler, alt zonlar ve zonlar biçiminde 
gelişmiş olup hep birlikte fay sistemlerini oluşturmaktadır. Örneğin, sağ yanal Kuzey 
Anadolu Fay Sistemi, sol yanalDoğu Anadolu ve Ölü Deniz Fay sistemleri gibi. Bu fay 
sistemleri içinde, doğrultu atımlı faylar dışında, doğrultu atımlı faylanmaya özgü 
kinematikten (sağa ya da sola sıçrama, ötelenme, koliara ayrılma, bükülme) 
kaynaklanan, çekme ve sıkışma türünde, çok sayıda küçük ve yerel ikincil faylar da 
vardır. Bunlar verev atımlı normal ve büyükaçılı bindirme fayları ile doğrultu atımlı fay 
sisteminin ana kolundan ayrılıp Anadolu levhacığmı kesen ve onu deforme eden ikincil 
doğrultu atımlı faylar ya da fay zonlarıdır. 

Çekme türü yeni tektonik rejimi karakterize eden grabenlerin ve doğrultu atımlı 
faylama türü yeni tektonik rejimi karakterize eden çek-ayır havzaların çoğu üst-üste 
gelmiş iki ayrı dolgu içermektedir. Daha yaşlı olan dolgu en son eski tektonik 
dönemden kalıtsal olup deformasyon geçirmiştir ( kıvrımlı ve büyük açılı bindirme 
faylıdır). Halbuki daha genç olan dolgu deformasyon geçirmemiş olup (hemen hemen 
yatay konumlu) daha yaşlı havza dolgusunun aşınım yüzeyi üzerinde açılı 

uyumsuzlukla yer alır. 
Pliyosen içindeki bir zaman diliminde başlayarak, deformasyon stilinde, 

yapıların türünde, sedimantasyonda (egemen olarak karasal sedimantasyon) ve 
magmasal etkinliğin jeokimyasal bileşiminde (kalkalkaliden alkaliye) belirgin bir 
terslenme olmuştur. Bununla birlikte, terslenme birden bire olmaz. Terslenme, Geçiş 
Dönemi olarak adlanan, belirli bir zaman diliminde gerçekleşir. Örneğin, en son eski 
tektonik dönem ile doğrultu atımlı faylanma türü yeni tektonik dönem arasındaki Geçiş 
Dönemi geç Miyosen-Erken Pliyosen aralığıru kapsamaktadır. Böylece, eski ve yeni 
havza dolgularını birbirinden ayıran açılı uyumsuzluk ve yukarıda sözü edilen 
terslenmeler, Türkiye ve komşu alanlardaki çekme ve doğrultu atımlı faylanma 
türündeki yeni tektonik rejimierin başlangıç yaşlarının hemen hemen aynı ve geç Erken 
Pliyosen ve/ ya da geç Pliyosen olduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca, Türkiye ve 
yakın çevresi, yeni tektonik rejimierin türü temel alındığında üç ayrı yeni tektonik 
bölgeye ayrılabilir. 

Anahtar sözcükler: Türkiye, yeni tektonik rejim, horst-graben, çek-ayır havza. 
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Armutlu Yanmadası Coğrafi Bilgi Sistemi 

Umut Destegül 
İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 80626. Mas/ak. Istanbul. Türkiye. 

OZ:Bir bölgenin arazi kullanım potansiyelinin belirlenmesi fiziksel ve sosyal açıdan 
çok disiplinli ve çok aşamalı çaba gerektirir. 1999'da yaşadığımız iki büyük depreınln 
felakete dönüşmesinde arazi kullanım planlamasında bölgenin fıziksel koşullarının 
yeterli ciddiyetle ele alınmamış olmasının rolü büyüktür. Bu araştırmada Türkiye'nin 
kuzeybatısında bulunan Armutlu Yarımadasının yerleşim açısından kullanılabilirliği 
sadece fıziksel koşullar gözetilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Armutlu Yarımadası Kuzey Anadolu Fay'ının iki ana kolu ile sınırlanmıştır.Ana 
kol kuzeyde İzmit Körfezi içerisinde, diğer kol ise güneyde Mekece- Sapanca-Gemlik 
güzergahı boyunca bulunur. Bu iki fay arasında pozitif bir çiçek yapısı şeklinde 
yükselen Armutlu Yarımadası bilhassa kuzey kesimlerinde tarih boyunca yoğun bir 
yerleşime sahne olmuş, bu yerleşimler depremlerden önemli hasarlar görmüşlerdir. 
Bulunduğu jeolojik konum ve hızla gelişen nüfusu ile Armutlu Yarımadası yüksek 
deprem riski taşımaktadır. Bu açıdan bölgenin depremselliği ve zeınln koşullarının 
yerleşim planlamasındaki önemi büyüktür. 

Armutlu yarımadasının jeolojik konumunun yanısıra morfolojik koşulları, 
toprak, bitki örtüsü ve heyelanlar yerleşime sınırlamalar koyan başlıca diğer fıziksel 
unsurlardır. 

Bu araştırmada Armutlu Yarımadasının yerleşim açısından risklerini 
değerlendirmek amacı ile çeşitli haritalar üretilerek bunlar Coğrafı Bilgi Sistemi 
ortamında değerlendirilmiştir. Haritaların yapımında öncelikle mevcut veriler 
değerlendirilmiş, bunlar sahada denetlenmiştir. Bunun yanısıra sayısal yükseklik modeli 
ile morfolojik değerlendirilmeler yapılmış, tüm bu aşamalarda uzaktan algılama 
tekniklerinden yararlanılmıştır. 

Elde edilen jeoloji, jeomorfoloji, heyeları, eğim, bakış yönü, toprak türü ve 
orman dağılım haritaları bilgisayar ortamında Coğrafı Bilgi Sistemi çerçevesinde 
birleştirilmiş ve yerleşime en uygun alanlar ortaya konmuştur. 
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Türkiye'de Göktaşı Çarpma Kraterlerinin İlk KezLandsat Uydu Görüntülerinde 
Aranması 

Mehmet Dağcı 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, 

Uzaktan Algılama Grubu, Gebze, KOCAELİ 
e-mail: MehmetDagci@posta. mam.gov. tr 

ÖZ: Bu çalışma Türkiye'de göktaşı (meteorit) çarpma kraterlerinin araştırılmasında bir 
ilki oluşturmaktadır. Bu ilk araştırma; uydu görüntüleri ile uzaktan algılama ve görüntü 
işleme teknikleri ile yapılmıştır. Bu bildiride; göktaşlarının önemi, çarpma kraterleri 
hakkında genel bir bilgi verildikten sonra uydu görüntüleri ile yapılan araştırma ve 
sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Belirlenen krater adaylarının uydu görüntüleri 
ile coğrafık konumları ve istatistiklerinin yanında yersel arazi gezisinde elde edillen 
fotoğraflarda bu bildirinin kapsamında yer almaktadır. 

Güneş sistemi ile aynı zamanda oluştakları için onun orijini ve evrimi hakkında 
yegane bilgi kaynağı teşkil eden meteoroıdlerin Dünyamız gibi gezegenlerle 
karşılaşmaları sonucu yüzeyde oluşturdukları dairesel yapılara çarpma krateri denir. 
Çarpma kraterleri Dünyamızın evrimi hakkında geniş bilgi kaynağı oluşturmaktadırlar. 
Bundan dolayı ülkemizde çarpma krateri olup olmadığını araştırma gereği doğmuştur. 
Türkiye gibi geniş bir alanı incelemek uzun zaman ve yoğun emek gerektirmektedir. 
Uydu görüntüleri bize bu konuda yeni ve geniş olanaklar sağlamaktadır. Tüm 
Türkiye'yi kapsayan toplam 55 Landsat uydu görüntüsünün incelemesi sonunda toplam 
9 adet aday krater belirlenmiştir. Bunlar, çapları 270 metre ile 20 km arasında 
değişmektedir. Bazı adaylar yerinde görülmüştür. 

Kraterlerin araştırılması bize dünyamızın evrimi ve özellikle o bölgenin jeolojik 
oluşum ve değişimi hakkında güvenilir bilgiler sağlamaktadır. Özellikle jeolojik 
zamanlar arasındaki sınırın belirlenmesinde (Kretaseus ile Tersiyer arasındaki zaman 
sınırı olarak bilinen KlT gibi) önemli ipuçları vermektedir. Çarpma kraterleri ayrıca 
bize aşınma/dolma oranı tespiti ile bölgesel erozyon hızı belirlenmesinde de bilgiler 
sağlamaktadır. 

5 



ATAG-5: AktifTektonik Araştı.rma Grubu 5. Toplantısı 
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 15-16 Kasım 2001 

Ihlara Vadisi Civanndaki Traverten Oluşumları ve Tektonik Önemleri 

Volkan KARABACAK ve Erhan AL TUNEL 
Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 26480, ESKİŞEHİR 

ÖZ: Ihlara Vadisi Geç Miyosen- Pliyosen döneminde aktif olan Keçiboyduran -
Melendiz Fayı üzerinde yer almaktadır. Çok sayıda sıcaksu kaynaklarının bulunduğu 
bölgede yaygın olarak traverten kütleleri de görülür. Kalsiyum karbonatlı suların 
bıraktığı çökeller olan travertenler, genellikle yeraltı sularının yüzeye çıktığı kırık ve 
çatlaklar civarında çökeldiklerinden tektonik açıdan önem taşırlar. Travertenler oluşum 
sırası ve sonrasına ait tektonik yapılar içerdiklerinden, bulundukları bölgede kabuksal 
deformasyonun daha iyi anlaşılmasında önemli rol oynamaktadırlar. 

Bölgedeki travertenler, oluşum morfolojilerine göre aşınmış traverten tabakaları, 
sırt tipi travertenler ve koni tipi travertenler olarak 3 farklı tipe ayrılırlar. Bölgede 
oluşumu devam eden ve aktivitesini kaybetmiş sırt tipi travertenlerin varlığı tektonik 
aktivitenin halen daha devam ettiğini göstermektedir. 

Ihlara Vadisi'nin gelişiminde etkin olan Keçiboyduran-Melendiz Fayı KKB
GGD doğrultusunda uzanır. Ihlara Vadisi'nde bulunan koni tipi travertenler 
haritalandığında konilerin KKB-GGD doğrultusunda geliştiği görülmektedir. Uzun 
eksenleri boyunca merkezi çatlak bulunan sırt tipi travertenler KKB-GGD ve DKD
BGB doğrultularında gelişmişlerdir. Uzunlukları 45 m ile 750 m arasında değişen 
KKB-GGD doğrultulu travertenler Keçiboyduran-Melendiz Fayına paralel olarak 
gelişmişlerdir ancak uzunlukları 50 m. ile 2150 m. arasında değişen DKD-BGB 
doğrultulu traverten sırtları Keçiboyduran-Melendiz Fayına hemen hemen dik 
doğrultuda gelişmişlerdir. 
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ATAG-5: AktifTektonik.fu:aştı.mıa Grubu S. Toplantısı 
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fal-ültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 15-16 Kasım 2001 

Aladağlar Doğusunda Doğu Toroslann AktifTektoniğine İlişkin Bir Yapı Ve 
Bölgesel Anlamı 

Faruk Ocakoğlu 
Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ESKİŞEHİR 

ÖZ: Aladağların KD' sunda Divrik Dağı kuzeyinden başlayıp KD' da en azından 
Tufanbeyli (Mağara) civarına kadar 80 kın boyunca devam eden KD uzanımlı bir Pliyo
Kuvaterner yapının özellikleri ana hatları ile incelenmiş, bölgesel aktiftektonik çerçeve 
içindeki anlamı tartışılmıştır. 

Yapının yaşına ve atımına ilişkin veriler yapı tarafından parçalanan bir Miyo
Pliyosen havzasının geometrisine ve stratigrafisine dayandırılmıştır. Bu havza Pınarbaşı 
civarından (D Kayseri) Bakırdağ doğusunakadar K 35 D gidişli, ilksel özellikleri iyi 
korunmuş bir havza kenarına sahiptir. İncelenen yapı Tufanbeyli kuzeyinde Toros 
temeli içinde K 55 D uzanımlı belirgin bir çizgisellik sunarak doğuda havza kenarına 
ilişkin drenaj desenini belirgin bir şekilde sınırlandırmış ve aynı zamanda güneydoğu 
bloğun düşmesine yol açmıştır. GB'ya doğru belirtilen havza kenarı bu yapı tarafindan 
sağ yönlü olarak 25 kın kadar ötelenmiştir. Bu kesimde düşen blok üzerinde gelişmiş, 
fay sarplığına dayanan gevşek bir çakıl paketine de rastlanır. Parçalanan havza içinde 
sınırlı yayılıma sahip olasılıkla Geç Miyosen yaşlı bir aglomeratik paket aynı 
miktardaki sağ yönlü doğrultu atımı doğrulamaktadır. Parçalanan havzanın her iki 
bölümünün stratigrafisinin, geç Erken Pliyosen yaşlı (2.7-3.0 My) Valibaba tepe 
ignimbiritine kadar özdeşlik göstermesi bu yapının Geç Pliyosen-Kuvaterner'de 
etkinleştiğini kamtlamaktadır. 

Daha önce Metin (1986) tarafindan bir bölümü haritalanan, ardından Koçyiğit ve 
Beyhan (1998) tarafindan Orta Anadolu Fay Zonu'nun Karanfildağ segmenti olarak 
tammlanan bu fay sistemi, burada ortaya konan veriler ışığında bölgenin genel aktif 
tektonik çerçevesine uyumsuz özellikler taşımaktadır. Yapının KD uzammına karşın sağ 
yönlü olması şaşırtıcıdır. Geç Pliyosen'den bu yana ortaya çıkan 25 kın'lik atım da, bu 
yapının içinde bulunduğu Ecemiş Fay Zonu'ndaki güncel kayma değerleri ile 
karşılaştırıldığında uyumsuzluk oluşturmaktadır. Çalışmada bu uyumsuzlukların olası 
nedenleri tartışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Aladağlar, Orta Anadolu Fay Zonu, Karanfildağ Segmenti. 
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Fethiye-Burdur Fay Zonu'nun Yaşı Hakkında Veriler 

Mehmet Cihat ALÇİÇEK1 , Nizarnettin KAZANCf, Mehmet ÖZKUL3 

ve Hüseyin ERTEN3 

1 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06100 
ANKARA 

2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 41400 KOCAELİ 
3 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 20017 

DENİZLİ 

ÖZ: Güneybatı Anadolu'da, Hellen Hendeğinin kara içindeki devamı olarak Fethiye 
Körfezi ile Burdur Gölü arasında, doğrultu atımlı sol yönlü aktifbir fay zonu bulunduğu 
bir çok araştırıcı tarafından ileri sürülmüştür. Fethiye-Burdur Fay Zonu (FBFZ) olarak 
adlandırılan bu hat boyunca, tarihsel ve aletsel kayıtlara göre bir çok depremin meydana 
geldiği bilinmektedir. Öte yandan fay zonu üzerinde ve/veya az çok aynı uzammda 
Neojen yaşlı tortul bulunduran Burdur, Tefenni, Baklan, Acıgöl ve Çameli havzaları yer 
alır. Güncel depremleri doğuran faylar ile bölgedeki Neojen havzaları denetleyen 
fayların aynı olup olmadığı, dolayısıyla FBFZ'nun varlığı, niteliği, oluşum yaşı, aynı 
uzanımda yer alan havzaları bu fay zonunun kontrol edip etmediği belirsiz kalmıştır. Bu 
sorulara açıklık getirecek uygun alanlardan biri Çameli Havzası' dır. 

Çameli havzası eğim atımlı normal faylar denetiminde tipik bir graben olarak 
gelişmiştir ve karasal, kırıntılı ve gölsel tortullardan kurulu 500 m'lik dolgusu vardır. 
Memelifosil topluluklarına göre, dolgusunun oluşmaya başlaması 10.7-9.8 My geriye 
gider ve depolanma 2.0-1.5 My'a kadar sürmüştür. Çameli havzası dolgularını kesen, 
FBFZ'na ait olabilecek doğrultu atımlı faylar Gölhisar kuzeyindeki kum ocağı 
yarmalarında ve antik Cibyra kentinin kalıntılarında görülmektedir. Ancak Geç 
Miyosen-Erken Kuvatemer yaşlı Çameli graben havzası dolgusunu kesen doğrultu 
atımlı sol yönlü bu faylar Erken Kuvatemer veya sonrasında başlamış olup Çameli 
havzasınınjeolojik evriminde rolü yoktur. 
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Marmara Denizi Havzalannda Faylanma - Sedimantasyon Etkileşimi 

İsmail Kuşçu \ JeffParke2
, Robert S. White2

, Dan McKenzie2
, Timothy A. Minshull3

, 

Jonathan M. Bull3
, Naci Görür4 ve A.M. Celal Şengör5 

1 MFA Jeoloji Etütleri Dairesi, 2Cambridge University, 3Southampton Oceanography 
Center, 4Tübitak MAM, 5 İstanbul Teknik Üniversitesi 

ÖZ:Tüın uzunluğu boyunca genellikle dar bir alanda izlenen ve topoğrafik ifadeleri 
açıkça belli olan, göreceli olarak basit bir sağ yönlü doğrultu atımlı olan Kuzey Anadolu 
Payı, yüzey haritaları ve deprem odak mekanizmalarından anlaşılacağı üzere, doğrultu 
atım ve gerilme mekanizmalarının etkisi altında 31 °E boylamının batısında daha 
karmaşık hale gelir. Pay, Marmara Denizi çevresinde iyi tanımlanmış koliara ayrıldığı 
ve böylece bölgede deformasyonun daha geniş, yaklaşık 130 km' lik bir zona yayıldığı 
gözlemlenir. 

Kara alanlarında açıkça gözlemlenebilen bu olgu, deniz tabanında da 
izlenmektedir. Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Payı boyunca uzanan ve 
derinlikleri ll 00 m. yi aşkın üç denizaltı çukurluğu vardır. Yaklaşık 600 metre 
yükseklikte sırtlarla birbirlerinden ayrılan bu çukurluklar, batıdan doğuya doğru 
Tekirdağ , Orta Marmara ve Çınarcık. Havzaları olarak adlandırılır lar. Bu havzaların, 
doğrultu atım ve gerilme mekanizmalarının birlikte çalışmaları sonucu oluştukları 
düşünülmektedir. 

Marmara Denizi içinde ve çevresinde gözlemlenen deformasyonu açıklamak 
için bir çok model önerilmiştir Bu bildiride deformasyon stillerinin açıklanmasından 
çok, Marmara Denizi'nde 1997 Eylül ayında MTA Sismik-I araştırma gemisi ile 
yapılan etüt sırasında elde edilen 1500 km.yi aşkın yüksek ayrımlı sismik yansıma 
profiline dayalı olarak, denizdeki üç ana havzanın gelişimleri ve güncel tektonik aktivite 
ile ilişkileri ele alınmıştır. Sismik kesitierin yanısıra Marmara Denizi'nde önceki 
yıllarda ticari amaçlarla açılmış kuyu verilerinden yararlamlmıştır. 

Marmara Denizi'nin en batısında yer alan Tekirdağ Havzası'nda taban 
yaklaşık 1150 m. derinlikte yer alır. Bu çöküntünün günümüzdeki derinliğinin, 
kuzeyden büyük nehirlerin bir dönemden sonra havzaya akmamaya başlaması ve 
dolayısıyla Kuvatemer'deki sedimantasyonun azalması ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Güneyden gelen sedimanlar ise, kuzeye dalan fay bloklarının geriye 
doğru eğimleurnesi ile kapanlanmıştır. 

Havzaya en yakın kuyu logu, 50 km. uzakta yer alan, kuzey şelf üzerinde 
açılmış olan K.Marmara I kuyusundan elde edilmiştir. Bu kuyuda, 20 m. Kuvatemer 
deniz sedimanı delindikten sonra 1200 metreyi aşkın Oligosen kumtaşları kesilmiştir. 
Bu kuyu ve Tekirdağ Havzası arasmda stratigrafiyi etkileyecek ana bir yapı yoktur; 
böylece profillerde izlenen dalımlı taban reflek:törlerinin muhtemelen bu Oligosen 
diziliminin üst düzeylerine karşılık geldiği söylenebilir. 

Orta Marmara Havzası, bu çalışma sırasında, deniz trafiğinin aşırı yüklü olması 
dolayısıyla en az sismik verinin toplandığı alandır. Sığ şelfm kıyıdan havzanın güney 
sınırına doğru hafifçe eğimlendiği ( <1 °) güney kesimlerde nispeten daha çok veri 
alınabilmiştir. Marmara I kuyusu güney şelf üzerinde yer alır ve 2174 m.de uyumsuz 
olarak Üst Miyosen-Pliyosen kalkerli çamurtaşları ve kumtaşları ile üzedenen Üst 
Kretase kireçtaşlarını keser. Bu uyumsuzluk, profillerde güney şelfın hemen hemen 
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tamamında izlenebilen net bir yansıma yaratır ve tüm güney havzalarda taban 
reflektörü olarak belirlenir. 

Çınarcık Havzası'nın şekli faylanına ile çok ilişkilidir. Havza kuzey ve 
güneyden dik yamaçlarla sınırlanır. Kuzey Anadolu Payı'nın kuzeye daimılı Çınarcık 
kolu Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyılarından geçer. Bu fay, daha batıda, muhtemel 
uzantısının beklendiği alanda alınan profillerde izlenınez. Eldeki verilerde, daha batıya, 
İmralı Adası'nın kuzey kıyılarına doğru ileriediği yönünde ipuçları yoktur. Orta 
Marmara Havzası'nda izlenen Üst Kretase taban reflektörü bu havzada da takip 
edilmektedir. 

Sismik risk açısından, fayların lokasyonlarının saptanmasının, birbirlerine 
bağlanınasının titizlikle incelenmesi gereklidir. Marmara Denizi'nin doğusunda ve 
batısında, karada gözlemlerren büyük tektonik hatların ortada bir yerde sönümlenıneden 
denizde uzandığı görülmektedir. 

Havza tabanlarının bozulmuş olduğu deniz tabanında görülebilmektedir ve 
bunlar muhtemel doğrultu atımlı faylar olarak değerlendirilmişlerdir. Bunlar, taban 
sedimanlarını düz yayılımlı o lmaktan çıkarıp batimetriyi değiştirmekte ve etraftaki 
sedimanları deforme etmektedirler. Payların ve sedimanter birimlerin birbirlerine 
bağlantılarını her bölgede açıklamak bu etütte alınan sismik profillerin aralarındaki 
mesafelerin uzak olmasından dolayı zordm. 
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Sandıklı ve Dombayova Grabenlerinin Neotektonik Özellikleri: Isparta Açısı'nda 
İki Evreli Genişleme ve Genişleme türöndeki Yeni Tektonik Rejimin Başlama Yaşı 

Ali Koçyiğit1, Arda Özacar1
, Mustafa Cihan1

, Oktay Gökçe1
, Gerçek Saraç2 

1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 
TR-06531 Ankara, Türkiye 

2 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara, Türkiye 

ÖZ: Çalışma alanı Isparta Açısı'nın uç noktasına yakın yerde yer alır (Şekil 1). Isparta 
Açısı, Güneybatı Türkiye' deki kıtaiçi çok yönlü aktif genişlemenin bir kısmını 
karşılayan Göller bölgesi horst-graben sistemiyle karakterize edilir. Göller bölgesi KD-, 
KB-, K-G-, KKD- ve D-B gidişli verev atımlı normal faylarla çok sayıda horst ve 
grabene bölünmüştür. Bunlardan iki tanesi Sandıklı ve Dombayova grabenleridir. 

Bursa 

Genişleme 
Alanı 
Çalışma 

(am 

Cl'). 

~~~~ 

Şekill. Çalışma alanını gösteren basitleştirilmiş neotektonik harita. CAFZ- Orta 
Anadolu fay zonu; IEFZ: inegöl-Eskişehir fay zonu; DSFS: Ölü Deniz Fay Sistemi; 
EAFS: Doğu Anadolu Fay Sistemi; NAFS: Kuzey Anadolu Fay Sistemi; TGFZ: 
Tuzgölü fay zonu; Sd: Sandıklı, Do: Dombayova. 

Sandıklı grabeni 3-9 km genişlikte, 34 km uzunlukta ve KKD gidişli aktif bir 
çöküntüdür. Benzer şekilde, Dombayova grabeni de 1-5.5 km genişlikte, 30 km 
uzunlukta ve KKD gidişli aktifbir diğer çöküntüdür. Bu grabenler Ovataştepe horstu ile 
birbirinden ayrılır. Her iki graben de farklı fasiyes, yaş ve deformasyon biçimi gösteren 
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iki ayrı dolgu içerir. Yaşlı dolgu (Sandıklı Grubu) grabenlerin içinde ve dışmda 
yüzeyler ve iki alt fasiyesten oluşur. Bunlar Orta-Geç Miyosen yaşlı volkanosedimanter 
istif (Akın Formasyonu) ve Geç Miyosen-Orta Pliyosen yaşlı akarsu-göl sedimanter 
istifi (Türkbelkavak Formasyonu). Pliyo-Kuvaterner yaşlı genç dolgu ise iri taneli, 
kırmızı kenar fasiyesi (Kızılören Formasyonu), Hüdaihamamı Traverteni ve ince taneli 
graben ortası sedimanlardan oluşur. Yaşlı dolgu kıvrımlı olup, hemen hemen yatay 
konumlu olan genç dolgu tarafından açılı uyumsuzlukla örtülür. Yaşlı dolgudaki 
kıvrımlar ve iki dolgu arasındaki açılı uyumsuzluk, inceleme alanında iki evreli bir 
genişlemeyi ve bu iki genişleme evresi arasına giren Geç Orta Pliyosen yaşlı bir sıkışma 
evresini göstermektedir. 

Her iki grabenin batı ve doğu kenarları 1-32 km uzunlukta, yakın aralıklı, 
grabene doğru eğimli ve grabene bakan basamak türü normal fay ve fay setleriyle 
sınırlıdır. Önemli faylar arasında Akın, Ballık, Hüdaihamaını, Örenkaya, Kızılören, 
Keçiborlu, Akçaköy, Küçükova, Sandıklı, Çobansaray, Dombay, Eldere ve Aleyolaltı 
fay setleri ve fayları sayılabilir. Çok sayıdaki morfotektonik yapı yanısıra, tarihsel 
depremler ve 1900-2000 yılları arasında oluşmuş sismik etkinliğin de kamtlamış olduğu 
gibi, bu fayların çoğu diridir. Bu faylar üzerinde ölçülmüş olan kayma verilerinin 
kinematik analizi, çok yönlü bir genişlemeyi ve bu genişlemeye yol açan fayların 
çoğunun az miktarda doğrultu atım bileşeni olan verev atımlı normal fay niteliğinde 
olduğunu göstermiştir. Sondaj ve stratigrafık verilere göre, iki grabenin doğu kenarım 
sınırlayan faylar boyunca, neotektonik dönemde (Pliyo-Kuvatemer) gelişmiş olan düşey 
atım miktarı sırayla 360 m ve 900 m dir. Bu değerler, ortalama düşey devinim hızının 
yine sırayla 0.13 mm/yıl ve 0.35 mm/yıl olduğunu ve Dombayova grabeninin Sandıklı 
grabeninden daha hızlı deformasyon geçirdiğini kamtlamaktadır. 

Anahtar sözcükler: Sandıklı Grabeni, Dombayova Grabeni, Isparta Açısı, Süreksiz İki 
Evreli Genişleme 
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Eldivan tektonik kaması: Anadolu levhasının içsel deformasyonunda rol oynayan 
bir neotektonik yapı 

Seyitoğlu, G1
., Kazancı, N2

., Karadenizli, L3
., Şen, Ş4 ., Varol, B1

., Karabıyıkoğlu, T1
., 

ı .. ı .. ı 

Savaşçı, D ., Ozoğul, M. A ., ve Ozcan, F . 
1Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06100 Tandoğan, Ankara 

2Gebze Yüksek Tenoloji Enstitüsü, 41400 Kocaeli 
3 MTA Genel Müdürlüo.ü, Jeoloji Etüdleri Dairesi, 06530 Ankara 

4Lab. de Paleontologie du Museum, UMR 8569 du CNRS, 8rue Buffon, 75005 Paris, 
Fransa 

ÖZ: Elmadağ (Ankara) ve Eldivan (Çankırı) arasında yer alan Neotetis okyarrusunun 
tüketilmesi ile ilişkilendirilen İzmir-Ankara kenet zonuna ait kayaçlar, Çankırı 
havzasının batı kenarında yaklaşık kuzey gidişi olup, çevresindeki kayaçiara göre 
yüksek bir topoğrafya oluşurmaktadır. Bu kesim önceki çalışalarda Neojen yaşlı 
oluşuklar üzerine doğu ve batıya çift taraflı bindirme hattı olarak değerlendirilir. 
Bindirme ile ilişili olarak gelişiği bildirilen Neojen isti:fin, bu tektonik hattı kesen 
normal faylarla eşzamanlı gelişn genç kırıntılı istiflerle örtüldüğü belirtilmişir. Bu 
alandaki ve Ankara KD'sunda Yuvaköy civarındaki gözlemler birleşirilerek "Ankara 
Orojenik Fazı" tanımlanmışolup, kıtalararası sıkışah rejimin Erken Pliyosen'e kadar 
devam ettiği öne sürülmüşür. 

Ankara KD'sunda yaptığımız gözlemler, Çankırı havzasının batısındaki istifin 
özellikleri ve Galatya volkaniklerinin zaman içindeki jeokimyasal karakterindeki 
değişim dikkate alınarak, kıtalararası sıkışmanın Miyosen'de genişemeli rejime geçtiği 
ve Pliyosen'de bölgede Kuzey Anadolu Payı etkisi ile transpresyonel hareketlerin etkili 
olduğu savunulmaktadır. 

Bu öngörü Çankırı havzasında yakın dönemde yapılan kinematik ve yapısal 

evrimle ilgili bir diğer çalışma ile doğrulanmıştır. Ancak bu araştırmada, Çankırı 
havzasının batı kenarındaki İzmir - Ankara kenet zonuna ait kayaçların, (1 )önceki 
görüşlere uygun biçimde çift taraflı bindirme hattı, (2)Neojen unitelerin kenet zonu 
kayaçiarı üzerine ve bunlarında tekrar Neojen ünitelerine bindirdiği doğuya doğru 
bindirme sistemi, (3) ayrıca sol yanal bir fay sistemi olarak değerlendirildiği 
görülmektedir. 

Çankırı havzasının batı kenarındaki gözlemlerimiz ise, İzmir -Ankara kenet 
zonuna ait kayaçiarın daha önce genişlemeli tektonik rejimde gelişmiş bir Neojen 
havzayı parçalayan, yaklaşık K-G doğrultulu, batı kenarı normal faylı, doğu kenarı ise 
bindirmeli bir tektonik kama olarak "Eldivan tektonik kanıası çalıştığını göstermektedir. 
Bu aktivite ile ilişkili gelişen kırıntılı birim, deforme olmuş daha yaşlı Neojen üniteleri 
uyumsuzlukla örtmekte olup, eşdeğeri sayılabilecek üniteler havzanın başka 
bölümlerinde Geç Pliyosen - Erken Kuvatemer olarak yaşlandırılıruştır. Eldivan 
tektonik kaması'nın Kuzey Anadolu Fay Zonu ve onun bir kolu olan Kırıkkale- Erbaa 
Fay Zonu arasında oluşan KB-GD doğrultulu sıkışmalı sistem tarafindan yaratıldığı 
düşünülmektedir. Bu kamanın Anadolu levhasının içsel deformasyonunu karşılayan bir 
unsur olarak ele alınmasının gerekliliği, yakın zamanda meydana gelen 6.6.2000 tarihli 
Orta depremi ve Ankara-Çankırı arasındaki sismik aktivite ile de desteklenmektedir. 
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Eskişehir fay zonunun İnönü-Dodurga çevresinde neotektonik özellikleri 

Fatma TOKAyı ve Erhan Altunef 

ı MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, 06520, Ankara 
2 Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 26480, Eskişehir 

ÖZ: BKB-DGD doğrultulu Eskişehir fay zonu, batıda Uludağ'dan doğuda Kaymaz'a 
kadar uzanır. Ege-Batı Anadolu bloğunu kuzeydoğuda Orta Anadolu bloğundan ayıran 
Eskişehir fay zonu sağ yönlü doğrultu bileşeni olan normal bir fay zonudur. İnönü
Dodurga segmenti üzerinde tarihsel ve aletsel deprem kayıtlarında önemli bir depreme 
rastlanmamasına karşın Eskişehir fay zonu üzerinde, son yüzyıla ait aletsel verilere göre 
magnitüdü 4 ve üzerinde pekçok depremin meydana geldiği bilinir. Bunlar içerisinde, 
20 Şubat 1956 Eskişehir (Çukurhisar) depremi (M=6.4) bu yüzyılda meydana gelen en 
büyük depremdir. 

İnönü-Dodurga dolayında yaklaşık BKB-DGD ve D-B doğrultusunda görülen ve 
morfolojide keskin çizgiselliğe neden olan İnönü-Dodurga segmenti, güneyinde yer alan 
KB-GD doğrultulu sağ yönlü doğrultu atımlı fayların İnönü havzasında son bulmalarına 
neden olur. Jeofizik-rezistivite veriler~ İnönü havzasını kuzey ve güneyden sınırlayan, 
İnönü-Dodurga segmentine paralel gömülü fayların varlığını gösterir. Ayrıca, fay 
zonunun güney kenarı boyunca asılı vadiler yer almaktadır. GPS verilerine göre hareket 
hızı 1-2 mıniyıl olan Eskişehir fay zonu üzerindeki mevcut deprem kayıtları, jeofizik 
verileri ve asılı vadilerin varlığı İnönü-Dodurga segmentinin aktif olduğunu ve bu 
segmentingüncel morfolojinin gelişmesinde önemli rol oynadığını göstermektedir 
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Doğu Anadolu Fayı, Palu-Hazar Gölü ve Hazar Gölü-Sincik Segmentlerinin 
Paleosismolojisi 

Hasan Çetin1
, Hakan Güneyli1 ve Larry Mayer2 

1 Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı-ADANA 01330 
2 University of Arizona, Deparment of Geosciences, Tucson Arizona, Arizona, USA 

85721 

ÖZ: Dünyanın en önemli aktif faylarından biri olan Doğu Anadolu fayının 
depremselliğinin araştırılması amacını taşıyan ve TUBİT AK tarafından desteklenen bir 
çalışma yapılmıştır. Çalışmada fayın Palu-Hazar Gölü ve Hazar Gölü-Sincik 
segmentleri üzerinde yoğunlaşılmış, aktif tektonik yapıların Kuvatemer birimleri ile 
ilişkilerini ortaya koyan detay Kuvatemer haritaları ve takiben paleosismolojik kazı 
(trench)'lar yapılmıştır. Çalışmada segmentlerin geçmiş ve güncel aktivitelerinin 
incelenerek deprem potansiyelleri, fay zonu ve yakın çevresinde dolayısıyla benzer 
alanlarda oluşan deformasyonun ortaya konması amaçlanmıştır. Mühendislik açıdan 
sözkonusu bilgiler Doğu Anadolu fayının her iki segmenti boyunca yaşayan yaklaşık 6 
milyon insan ve bölgede inşaa edilmiş büyük baraj, hastane ve okul gibi mühendislik 
yapıları için büyük önem taşımaktadır. 

Çalışmada öncelikle segmentler ayrı ayrı değerlendirilerek bireysel aktivitelerin 
ortaya konması için Palu-Hazar Gölü segmenti üzerinde iki trench ve beş yarma kazısı, 
Hazar Gölü-Sincik segmenti üzrerinde ise iki trench ve altı yarma kazısı yapılmıştır. 
Yapılan kazılarda kazı yüzeyleri detay olarak haritaianmış ve paleo-depremleri temsil 
eden gömülü A-Horizonları (paleosol), kolüvyal kamalar gibi bazı sismitleri 
yaşiandırmak amacı ile radyometrik yaş tayini için numuneler alınmıştır. 

Palu-Hazar Gölü segmenti üzerinde açılan trenchler segmentin Hazar Gölüne 
yakın güneybatı kesiminde yarma kazıları ise yine güneybatı, orta ve kuzeydoğu 
bölümlerinde yapılmıştır. Çalışma sonuçları Palu-Hazar Gölü segmenti üzerinde yüzey 
kırığı oluşturmuş olabilecek en son depremin Ms=7.1+ (1874) Hazar Gölü depremi 
olduğunu göstermektedir. Segment üzerinde 1580 +/-70 yıl önce meydana gelmiş, 
yüzey kırığı oluşturan başka bir deprem (Ms>7) bölgede büyük çapta hasara neden 
olmuştur. 

Segment için minimum tekrarlama aralığı 190+/-40 yıl, maksimum tekrarlama 
aralığı ise 280+/-55 yıl olarak bulunmuştur. Yaşı 12620 +/-250 yıl olarak bulunan eski 
bir alüvyal fan ve yine benzer yaşta olabilecek bir fan üzerinde bulunan kuru bir dere 
yatağında sırasıyla 175 ve 160.5 m olarak ölçülen sol yönlü atımlar kullanılarak 

segment üzerindeki yatay kayma hızı ortalama 13,5mm/yıl olarak bulunmuştur. 
Segment üzerinde düşey bileşenli hareket miktarının en fazla olduğu kesim Hazar Gölü 
çevresidir. Bu kesimde bulunan düşey kayma hızı minimum 7,13mm/yıl'dır. 

Hazar Gölü-Sincik segmenti üzerinde açılan trenchler segmentin güneybatısında 
yeralan, bir fay vadisi karakterindeki Şiro çayının vadisinin güneydoğu kenarında, 
yarma kazılarından biri yine Şiro çayı vadisinin kuzeybatı kenarında, diğerleri ise 
segmentin kuzeydoğu sınırını oluşturan Hazar Gölü yakınında yapılmıştır. Hazar Gölü
Sincik segmenti üzerinde yapılan paleosismolojik çalışma sonuçları yüzey kırığı 

oluşturabilecek depremler için tekrarlanma aralığının 670+/-50 yıl olduğunu 
göstermektedir. Böyle uzun bir tekrarlanma aralığının bulunmasının nedeni, fay zonu 
içerisinde göreceli olarak en aktif kolların güncel alüvyonlarca örtülmesi ve dolayısıyla 
üzerlerinde kazı çalışmaları yapılamadığı için son dönem paleo-deprem verilerinin 
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bulunamaması olabilir. Bununla birlikte segmentin Palu-Hazar Gölü segmentının 
devamı niteliğinde olması ve her iki segment arasındaki yapısal ve sismik benzerlik, 
tekrarlanma aralıklarının da benzer olabileceğini göstermektedir. Dolayısı ile Hazar 
Gölü-Sincik segmenti için de büyük olasılıkla yüzey kırığı oluşturan büyük (M27) 
depremler açısından minimum 190+/-40, maksimum 280+/-55 yıl'lık tekrarlanma 
aralığının geçerli olduğu düşünülmektedir. Hazar Gölü-Sincik segmenti üzerinde Şiro 
çayı vadisine bağlanan Babik çayının ağız kısmında yeralan ve yaşı 11640+/-50 yıl 
olarak bulunan eski nehir taraçalarında ölçülen 140-150m'lik sol yanal atım miktarı 
kullamlarak bulunan yatay kayma hızı ortalama 12,5ınm/yıl'dır. Bu segment üzerinde 
de düşey bileşenli hareketin en fazla olduğu, Hazar Gölü yakınlarında saptanan kayma 
hızı minimum 6,93 ınmlyıl'dır. Segmentler üzerinde bulunan yatay kayma hızları, son 
zamanlarda yapılan GPS ölçümlerinden elde edilen değerlerin tamamı, jeolojik ve 
kinematik yöntemler ile elde edilen değerlerin ise bazıları ile uyuşmaktadır. 

Fayın oluşumundan bu yana kayma hızının sabit olduğu veya fazla değişınediği 
kabulüne dayanarak kayma hareketinin ne zaman başladığı saptanmaya çalışılmıştır. 
Buna göre Palu-Hazar Gölü segmenti için bulunan 13,5 ınm/yıl'lık kayma hızı ve 
segment üzerinde önceki çalışmalarda ölçülen 27 km'lik toplam sol yanal atım 
kullamlarak hareketin başlama yaşı 2 milyon yıl bulunmuştur. 

Çalışma sonuçlarına göre DAF üzerindeki hareketin büyük bir bölümünün 
sismik olduğu saptanmıştır. Fayın paleosismik ve tarihsel aktivitesi, şu andaki sesizliğin 
nedeninin, son dönemde meydana gelen bir kilitlenme sonucu olabileceğini, bu süreçte 
elastik deformasyon depoladığını ve yakın gelecekte tekrar hareket edebileceğini 
göstermektedir. 
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Ecemiş Fayı'nın Paleosismik Aktivitesi 

Dilek Şatır, Aykut Barka 
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 80626 Masiakilstanbul 

ÖZ: Orta ve Doğu Torosların sınırını oluşturan Ecemiş Fayı, Orta Anadolu'yu KD-GB 
dogrultusunda kesen ve blok içi fayı karakterinde doğrultu atımlı sol yönlü bir faydır. 
Çalışma alanı kuzeyde Yalıyalı (Kayseri) güneyde Pozantı (Adana) ilçeleri arasında 
yeralmaktadır. Kuzeyde Erciyes Dağı güneyde Mersin ili batısına kadar uzanan, hava 
fotoğrafı ve morfolojide belirgin bir şekilde izlenebilen fay 107 km uzunlukta, 3-20km 
genişlikte ve 80±10 km toplamatıma sahiptir. Ecemiş Fayı Kuvatemer yaşlı alüvyal 
fanları kesmekte ve morfolojiyi de denetlemektedir. Fay boyunca gözlenen belirgin 
morfolojik özellikler vardır. Bunlar sıralı tepeler, ötelenmiş dereler, yükselmiş alüvyal 
fanlardır. 

Fay zonu boyunca stratigrafık, petrografik, sedimantolojik amaçlar için birçok 
çalışma yapılmıştır. Çok az sayıda paleosismik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı da Ecemiş Payı'nın paleosismik aktivitesini ve bölgede meydana gelmiş olan en 
son hareketi tespit etmek için yapılan :fay kazı (trench) çalışmalarının sonuçlarını 

sunmaktır. Yapılan 3 adet fay kazısı (trench) çalışmalarında tek olay tespit edilmiştir. 
Fakat alınan karbon numunelerinin yaşlandırılması yapılmadığı için bu olayın yaşı 
henüz belirlenememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ecemiş Fayı, Paleosismik Aktivite, Fay Kazısı (Trench). 
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Deprem önceden tahmin edilebilir mi ? "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremleri 
öncesi gereeldeşen sığ deformasyonlar ve etkileri örneği" 

Cenk Yaltırakı, Tolga Yalçın ı, Erkan Bozkurtoğlu ı, Hasan Kırmızıtaş2 
1 ITU.Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 80626, Masfak Istanbul, Türkiye 

2 Devlet Su İşleri Genel Mudürlüğü, 06100, Yücetepe, Ankara, Türkiye 

ÖZ: 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri önceden tahmin edilebilmelerini sağlayacak 
özellikler taşımaktamıydı? Bu çalışma, iki deprem öncesi gözlenen bir çok fenomenin 
cok ciddi olarak sorgulanmasını ve özellikle sığ su kuyularında olan değişimierin 
anlamını araştırmak için hazırlanmıştır. 

Depremierin önceden tahmini konusunda fikir belirtenler üç grupta toplanabilir. 
Bunlardan ilki sadece faylar üzerinde araştırma yapmayı öneren, eğer deprem önceden 
kestirilecekse, veri toplama alanı olarak kırılması beklenenen fayı araştıran Amerikan 
ekoludür. Bu ekolun icinde derin bir önyargı bulunur. Bu da deprem derin bir 
deformasyondur ve araştırmalar derine yönelmelidir. Bu nedenle sığ deformasyonları 
araştırmak yerine yüzeyde hendek çalışmaları ile önce fayın tekrarlanma aralığının 
bulunması, ardından buna göre stress tetikleme metodu ile kırılacak yerin ve hasar 
alanının saptanmasına yönelik çalışmalar yapılmasını önerirler. Bunun temel amacı, 
deprem öncesi kesin bir tahmin olmadan potansiyel alanın 1 O yıllar mertebesinde 
sigortalanması ve yapılanmasında gereken önlemlerin alınmasıdır. Bunun nedeni 
Amerikan ekonomik sisteminin deprem öncesi olusacak kaostan göreceği zararın, 
deprem sonrası göreceği hasar ve can kaybının üstünde bir ekonomik değer olmasıdır. 

Diğer bir ekol ise Amerikan ekolu tarafindan bilimdışı olmakla suçlanan Çin 
ekolu araştırmalardır. Bunlar, bulutların şeklinden, sığ deformasyonlara, fay 
araştırmalarından, hayvan davranışiarına kadar onlarca başlık altında değerlendirilen ve 
toplanan verileri içerir. Bu verilerin en dikkat çekici olanları, sığ deformasyona yönelik 
stress, tilt çalışmaları ve sığ su kuyularında meydana gelen seviye değişirnlerdir. Çinli 
araştırımacılar, tüm verileri bir arada değerlendirdiğinden, sığ deformasyona ait veriler, 
sadece tahmin ekiplerinin elindeki diğer datalar gibi dikkate alınır. En önemli nokta, 
Amerikan ekolu, faya yoğunlaşırken Çin ekolu, rasiantısal olarak, her yerde, kırılacak 
fayla ilgisi olsun olmasın veri toplamasıdır. Bu aşamada toplanan veriler ışığında 
Çinliler bazı depremleri bilebilmiştir. Buna en önemli yardımcı, Çin'in siyasi ve 
ekonomik sisteminin kaos yaratılamayacak sekilde totaliter olmasıdır. 

Üçüncü ekol araştırmacılar, yukardaki ekollerden bağımsız çalışan İngiliz,ve 
Japon araştırmacılardır. Bu araştırmacılardan İngilizler, sadece yüzeye yakın 
deformasyonlardan yola cıkarak, S dalgası anizotirapisi sayesinde Norveç'te insansız 
alanlarda olusan depremleri önceden tahmin etmişlerdir. Japon ekolü ise, yine sığ 
deformasyonlar üzerine yoğunlaşmış, GPS, radar verileri dışında sığ deformasyonları 
tanımak için sığ kuyularda, surekli su kimyası, radon ve seviye değişimlerini 
gözlemiştir. Depremler sonrasında bu verileri değerlendirdiklerinde, deprem öncesi 
gerçekleştikleri açık olan bu değişimlerin, neden olduğu konusunda ki soruya bir cevap 
bulamamışlardır. Japon araştırmacı Hiroshi Wakita bu konuda yıllardır yaptığı 

araştırmalar sonucu söylediği şu sözlerle emekli olmuştur: "Bazı sığ su kuyularında 
depremden saatler ve günler öncesi su seviyesi düşmektedir. Benimde kontorlumde 
olan bir kuyu olan EDY de, Hokkaido-Toho-Oki Ekim, 4,1994(M 8.1), Sanriku Aralık, 
28 1994 (M 7.5), S Hyogo Ocak, 17,1995 (M 7.2) te episentırların 1190 km, 730 km ve 
380 km uzakta olmasına rağmen su seviyesinden ani duşüşler görüldü. Eğer bir gün 
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birileri bunun neden olduğunu söylerse deprem önceden kesitirilebilir olacaktır" Bu 
türde toplanan veri ve bunların anlamı konusunda açıklama olmayan çok sayıda örnek 
vardır. 
Bunların en eskisi 1755 Lizbon depreminden bir gün önce Fransa, Bordo ovasındaki 
kuyuların çekilmesidir. Bordo havzası, deprem episentırından 900 km uzaktadır. Diğer 
bir örnek ise, Aşkabat fayı üzerinde yapılan kuyu su seviyesinin gözlemleurnesi ile 
ortaya çıkmıştır. Rus araştırmacılar (K.issin ve arkadaşları), fay üzerinde bulunan 
onlarca kuyuda deprem anı ve sonrasında su seviyeleri değişirken, 142 km uzakta bir 
kuyuda bir gün önce olan değişimi de kaydetmişler ve nedeni konusunda bir sonuca 
ulaşamamışlardır. Diğer üç örnek ise, W. İzu-Oshima 1978 (M: 7.0) Miyagi 1978 (M: 
7.4) ve E. İzu-Oshima 1980 depremleri öncesinde, episentıra 50-150 km uzakta olan 
sığ kuyularda amatör gruplar tarafından depremlerden 14 gün öncesine kadar uzanan 
değişimlerdir. Bu kuyular la daha sonra ilgilenen Wakita, Hokkaido-Toho-Oki Oct, 
4,1994(M 8.1), Sanriku Aralık, 28 1994 (M 7.5), S Hyogo Ocak, 17,1995 (M 7.2) 
depremleri öncesi değişimleri yakalamıştır. Çiniiierin yaptığı dağınık gözlemler içinde 
deprem öncesi sığ kuyu seviye değişimleri, Haicheng 1975, Thangsan 1976, Sungpan 
Pingvu, ı 978 depremleri öncesi tespit edilmiştir. Diğer bir çarpıcı örnek ise, 
Güreİstanda olan bir depremde değişiklik göstrmeyen, Ermenistan'da olan bir depremle 
seviye değişikliği gözlenen Gürcistandaki Lisi kuyusu kayıtlarıdır. Aynı kuyuda, iki 
uzak episentırda gerçekleşen depreme karşı oluşan davranış farklıdır. Cevaplanması 
gereken soru, neden bazı depremler, cok uzak olsa da bazı kuyularda değişime neden 
olmaktadır. Bu sorunun cevabı, ı 7 Ağustos ve 12 Kasım depremleri öncesinde, seviye 
değişiklikleri gözlenen, episettırlardan 32-293 km uzakta yeralan DSI tarafindan kontrol 
edilen 12 kuyunun havzaların kökeni vekonumu ile ilişkilidir. Kuyuların blunduğu bu 
genç havzaların, deprem olan fayla aralarında kinematik bir ilişki vardır. Bu ilişki, 
doğrultu atımlı faylara, 45 derece açılı olan normal fayların üzerine yerleşmiş, aktif 
faylarla kontrollu havzalarda, deprem öncesideformasyonun kabuğu deforme ederken, 
en üst kesimde heterojenliği arttırması, çatlakların ve gözenekterin içinde bulunan 
yeraltı sularını hacim değişikliği ile harekete geçirmesidir. Stuart Crampin bunu dolaylı 
olarak S dalgası değişimi ile açıklar. Ayrıca Evelyn Roeloffs, ve Hans J. Kümpel bu tür 
co-sismik deformasyonların neden olduğu kuyularda ki düşüşlerin doğasını, akiferlerde 
yaptıkları araştırmalarla ortaya koymuşlardır. Yukarıda sözü edilen dünyada sıralan tüm 
değişim örneklerinde episentir ile kuyu arasında benzer bir kinematik ilişki vardır. Bu 
basit gerçek, başka alanlarda gerçekleşen bir çok fenomenle desteklenebilir. Deprem 
olmadan önce, aynı bir tabanca tetiğinin çekilmesinde son noktadaki uygulanan gerilim 
gibi Kuzey Anadolu Payı'da etrafına kırılma öncesi gerilimi yansıtmıştır. Bu 
yansımalar, deniz tabanında çökme veya yükselme, pieozo elektirik değişimler, su 
kimyasında meydana gelen değişimler, yeni su kaynaklarının çıkması, mevcutların 
ısınması olarak sıralanabilir. Bu nedenle 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri gelişlerini 
önceden ilan eden depremleridir. Bu depremlerde olan değişimlerin, gelecekte 
gerçekleşeceği kesin olan bir doğu Marmara depremininde gözlenmesi için daha güçlü 
nedenler vardır. Bu nedenle 20ı? yılında doğu Marmara'da olacak bir deprem, 
kinematik özellikleri ile havzaları 17 Ağutos ve 12 Kasımdaki gibi daha önce 
hareketlendirebilir ve bu fenomenler disiplinli şekilde gözlenebilirse deprem önceden 
tahmin edilebilir. 
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Denizli ve yakın civannda deprem üreten diri faylar ve Gökpınar sulama 
barajımn depremsellik açısından irdelenmesi 

RamazanDEMİRTAŞ CenkERKMEN Müjdat YAMAN 
Afet İşleri Gen. Müd, Deprem Araştırma Dairesi, Aktif"Tektonik Grubu 

(e-mail: demirtas@deprem.gov. tr, iravul@ deprem. gov. tr) 

ÖZ: Denizli civarında Nisan - Ekim 2000 tarihleri arasında olmuş depremleri 
muhtemelen Denizli havzasının yakın KD'sunda geçen Honaz-Kaleköy-Özerlik
Sarayköy arasından uzanan fay; Honaz-Karakova arasında uzanan fay; Honaz
Pamukkale-Karahayıt arasında uzanan Pamukkale fayı üretmiştir. Babadağ Fayı ile 
Honaz Fayı, Menderes Çöküntüsünün oluşmaya başladığı anda gelişmiş faylar olup, 
üzerinde önemli deprem yaratabilecek izler bulundurmamaktadır. Bu durum da 
Denizli'de deprem üreten diri fayların havzanın kuzeyine yani Denizli K-KD'suna 
doğru göç etmiş olduğunu ortaya koymaktadır. 

Denizli ve yakın civarında gevşek ve pekişınemiş kiltaşı, çakıltaşı ve 
kumtaşından oluşan Asartepe formasyonu yüzeylemektedir. Organize Sanayi ve İzmir 
yolu çıkışında ve özellikle Çürüksu ve Menderes nehirlerinin aktığı kesimlerde yeraltı 
su seviyesi yüzeye çok yakındır. Bu durum, Denizli'de olabilecek büyük bir depremde 
kuvvetli-yer hareketinin kat kat büyütülebileceğini ve sıvılaşma ya da yamaç-zemin 
yenilmeleri benzeri ciddi zemin problemlerinin olabileceğini göstermektedir. Diğer 
yandan Honaz-Akhan köyü arasında önemli heyelanların olabileceği alanlar 
bulunmaktadır. 

Babadağ Fayı, Honaz Fayı, Kaleköy Fayı, Karakova Fayı ve Pamukkale Fayı 
halen yapımı devam eden Gökpınar barajının bulunduğu bölgede kesişmektedir. Bu 
bölgede baraj yapımı nedeniyle açılan yarmalarda binlerce eğim atımlı normal 
faylanmalar bulunmaktadır. Bu faylanmalar, arazinin çok fazla parçalanmasına ve 
zayıflatılmasına neden olmuş ve morfolojiyi belirginleştirmiştir. 

Diğer yandan barajın yapıldığı alanda hem tektoniğin etkili olması hem de 
aşınım-depolanınanın hızlı olması nedeniyle oldukça kalın gevşek-pekişınemiş Asartepe 
formasyonuna ait kiltaşı, kumtaşı ve çakıltaşları bulunmaktadır. 

Bu civardaki fayların görünen toplam eğim atınılarının en azından 500 metreden 
daha fazla olduğu dikkate alındığında kalın bir alüvyon örtü yer almaktadır. Sadece 
baraj aksının bulunduğu yerde toplam eğim atım, 110 m - 150 m arasında 
değişmektedir (Babadağ ve Honaz fayı dikkate alındığında toplam atım 1250 m'den 
daha fazladır). Bu nedenle baraj aksı ile dolusavak arasında yer alan Oluk Tepe, bir 
horst görünümünde hem KD'ya hem de GB'ya eğimli birçok küçük ölçekli normal 
faylardan oluşmaktadır. Bu faylardaki toplam atım 150 m civarında olup, bu nedenle 
Oluk Tepe'de yüzeyleyen çakıl serisinin devamının (en azından görünen 50 m'lik 
bölüm) baraj aksının altında yer aldığı düşünülmektedir. Birbaşka deyişe Oluk Tepe ile 
Gözlek Tepe arasında kalan bölüm bir graben oluşturmaktadır. 

Baraj aksının sadece sol yakasında heyelanın olduğu belirtilmekte ancak baraj 
gövdesinin hemen yakın doğusunda ve sulama kanallarının bulunduğu güzergah 
boyunca da önemli sayılabilecek heyelanlı alanlar bulunmaktadır. Nitekim barajdan 
sulama amacıyla yapılmış kanaletlerin beton bloklarında, zemin yenilmeleri nedeniyle 
şu anda ciddi kırılmalar-oturmalar ve göçmeler gözlenmiştir. 

20 



ATAG-5: AktifTekto:ı:ıik Araştın:ruı Grubu 5. Toplantısı 
}u:ı.kara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 15-16 Kasım 2001 

Baraj alanının beş fayın kesişme bölgesi olması; bu fayların görünen eğim atımiarının 
500 metreden fazla olması; bu tektonik etki nedeniyle oldukça kalın gevşek alüvyal 
çökelin (baraj gövdesinin hemen bitişiğinde 50 metreden daha kalın çakıl 
yüzeylemektedir) hem de gövdenin arkasında geniş bir heyelanlı alanın bulunması ve 
deprem tehlikesi ve riskinin yüksek olması nedeniyle barajın su sızdırmazlığının ciddi 
şekilde araştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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1999 Düzce Depremindeki Tetiklenme Mekanizmasının Paleosismolojik Analizi 

Ömer Emre 1
, T.Yiğit Duman ı, Shinji Toda 2, Mitsuri Okuno 3

, Selim Ozalp ı, Ahmet 
Doğan ı, Hiroyuki Tsutsumi \ Patma Tokay ı Tsuyoshi Haraguchi 5, Hisao Kondo 6

, 

Nobihiko Sugito \ Toshio Nakamura 1, Rukiye Cıplak ı ve Oktay Parlak ı 
1 Maden TdkikArama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, 06520, Ankara 

2Active Fault Research Center, Geological Survey of Japan, AIST, Site 7, Higashi 1-1, 
Tsukuba, 305-8567, Japan 

3Department of Earth System Science, Fukuoka University, Fukuoka 814-0180, Japan 
4Department ofGeophysics, Kyoto University, Kyoto 606-8502, Japan 

5Fukken Co. Ltd., Jwamoto-cho 3-8-15, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032, Japan 
6Department ofGeography, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima 739-8522, Japan 

7 Tandetron AMS 14C Dating Laboratory Center for Chronological Re search, Nagoya 
University, Nagoya 464-8602, Japan 

ÖZ: Doğu Marmara Bölgesinde, Kuzey Anadolu Payının kuzey kolu üzerindeki 12 
Kasım 1999 Düzce depremi (Mw 7.2), 17 Ağustos 1999 İzmit depreminin (Mw 7.4) 
Düzce fayını tetiklemesi sonucunda meydana gelmiştir. Düzce fayında, eski depremiere 
ilişkin jeomorfolojik izierin çok belirgin olmasına karşın tarihsel kayıtlarda fa yın paleo
s ismisitesine yorumlanabilecek bilgilere rastlamlmaz. Bu çalışmada, Düzce fayında son 
deprem öncesinde meydana gelmiş depremlerin belirlenerek tarihlendirilmesi ve Kuzey 
Anadolu Payının kuzey kolunda 1999'da izlenen tetikleme mekanizmasının eski 
depremler açısından irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma kapsamında biri 1999 İzmit depremi yüzey kırığının doğu ucunu 
oluşturan Karadere fayı, diğer ikisi ise Düzce fayında olmak üzere üç lokalitede toplam 
sekiz adet hendek açılmıştır. Karadere fayının doğu ucunda açılan Gölyaka hendeğinde 
deprem sonrasında 1.5 m sağ yönlü yer değiştirme ölçülmüştür. Akarsu taşkın ovası 
düzlüğünde yer alan hendek duvarlarında çoğunlukla erozyonal olarak birbirini 
üzerleyen akarsu kanal ve taşkın çökelleri yüzeyler. Bu hendekte 1999 dahil üç yüzey 
faylanması belirlenmiştir. 

Düzce fayı üzerinde açılan Çakırhaciibrahim lokalitesinde 1999 yüzey kırığında 
3.6 m sağ yönlü, 0.7 m. de düşey yerdeğiştirme gözlenmiştir. Akarsu kanal ve taşkın 
çökellerinde açılan bu lokalitedeki üç hendekte sekiz litolojik birim ayırtlanmış ve 1999 
dahil iki yüzey faylanması saptanmıştır. Beyköy lokalitesi 1999 yüzey kırığının iki alt 
segmentinin sıkışmalı birleşme zonundadır. Bu lokalitede açılan dört hendekten biri ana 
kırık üzerinde diğerleri ise iki segmenti birbirine bağlayan bindirme üzerinde açılmıştır. 
Son depremde 1.5 m. sağ yönlü ve 0.9 m. düşey yerdeğiştirmenin gerçekleşmiş olduğu 
ana faydaki hendekte en alttaki çakıl birimi hariç fayın kuzey ve güney blokları arasında 
litolojik farkWık izlenmiştir. Payın kuzey bloğunda akarsu kanal dolgusu niteliğindeki 
çakıllı birimler, güney bloğunda ise taşkın düzlüğü çökellerinin yüzeyiediği bu 
hendekte üç deprem izi belirlenmiştir. Bindirme fayında açılan hendeklerde ise kum 
mercekli iri çakıl, çakıl ve kurn düzeyleri yüzeyler. 1999 depremi dahil iki yüzey 
faylanmasının saptanmış olduğu bu hendeklerdeki bindirme fayında son depremde 
oluşan fay dikliğinin 0.4-0.5 metre olmasına karşın maksimum toplam düşey 
yerdeğiştirme miktarı iki metreye yaklaşır. 

Düzce fayı hendeklerindeki tektono-stratigrafisi ve radyometrik yaşlandırmalar 
12 Kasım 1999 öncesindeki depremin günümüz öncesinde, 200-300 yılları arasında 
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gelişmiş olduğunu ve magnitüdünün son depremden daha büyük olduğunu 
göstermektedir. Gölyalm hendeğindeki radyometrik yaşlar Karadere fayındaki bir 
önceki depremin de yaklaşık aynı zamana rastlarlığına işaret eder. Dolayısıyla her iki 
fayda, 1999 öncesinde gelişmiş en son yüzey faylanmasının 1719 depremine ait 
olduğu yorumlanabilmek:tedir. Bu sonuç 1999 İzmit ve Düzce depremleri arasında 
izlenen tetikleme mekanizmasının eski depremler için de geçerli olduğuna yorumlanır. 
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Deterministik Yaklaşımla Türkiye'nin Sismik Tehlike Analizi 

Müge AKIN1 ve KamilKAY ABALI2 

1 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
2 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 06100 Beşevler 1 

Ankara 

ÖZ: Türkiye' deki aletsel kayıtların probabilistik sismik tehlike analizi için yetersiz 
olmasından dolayı bu çalışma kapsamında deterministik yaklaşımla Türkiye'nin sismik 
tehlike haritasının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle çalışmaya 
esas teşkil eden model faylar, irili ufaklı aktif fayların birlikte değerlendirilip, birbirleri 
ile ilişkili görünenler tek bir hat şeklinde kabul edilmek suretiyle birleştirilmesi ile elde 
edilmiş, her bir fay hattı için Bonilla (1984) yaklaşırnma göre maksimum magnitüd 
değerleri belirlenmiştir. Buna bağlı olarak beş değişik azalım ilişkisi kullanılarak bütün 
Türkiye için 0.2 derece aralıktaki maksimum yatay yer ivmesi değerleri, BASIC 
programlama dili ile yazılan TUMDES adlı model program ile hesaplatılmıştır. 

Model programda farklı azalım ilişkilerine ve yüzey kırığı oranlarına göre elde 
edilen eş-ivme haritalarından Joyner ve Boore (1988), Sabetta ve Pugliese (1987) ile 
Fukushima ve Tanaka (1990) sönüm denklemlerinin uygulandığı ve yüzey kırığı 
oranının 113 olması durumundaki harita, Türkiye için deterministik yaklaşımla 

modellenen Türkiye'nin yeni sismik tehlike haritası olarak sunulmuştur. Bu haritada 
0.30g'den büyük alanlar J. derece, 0.30 ile 0.20g arasındaki alanlar 2. derece, 0.20 ile 
O.lOg arasındaki alanlar 3. derece ve O.lOg'den düşük alanlar ise 4. derece deprem 
bölgesi olarak önerilmiştir. 
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Ecemiş Fayı Üzerinde Paleosismolojik Kazı Çalışmalan 

Hasan Çetin 
Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı-ADANA 01330 

ÖZ: Ecerniş fayının paleosismisitesini araştırmak için 1997 yılında başlatılan ve halen 
devam eden bu çalışma kapsamında daha önce farklı amaçlar için fayı kesecek şekilde 
veya faya çok yakın olarak açılmış bir adet trench, bir adet temel kazısı ve iki adette 
yarma yüzeyi temizlenerek çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca önemli görülen yerlerde 
Kuvatemer birimleri detay olarak haritalanarak fayın yüzey kırığı oluşturabilecek 

büyüklükteki en son hareketi ve bu hareketin yaşı tesbit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma 
sonuçları ara sonuçlar halinde değişik konferanslarda sunulmuştur. 

Kazılarda paleosismik hareketleri temsil edebilecek faylanmış, yüzey eğimi 
değişmiş ve/veya gömülü organik toprak tabakalan (paleo-yüzeyler), kolüvyal kamalar 
ve diger bir çok sismitler (sismites) bulunmuştur. Kazı yüzeyleri detaylı olarak 
haritalandıktan sonra paleo-depremierin yaklaşık yaşları ve tekrarlanma periyodunun 
(recurrence interval) bulunması için Carbon-14 (C-14) yaş tayini numuneleri alınıp 
yurtdışına yollanmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre Ecemiş fayı son 35 bin yılda hareket etmiş olup 
(Nuclear Regulatory Commission) NRC tanımlamasına göre aktiftir. Sonuçlar Ecemiş 
fayınının birincisi günümüzden yaklasık 38 bin, ikincisi yaklaşık 28 bin, üçüncüsü ise 
yaklaşık 17 bin yıl olmak üzere en az üç büyük (~7) deprem oluşturmuş olabileceğini 
göstermektedir. Sonuçlar ayrıca, yaklaşık 28 bin yıl önceki depremde Sulucaova'dan 
Tekir'e kadar uzanan yaklaşık 100 kın'lik bir hattın kırılmış olabileceğini bunun da 
yaklaşık Ms=7 .5 büyüklüğünde bir deprem sonucu oluşmuş olabileceğini 
göstermektedir. Ayrıca, yüzey kırığı oluşturmamış daha küçük büyüklükte veya izleri 
daha sonra kaybolmuş veya izleri bu çalışmadaki kazılarda görülmeyen yüzey kırığı 
oluşturabilecek büyüklükte depremler olmuş olabilir, bu olası izler daha kapsamlı bir 
çalışmayla ortaya çıkarılabilir. 

Sonuçlar ayrıca, fay üzerinde yüzey kırığı oluşturan yıkıcı (M;::::7) depremler için 
tekrarlama periyodunun (aralığının) yaklaşık 10 bin yıl olabileceğini, yaklaşık son 10 
bin yıldır fay üzerinde yüzey kırığı oluşturabilecek büyüklükte bir depremin olmadığını, 
bu da fay üzerinde en az bu kadar sürelik bir enerji birikimini işaret etmektedir. Buradan 
fa yın yaklaşık son 1 O bin yıldır sakin bir dönem geçirdiğini, bölgemizde meydana gelen 
son depremierin de bu sakin dönemin bitime yaklaştığı anlamına gelebileceğini 
söyleyebiliriz. 

Daha önce yapılan bazı çalışmalarda Ecemiş fayının Plio-Kuvatemer (yaklaşık 2 
milyon yıl) den beri hareket etmediği yani aktif olmadığı belirtilmiştir. Buna göre 
Ecemiş fayının 2 milyon yılından daha genç hiç bir toprak, sediman veya kayacı 
kesmemesi gerekir. Yukarıdaki sonuçlardan bunun böyle olmadığı açıkça 
görülmektedir. 

Daha önceki bazı çalışmalarda da önerildİğİ gibi Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının 1996'da hazırlamış olduğu Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında üçüncü 
ve dördüncü derece deprem bölgesi olarak gösterilen Ecemiş fayı ve yakın cıvarının 
deprem riski daha yüksek bölgeler içerisinde gösterilmesi gerekir. 
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Hierapolis Arkeosismoloji Parkı 

Erhan Altunel1
, Francesco D' Andria2 

1: Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü, Eskişehir 

2: Universita Degli Studi di Lecce, Facolta Beni Culturali, Lecce, !talya 

ÖZ: Günümüzde dünyanın değişik yerlerinde örnekleri görüldüğü gibi, aktif fayların 
hareket etmeleri sonucunda değişik büyüklüklerde depremler meydana gelmektedir. 
Büyük depremler sonucu oluşan yüzey kırığı ve şiddetli sarsıntıya bağlı olarak 
çevredeki yerleşim yerlerinde çeşitli hasarlar oluşmaktadır. Ancak, depremlerin 
yüzeyde oluşturdukları bu etkiler insan eliyle ve doğal işlemler sonucunda kısa sürede 
ortadan kalkınaktadırlar. Aynı fay parçası üzerinde büyük deprem olma aralığı fayın 
aktivitesine bağlı olarak birkaç yüzyıl ile birkaç bin yıl arasında değişebilir. Bu süre 
içinde de oluşan yüzey kırıkları tanınamaz hale gelebilir ler. 

Depremler, depremin olduğu anda yaşayan insanlar üzerinde maddi ve manevi 
olarak ağır etkiler bırakmaktadırlar. Büyük ve yıkıcı depremler sık olan doğa olayları 
değildir, bunlar belirli aralıklarla meydana gelen olaylardır. Dolayısıyla depremin 
olmadığı aralıkta birkaç nesil yaşamaktadır. Bu nesiller depremierin etkilerini kendileri 
yaşamadığı zaman uzak bölgelerde meydana gelen depremleri sadece duymakta ancak 
bu durum depremlerin sonuçlarının ne kadar vahim olduğunu kavramakta yetersiz 
kalmaktadır. Bunun en güzel örneği Türkiye'de çok açıkça görülmektedir. Örneğin, 
1999 yılında meydana gelen depremler oluncayakadar 1995 yılında Dinar' da ve 1998 
yılında Adana' da olan depremlerde maddi kaybın yanında yüzlerce can kaybı da oldu. 
Ancak bu depremler sıradan bir vatandaştan en yetkili kişilere kadar hiç kimse 
tarafindan dikkate alınmadı ve bu depremler sadece o bölgede yaşamlarını yitiren 
insanların yakınlarını ve evleri yıkılan insanları etkiledi. Ancak 1999 depremleri 
yaşandıktan sonra toplumun her kesiminde deprem konuşulmaya başlandı ve depreme 
karşı alınması gereken önlemler, eğitimde depremin öğretilmesi gibi çalışmalara 
başlandL 

Depremlerin sonuçlarını minimum hasarla geçirmek, can ve mal kaybını en aza 
indirmek için alınması gereken en önemli önlemlerden biri de büyük bir deprem 
meydana geldiğinde sonuçlarının neler olduğunu nesilden nesile aktarmaktır. İnsanlar 
bu vahim sonuçları gördüklerinde yaşadıkları bölgede böyle bir tehlike var mı yok mu 
onu merak edecek ve öğrenmeye çalışacaklar, böyle bir tehlike var ise buna karşı 
alınması gereken önlemlerin neler olduğunu öğreneceklerdir. Bu bilgilere sahip bir kişi 
ev, işyeri vb. bina yaparken daha dikkatli olacaktır. Örneğin, 1999 depremlerinde 
yüzeyde kırıklar oluştu ve bu kırıkların bazıları binaları çeşitli şekillerde kesti. Bu 
depremi yaşayan ve o kırığı gören bir kişi evini o kırık üzerine yapmaya kalkışmayacağı 
gibi çocuklarını veya çevresindekileri de o kırıktan uzak durmaları için uyaracaktır. 
Dolayısıyla depremierin neden olduğu hasarların korunması ve sergilenmesi, depremleri 
ve sonuçlarını nesilden nesile aktarmada yararlı olacak ve deprem tehlikesi ile karşı 
karşıya olan ülkelerde deprem zararlarını en aza indirmeye katkıda bulunacaktır. 

Türkiye'nin en turistik yerlerinden biri olan Pamukkale bölgesinde yer alan 
Hierapolis antik kentinde ıtalyan Kazı Heyeti 1950 li yıllardan bu yana arkeolojik 
kazılar yapmaktadır. Yapılan arkeolojik kazılarda Hierapolis antik kentinin tarihsel 
dönemlerde yıkıcı depremler tarafından birkaç defa yıkıldığına ait veriler ortaya 
çıkmıştır. Dolayısıyla Hierapolis, tarihsel depremierin neden olduğu binalardaki 
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hasarları ve yüzeydeki kırıkları halen daha koruyan eşsiz değere sahip bir antik kenttir. 
Şehir merkezini boydan boya kesen KB-GD uzanımlı fay zonu, bu zon ÜZerinde yer 
alan bütün tarihsel kalıntıları kesmektedir. Hierapolis' te bulunan en karakteristik 
deprem izlerine ve deprem izi taşıyan kalıntılara hiç dekunulmadan bu yapıların doğal 
halleriyle korunması gerekir. Ayrıca, hangi hasarın hangi tarihte meydana gelen 
depremde oluştuğu, depremin büyüklüğü, binanın orijinal durumu nasıldı depremden 
sonra nasıl oldu gibi açıklayıcı şekil ve yazılarla deprem izlerini ziyaretçilere sunmak 
bu antik kenti dünyada eşine rastlanmayan bir "Arkeosismoloji MÜZesi" durumuna 
getirir. Hierapolis böyle bir mÜZe için en uygun yerdir çünkü zaten travertenleri 
gezmek için dünyanın değişik yerlerinden yüzbinlerce ziyaretçi buraya gelmektedir ve 
ziyaretçiler dünyada tek olacak böyle bir açık hava mÜZesini de ziyaret etmeden 
bölgeden ayrılmayacaklardır. 
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Doğu Anadolu Fayı (Türkoğlu-Osmaniye ve Toprakkale Segmentleri) Üzerinde 
Paleosismolojik Trench Çalışmalan 

Hasan Çetin 
Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı-ADANA 01330 

ÖZ: Doğu Anadolu Fayı., Osmaniye cıvarının paleosismisitesini araştırmak için 2000 
yılı, Temmuz ayında bir çalışma başlatılmış ve bu çalışma kapsamında Türkoğlu
Osmaniye ve Toprakkale segmentleri üzerinde derinlikleri ll ile 3 m arası değişen yedi 
adet trench açılmıştır. Bir adet ise fay sarplığı yüzeyi temizlenerek çalışılmıştır. Ayrıca 
kazıların yakın çevresinde Kuvaterner birimleri detay olarak haritalanarak fayların 
Kuvatemer dönemindeki hareketleri hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır. 

Yapılan kazılarda paleosismik hareketleri temsil edebilecek kolüvyal kamalar, gömülü 
ve/veya faylanmış toprak tabakaları, (paleosoller), çatlak dolguları, asılı taraçalar ve 
diger bir çok sismitler (sismites) bulunmuştur. Paleo-depremierin yaklaşık yaşları ve 
tekrarlanma periyodunun (recurrence interval) bulunması amacıyla Carbon-14 (C-14) 
yaş tayini için numuneler alınmıştır. 

Saha ve kazı çalışmalarında Türkoğlu-Osmaniye fayının tek bir faydan 
oluşmadığı, dıştan içe yani dağlardan Osmaniye ovasına doğru gençleşen ve önemli 
miktarda düşey atımiara sahip sol yönlü doğrultu atımlı (o b lik) faylardan oluştuğu 
görülmüştür. Bu çalışmada Toprakkale fayı olarak isimlendirilen ikinci bir fay ise 
Türkoğlu-Osmaniye fayından ayrılarak Karasu (Karaçay) çayı boyunca ilerlemekte, 
Toprakkale kasabası güneyinde Toprak Tepe'nin kuzey yaroacını izleyerek batıya doğru 
ilerlemekte ve burada muhtemelen Misis-Ceyhan fayı ile birleşmektedir. Türkoğlu
Osmaniye fayı üzerindeki trenchler fayı oluşturan kollardan ova tarafındaki en genç üç 
kol üzerinde kazılmıştır. Toprakkale fayı üzerindeki kazı çalışması ise fayın en iyi 
gözlendiği, yaklaşık 1.5 km uzunluğundaki aktif faylara özgü uzamış bir sırt olan 
Toprak Tepe'nin kuzey yamacında yapılmıştır. 

Çalışma sonuçları bu faylar üzerinde geçmişte bir çok büyük (M~7) depremin 
meydana geldiğini, bazı depremlerde bu iki segmentin beraber hareket ettiğini 
göstermiştir. Çalışmada yapılan kazılardan elde edilen henüz kalibre edilmemiş 
yaşiandırma sonuçları, Türkoğlu-Osmaniye ve Toprakkale segmentleri üzerinde yüzey 
kırığı oluşturan yıkıcı (M~7) son iki depremin sırayla yaklaşık 800 ve 900 yıl önce 
gelmiş olabileceğini bunlarında 1114 ve 1268 depremlerine karşılık gelebileceğini 
göstermiştir. Paylar üzerinde yüzey kırığı oluşturan yıkıcı (M~7) depremler için 
tekrarlama aralığı yaklaşık 700-800 yıl olarak bulunmuştur. Türkoğlu-Osmaniye fayı 
üzerinde düşey kayma hızı 2.4-2.5 mm/yıl, Toprakkale fayı üzerinde düşey kayma hızı 
3-5 mm/yıl, yatay kayma hızı ise yaklaşık 5 mm/yıl olarak bulunmuş olup Türkoğlu
Osmaniye fa.yındaki yatay kayma hızınında minimum 5 mm/yıl olabileceği 
düşünülmektedir. 
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İzmit Körfezi güney kıyısmdaki Hersek ve Çatalburun düzlüklerinin jeolojik 
incelemesi ve yeni yorumu 

Nizarnettin Kazancı ı, Ömer Emre2
, Mustafa Keçer2

, Ediz Kırman3, M. Cihat Alçiçek3
, 

Tevfik Erkaız, Yeşim İslamoğlu2, Özden İleri3 , Ahmet Doğan2, Selim Özalp2
, 

Arzu Güe 
1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 41400 Kocaeli 

2 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 06530 Ankara 
3 Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06100 BeşevleriAnkara 

ÖZ: Hersek ve Çatalburun (Laledere) düzlükleri Yalova ile Karamürsel arasında 
bulunan, 2-8 km genişliğinde, üzeri yerleşim ve/veya tarım alanı ile örtülü, doğu 
Marmara bölgesinin denizle bağlantılı en geniş Kuvatemer alanlarıdır. Karadan denize 
doğru gittikçe azalan ve sıfırlanan yüzey eğimi, düzlük gerisi temelin aniden yükselen 
ve faylı olan topografYası, üzerlerinde güncel mevsimlik akarsu kanallarının varlığı, 
düzlüklerin deniz içine doğru ilerlemiş loblu ve üçgensi geometriler~ önceki 
çalışmaların tümünde bu alanlarm aktif DEL T ALAR olarak ele alınmalarına yol 
açmıştır. Böyle bir deltayaklaşımı yalnızca düzlükterin oluşumu ve jeolojik evrimi için 
değil, aynı zamanda İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin ve hatta bu yöredeki KAF 
yapısının belirli bir bakışla yorumlanmasını doğurmuştur. Bu incelemede düzlüklerin 
gerçekten delta süreçleri içinde oluşup oluşmadıkları tartışılmaktadır. 

Bu amaçla yöredeki Kuvatemer birimlerinin ayrıntılı jeoloji haritaları hazırlanmış, 
zemin araştırmaları amacıyla düzlüklerde yapılan onlarca sondajın logları gözden 
geçirilmiş, Hersek köyü kuzeyindeki arıtma tesisinin 15 m yi bulan temel kazısı ve 
tarafımızdan açılan çok sayıdaki yarma (2.5- 4 m derinlikli) ile de litolojik deneştirme 
sağlanmıştır. Tüm bulgular, düzlüklerin esas litolojisinin, en üstteki 20-50 cm lik toprak 
zonu hariç, mavimsi-gri renkli denize! çamur ve/veya denize! marnlardan kurulu 
olduğunu göstermektedir. Bazı yerlerde mercek şekill~ çamurlar içine gömülü, orta
ince taneli akarsu kanal tortulları bulunur. Elde edilen tortul İstifte herhangi bir delta 
gelişiminin izleri ve/veya delta istif düzeni yoktur. Konu edilen düzlükler, güncel delta 
oluşumları değil, muhtemelen Geç Kuvatemer'e ait daha yaşlı kaya topluluklarının 
oluşturduğu ada/adacıkları ana karaya bağlayan tombololar şeklinde gelişmiştir. 
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İzmit Körfezi Kuzeyindeki Bölgenin Morfotektonik Özellikleri 

NeşeÇUVAŞ 

İ T. Ü Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 80626, Maslak, İstanbul 

ÖZ: Bu çalışmada İzmit Körfezi kuzeyindeki bölgenin morfolojik özellikleri ve bunları 
denetleyen jeolojik unsurlar araştırılmıştır. 

İzmit Körfezi Marmara Denizi' nin doğu ucunda yeralan ve Kuzey Anadolu Fayı 
üzerinde gelişmiş bir dizi çek-ayır havzadan oluşan genç bir çukurluktur. Körfezin 
kuzey kesimini oluşturan Gebze-İzmit bölgesi bu çukurluktan oldukça belirgin, çizgisel 
bir hatla ayrılır. Bu hattın kuzeyinde aşınmış üçgen yüzeyler, yer yer geniş alanlar 
kaplayan alüvyal yelpazeler ve yamaç döküntüleri bulunmaktadır. Bu tektonik kontrollü 
çökellerin en yaygın olduğu yerlerden biri Y arnnca Burnu ve İzmit çevresidir. 17 
Ağustos 1999 depreminde bu hat ve yakınında bazı açılma çatlakları ve yüzey kırıkları 
görülmüştür. Ancak İzmit Körfezi çevresinden derlerren veriler körfezin kuzey ve 
güneyindeki benzer fayların bilhassa Körfezin açıldığı dönemlerde (Geç Pliyosen
Pleyistosen) aktif olduğunu ve bunların Körfezin açılışını kontrol ettiğini 
göstermektedir. Körfez kuzeyindeki faylar olasılıkla Kuvatemer' de de kısmen 
aktifliklerini konımuşlardır. 

Körfez kuzeyinde bu tektonik kontrol nedeniyle aniden yükselen morfoloji 
kuzeye doğru asimetrik bir yapı gösterir. Güneye akan dar ve derin vadilerin aksine 
kuzeye akan uzun, yayvan ve olgun bir morfolojiye sahiptirler. Bu durum körfez 
kuzeyini oluşturan peneplenin körfeze bakan kesimininfayla yükseltildiğini işaret eder. 
Körfeze bakan yamaçlardaki üçgen yüzeyler, henüz peneplen düzlüğüne ulaşmamış dar 
ve derin deşilmiş vadiler de bu fayın belirteçleridir. 
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Kuzey Anadolu Fay Zonunun Niksar Havzası ve Civanndaki Etkin Gerilnıe 
Durumlan 

Süha ÖZDEN1
, Sernir ÖVER2 ve Ulvi Can ÜNLÜGENÇ3 

1 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140, 
Sivas 

2 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 
58140, Sivas 

3 Çukurova Üniversitesi, Müh-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 01330, 
Adana 

ÖZ: Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), sağ yanal doğrultu atımlı bir fay zonu olup, 
doğuda Karlıova üçlü ekleminden batıda Saros körfezine kadar yaklaşık 1200 km. 
uzunluğundadır. KAFZ'nunu, geometrik açıdan; batı, orta ve doğu olmak üzere üç 
segmente ayırmak mümkündür. Bu fay; batı kesimde 075, doğuda ise 110 
doğrultusunda uzanırken, her iki segmenti birleştiren orta kesiminde ise kuzeye doğru 
konveks bir görünüm sunmaktadır. Tektonik açıdan Doğu Akdeniz bölgesinde önemli 
bir sismik aktiviteye sahip olan KAFZ, günümüz Anadolu bloğunun da kuzey sınırını 
oluşturmaktadır. Anadolu'da oluşan ve günümüzde bilinen yıkıcı depremierin çoğu bu 
fay zonu üzerinde meydana gelmiştir. Bu fay zonuna bağlı olarak gelişen deformasyon; 
Arap, Afrika ve Avrasya levhaları arasındaki göreli hareketler tarafindan kontrol 
edilmektedir. Bu hareketlere bağlı olarak, Anadolu'da Neotektonik dönemin 
başlangıcıyla birlikte, özellikle Pliyo-Kuvatemer boyunca diri olan bu fay, sol yanal 
atımlı Doğu Anadolu Fayı ile birlikte, Anadolu bloğunun batıya doğru hareketini 
sağlamaktadır. 

Kuzey Anadolu Fay Zonunun (KAFZ) doğu kesiminde yer alan Niksar havzası ve 
civarında gerçekleştirilen fay topluluklarının kinematik analizi çalışmaları sonucunda, 
etkin gerilme rejimin zamanla değiştiği saptanmıştır. Bu değişim, Transpresif (ters 
bileşenli doğrultu atım) gerilme rejiminden, Transtansif (normal bileşenli doğrultu atım) 
gerilme rejimine doğrudur. Ancak her iki gerilme rejimi, KKB-GGD doğrultulu en 
büyük yatay gerilme (cr1) ve DKD-BGB doğrultulu en küçük yatay gerilme (cr3) ile 
temsil edilmektedir. Her iki tektonik rejim için hesaplanan asal gerilme oranları (R) 
farklıdır. İlk tektonik rejim için R=0.68 iken, ikinci ve daha genç olan tektonik rejim 
için R=O.l7 olarak belirlenmiştir. Ayrıca transtansif rejime uygun olarak DKD-BGB 
doğrultulu en küçük yatay gerilme (cr3) ile temsil edilen normal faylanmalar 
belirlenmiştir. 

Gerilme rejimindeki bu değişim (Olasılıkla Kuvatemer'de), Avrasya ile 
Arap/Afrika levhaları arasındaki göreceli hareketlere bağlı olarak ve Ege yitim zonuyla 
olan ilişkileri dikkate alındığında, Anadolu bloğunun batıya hareketinden ileri gelen en 
büyük yatay gerilmedeki bir azalma ve/veya en küçük yatay gerilmedeki bir artışdan 
kaynaklanmış olabilir. 
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Marmara Denizi ve yakın çevresi'nin faylannın kinematik özellikleri ve evrimi 

Cenk Y altırak 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Muhendisliği bölümü, 

Genel Jeoloji Anabilim Dalı, Ayazağa/İstanbul 

ÖZ: Marmara Denizi'nin oluşumunda etkin olan tektonik süreçler, erken Miyosen
Erken Pliyosen yaşlı Trakya-Eskişehir Fay zonu ile kolları ve Geç Pliyosen-Guncel 
yaşlı Kuzey Anadolu Fayı kolları tarafından denetlenmiştir. Trakya-Eskişehir Fayı ve 
ondan batıya dallanan ikincil fay sitemleri bölgede erken neotektonik imzayı belirler. 
Trakya-Eskişehir Fayı Zonu'nun Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara bölgesine 
ulaşmasıyla dört parcaya bölunmesiyle başlayan dönem, geç neotektonik dönemdir. 
Geç Neotektonik dönem de Kuzey Anadolu Fayı, Ganos, Bandırma-Behramkale, 
Manyas-Edremit Fay zonlarına bağlanarak kollar halinde evrimini sürdürmüştür. Bu 
nedenle Marmara bölgesinde bu iki farklı sitemin ürünü havzalar, superimpoze bir 
tarihin ürünüdür. KAF kolları bağlandıkları fay zoruarının geçmişteki karakterine ve 
uzanımına göre, birbirinden farklı özellikler gösteren havzaların oluşumuna neden 
olmaktadır. Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu K80D doğrultulu GFS bağlandığı için 
GFS tarafından erken Neotektonik dönemde şekillenen negatif çiçek yapısını kullanarak 
sırtlar ve çukurlar oluşturan tek bir fay Marmara Denizi içinde evrimleşmiştir. 

Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'ni son 3.5 milyon yıldır kat eden 
kuzey kolu üzerinde öne surulen fikirler, son yıllarda yapılan araştırmalarla sürekli 
yanlışlanmaktadır. Bu çalışma da Ali Aksu ve ekibi (Newfoundland Memorial 
Üniversitesi) tarafından toplanan 3390 km sığ sismik kesit ve MTA Sismik-I e ait 
yayınlanan 1200 km uzunluğundaki keside birleştirilmesi sonucu kökü tek bir fayda 
birleşen at kuyruğu yapısı olarak adlandrılılacak tek bir fayı göstermektedir. Bu fay, 
Doğu Marmara Çukurunu burulaı·ak geçerken atlamalar yapmakta ve Doğu Marmara 
Sırtı doğusunda guneye yönelmektedir. Bu yönelme ile doğu sırtı bindirmelerle 
sınırlanmış bir anklinoryum olarak yükselmektedir. Bu sırtın kokunde birleşen anafay, 
Kuroburgaz Çukuru güneyinde tekrar yüzeylemektedir. Kuroburgaz çukuru aslında 
Orta ve Doğu sırtlarının antiktinal yapısı arasına yerleşmiş, faylarla parçalanmış bir 
senklinalin üzerinde gelişmektedir. Bu nedenle gerilen değil aksine sıkışan bir 
senklinalin faylarla parçalanması sonucu oluşan bir havzadır. Ve yukselen sırtların 
arasında hapsolan bir yapıdadır. Orta sırt ise, anafaya düşük açılı faylar tarafından 
tarname parçalanmış bir antkilinat durumdadır. Orta cukur, Guney Marmara bloğunun 
doğu sırtı tarafından yavaşlatılan kesiminin hemen kuzeyinde yer alır. Guney bloğunun 
butuncul hareketi içinde doğu sırtında emilen hareket, bu sefer, orta sırtın önünde sınırlı 
bir gerilme alam oluşturarak, çek-ayır türü bir havza gelişimine sebep olmuştur .. Batı 
sırtı ise tipik bir sıkıştıran buklumdur. Önünde yer alan Batı Marmara Havzası Ganos 
dağının önünde tipik gerilmeli negatif çiçek yapısıdır. Havzanın en batı kesiminde 
Ganos dağı Batı Marmara Çukurunu bir bindirmeyle sınırlamaktadır, 

Gey-ve üzerinden İznik Gölünü izleyerek Bandırma'ya kadar uzanan orta kol, 
K60D doğrultulu Bandırma-Behramkale fay zonuna kadar D-B ilerlemiş ve guneye 
döndüğü Bandırma'dan başlayarak sıkışma tektoniği egemen1iğinde bölgeyi 
şekillendirmiştir. Bu yön değişikliği Gemlik Körfezi doğusu ile Bandrıma körfezi 
arasında doğrultu atıma ek olarak K30D yönünde bir gerilmeye neden olmuştur. Guney 
kol, Yenişehir, Bursa, Manyas üzerinde birbirinden farklı kinematik özellikleri olan üç 
pull-apart havza oluşturmuştur. KAF güney kolu Manyas'tan guneye K45D 
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konumunda olan Manyas-Edremit Fay Zonu'na bağlanmiş, dönüşten dolayı meydana 
gelen yön değişikliği Manyas Uluahat arasında doğrultu atım bileşeni yanında K15G 
yönünde bir gerilmenin oluşmasına neden olmuştur. 

Kuzey Anadolu yaşı ve atımı hakkında Marmara bölgesinde elde edilen bilgiler 
ışığında Kuzey Anadolu Fayı, Trakya-Eskişehir Payı'nı üç noktada keserek 
Marmara'da 58-59 km, Gemlik Körfezinde 7-8 km, Bursa doğusunda 10-11 km 
ötelemiştir. Bu atımıarın toplamı 75-78 km kadar olup KAF'ın batıdaki net atımını 
vermektedir. Bu atımiarın GPS hiziari ve stratigrafı karşılaştırmalada yapılan 

denetiminde KAF'ın ~3.5 my önce Marmara Bölgesine ulaştığı anlaşılır. Marmara 
Denizi ve çevresini şekillendiren tektonilc süreçler TEF ve ondan ayrılan balık kılcığı 
şeklinde faylar tarafından yaratilmış son 3.5 milyon yıldır KAF ve kollarına 
dönüşmüştür. 
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Hasar Değerlendirmesi İçin Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtlannın Zaman-Frekans 
Gösterimi: Düzce Depreminden Örnekler 

Ahmet T. Başokur 1 , Ünal Dikmen 2 ve O. Engin Tokgöz 1 

1Ankara Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 
Tandagan 06100 Ankara. 

2 Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara. 

ÖZ: Düzce Payı'ndan 8 km uzaklıkta bulunan Düzce kentinde, 12 Kasım 1999 depremi 
önemli hasar oluşturmuş ve can kaybına yol açmıştır. Kuvvetli yer haraketi kayıtları, dış 
merkezden 34 km uzaklıkta bulunan Bolu'da en büyük ivme değerlerinin, Düzce'ye göre 
hemen hemen iki katı olduğunu göstermektedir. Bu durum, doruk ivme değerlerinin 
yapı hasarları ile çok fazla ilişkilendirilemeyeceğine işaret etmektedir. Bu nedenle, 
Fourier ivme spektrumları Düzce ve Bolu'daki yapı niteliklerinin karşılaştırılmasında 
çok yararlı olamamaktadır. Fourier Dönüşümü frekansın fonksiyonu olarak genlilderin 
tam bir gösterimini vermekle birlikte, dalga formlarının dinamik karekterleri hakkında 
bir bilgiyi kapsamamaktadırlar. Bu güçlük, yapılarda hasarın ana nedenini oluşturan 
deprem süresinin etkisinin spektrumlarda temsili ile aşılabilir. Stockwell Dönüşümü, her 
bir spektral bileşenin zamana bağımlı değişimini temsil ettiğinden, ivme kayıtlarının 
incelenmesinde önemli bir araç oluşturabilir. Böylelikle, depremin süre etkisinin 
görselleştirilmesi olanaklı hale gelir ve dolayısı ile yapı hasarları ile kuvvetli yer 
hareketi kayıtları arasında doğrudan ilişki kurulabilir. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Stockwell dönüşümü, Kuvvetli yer hareketi kaydı, yapı 
hasarı, Düzce depremi, Türkiye 
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Manyetik Anomalilerin Sınır Yığınasıyla Jeolojik Süreksizliklerin Belirlenmesi 

Bülent ORUÇ', Şerafettin ÇAKIR2 ve İbrahim SERTÇELİK1 

1 Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh.Böl. İZLMİT 
2 Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh.Böl., İZMiT 

ÖZ: Bu çalışmada İzmit körfezinin kuzeyindeki 4 7 km2 lik bir alanda elde edilen 
manyetik anomali haritasına olası kırık hatlarmın lokasyonlarını belirlemek amacıyla 
sınır yığınası tekniği uygulanmıştır. Çalışma alaın dikdörtgen bir alan olup, kuzeybatı 
köşesi 738000 enlem-4522000 boylam ve güneydogu köşesi 750000 enlem-4518000 
boylam koardinatlarında yer alır. Manyetik toplam alan ölçümleri bir proton presesyon 
manyetometresi kullanılarak 187 adet gözlem noktasında gerçekleştirilmiştir. 
Gözlem noktalarının koordinatları bir GPS cihazıyla belirlenmiştir. Manyetik 
ölçümlere günliık deği,sim ve normal (rejyonal) düzeltmeler uygulanarak bölgenin 
anomali haritası çıkarılmıştır. Bu haritaya trend yoketme, kutba indirgeme, alçak geçişli 
fıltreleme işlemleri uygulanmıştır. Son olarak sınır yığmnası işlemiyle bölge 
içerisindeki süreksizlikterin sınırları gözlenebilir bir duruma getirilmiştir. Bu işlemle 
bölge içerisinde KDD-GBB doğcultulu bir aııa kırık hattı ve bu hattın güneyinde birkaç 
küçük fay saptanmıştır. 
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SAR interferometrisinde atmosferik hatalar ve bunun yüzey deformasyonlannm 
yorumlanmasmdaki etkileri 

Ziyadin Çakır 1 , Jean-Bemard de Chabalier2
, Aykut Barka1

, Rolando Armijo2 

ve Bertrand Meyer2 

1 İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü 
2 Institut de Physique du Gl o be de Paris, France 

ÖZ: SAR (Synthetic Aperture Radar) interferometrisi yöntemi ile günümüzde yüzey 
deformasyonları çok hassas olarak yüksek çözünürlülükte ortaya çıkartılabilmektedir. 
Ancak, atmosferik hatalar bu teknikte karşılaşılan en büyük sorunların başında 
gelmektedir. Eğer interferogram oluşturulan iki radar görüntüsünden birinde, görüntü 
alımı esnasında atmosferik veya troposferik koşullarda (özellikle bağıl nem oranında) 
bir değişiklik varsa bu, interferogramda bir faz farkına neden olmaktadır. Dolayısı ile bu 
faz farkı yeryüzünde oluşan bir deformasyonun sonucu değildir. Ancak bu faz farkı, 
yüzeydeformasyonundan kaynaklanan faz farkı ile girişim oluşturduğu için bu hatanın 
tespiti her zaman mümkün olmamaktadır. Atmosferdeki değişim görüntü boyutunda 
homojen değilse bu hataların düzeltilmesi şimdilik mümkün değildir. Ancak değişirnin 
homojen olduğu durumlarda hataların tespiti mümkündür. Eğer dikkat edilmez ise bu 
durum yanlış yorumlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada 17 Ağustos 1999 İzmit 
depremi interferograrnlarında tespit edilen atmosferik hatalar ve bunların fay 
geometrisinin ortaya çıkartılmasında ve küçük ölçekteki deformasyonların 

yoruınlanmasındaki etkileri ortaya konulmaktadır. Topograzyaya bağlı atmosferik 
hatalar ilk kez bu çalışmada modellenerek İzmit interferograrnlarında Mudumu ve İznik 
fayları boyunca gözlenen anomalilerin deprernin bu fayları tetiklemesiyle oluşmayıp 
atmosferik hatalardan kaynaklandığı ortaya çıkartılmıştır. 
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Y craltısuyu Seviye Değişimleri İle Depremler Arasındaki ilişkinin Araştınlması: 
Eskişehir Civarındaki Gözlemler 

Galip YÜCE1
, Uğur KURAN2 ve Selçuk GÖRDÜK1 

I Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Meşelik/Eskişehir 
(gyuce@ogu. edu. tr) 

2 Jeojizik Mühendisi, Ankara 

ÖZ: Deprem yıkıcılığı en fazla olan doğa olayıdır.Bu da depretnin zararlı etkilerini 
azalmaya yönelik olan depremierin önceden kestirilmesi çalışmalarını önemli 
kılmaktadır. Depremierin önceden kestirilmesi çalışmalarından yalnızca biri olan 
yeraltısu seviyesi ve kimyasında olan değişikliklerin araştırılması dünyada tüm hızıyla 
devam etmektedir. Ancak bu konuda kesin bir ilişki saptayacak doyurucu bulgulara 
henüz ulaşılamamıştır. Söz konusu araştırmalar için hassas ve sık zaman aralıklarıyla 
kuyulardaki yeraltısu seviyesinde oluşan değişikleri kaydedecek aletiere gereksinim 
vardır. Bu değişiklikleri izlemek amacıyla açılacak sondaj kuyuları yüzeysel kökenli 
etkilerin daha az görüldüğü deprem dalgalarına karşı daha hassas olan basınçlı 
aküerlerde ve mümkün ölçüde derin açılmalıdır. 

Eskişehir bölgesi levha tektoniği açısından kritik bir noktada yer almaktadır. 
Açılma rejiminin egemen olduğu Ege-Batı Anadolu bloğu ile doğudan batıya sıkışan 
Orta Anadolu bloğunu birbirinden ayıran doğrultu atımlı normal bileşenli aktif fayların 
bulunduğu bir bölgede yer almaktadır (Altunel ve Barka, 1998). DSİ tarafından 
Eskişehir civarında yeraltısu seviyesinde oluşacak değişiklikleri izlemek amacıyla 
açılan araştırma kuyularına 19 adet elektronik limnigraf monte edilmiştir. Bu çalışmada, 
Limnigraf monteli 19 adet kuyudaki yeraltısu seviyelerinde oluşan değişikliklerin 17 
Ağustos 1999 İzmir (M=7.4) ve 12 Kasım 1999 Düzce (M=7.2) depremleri ile olan 
etkileri incelenmiştir. Anılan kayıtlar incelendiğinde, Sivrihisar civarında basınçlı 
aküerde açılan 49863 nolu kuyudaki su seviyesinde her iki deprem sırasında yükselim 
olduğu, diğer kuyularda ise genellikle düşüm olduğu anlaşılmıştır. 17 Ağustos depremi 
öncesinde yeraltısu seviyesinin kurak döneme rağmen sürekli bir yükselme 
gözlenmiştir. Yeraltısu seviyesindeki bu değişikliğin akifer parametreleri ile ilişkili olup 
olmadığını anlamak için 49863 nolu kuyuda pompaj deneyi yeniden yapılarak, bulunan 
değerler başlangıçtaki değerlerle karşılaştırılmıştır. Akifer parametreleri yönünden 
önemli bir değişiklik olmadığı saptanmıştır. 

49863 nolu kuyuda deprem sırasında gözlenen yeraltısu seviyesindeki 
yükselimin muhtemel açıklaması; farklı porozite ve sıkışabilirliğe sahip konglomera ve 
kiltaşı (yer yer kireçtaşı ardalanmalı) litolojisindeki akifer-akitardlakiklüd sisteminin 
deprem dalgalarına karşı olan davranışından ileri geldiği şeklindedir. Sıkışma nedeniyle 
akışkan basıncındaki artıştan (gözenek suyu basıncındaki artış) dolayı suyun yükseldiği 
ve bunda etkin gözenekliliğin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Eskişehir bölgesindeki yeraltısu seviyesine ilişkin kayıtlar özellikle Sivrihisar' da 
basınçlı akiferde açılan 49863 nolu kuyunun İzmit ve Düzce depremlerinden 
etkilendiğini göstermektedir. Depremierin meydana gelişinden 6-7 ay sonra yapılan 
yeni pompaj deneyinde akifer parametreleri bakımından bir değişiklik görülmemesi 
aküerin elastik davranış gösterdiğini ifade etmektedir. Söz konusu kuyu ile yakın 
civarda açılan diğer kuyuların yer aldığı akiferin ve akitardın/akiklüdün jeomekanik 
özelliklerinin araştırılması ve yeterli ekipman ile düzenli şekilde yeraltısu seviye ve 
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kimyasında oluşan değişikliklerin izlenmesi, depremierin önceden kestirilmesi 
konusunda önemli veriler sunacaktır. 
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Batı Anadolu Genişleme Bölgesi ile Anadolu Bloğu Arasındaki Geçiş Kuşağındaki 
Neotektonik Deformasyon: Afyon ve Çevresindeki Volkanik Kayaçiardan Elde 

Edilen Paleomanyetizma Sonuçlannın Anlamı 

Halil Gürsoy1
, Orhan Tatar1 ve John D.A Piper2 

1Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 58140 Sivas 
(gursoy@cumhuriyet. edu. tr) 
(tatar@cumhuriyet. edu. tr) 

2 Geomagnetism Laboratory, Department ofEarth Sciences, University ofLiverpool, 
Liverpool L69 7ZE, U.K. (sg04@liverpool.ac.uk) 

ÖZ: Neotektonik dönemde oluşan volkanik kayaçiarda yapılan paleomanyetik 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar, Anadolu bloğunun doğusunda kabuksal kaçış zonu 
boyunca saatin tersi yönünde rotasyonun miktarında sistematik bir azalmayı işaret 
etmektedir. 
Arabistan plakası yakınlarındaki 30-50°'ye varan saatin tersi yönündeki retasyonlar 
Kapadokya bölgesinde ~ 1 0°'ye, Kararnan - Karapınar bölgesinde ise 0°'ye kadar 
düşmektedir. Isparta açısı dolayındaki retasyonlar kuzeyde Galatya volkanik 
bölgesinde de izlendiği gibi az miktarda saat yönünde gelişmiştir. 

Daha batıdaki bölgesel neotektonik retasyonların dağılımını değerlendirmek için 
Afyon dolayındaki Orta - Üst Miyosen yaşlı volkanik kayaçiarda da paleomanyetik 
amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Afyon kuzeyindeki ve güneyindeki andezitik lav 
akıntıları hem normal hemde ters polarite göstermekte ve yaklaşık l5°'lik saat yönünde 
rotasyonun varlığını işaret etmektedir. Afyon kuzeyindeki ignimbritler de düzenli 
normal polariteye sahiptir ve aynı miktarda rotasyona uğramıştır. Afyon civarındaki tüm 
örnekleme istasyonları birbirine benzer manyetizasyonlar göstermekte ve olasılı olarak 
Sultandağı fayı üzerinde rotasyona uğramışlardır. 

Afyon civarında elde edilen saat yönündeki retasyonlar Anadolu'nun değişik 
yerlerinde gözlenen neotektonik retasyonların dağılımı ve Arap plakasının kuzeye 
doğru Anadolu bloğunun içine doğru ilerlemesiyle oluşan güney ve batıya doğru gelişen 
kabuksal kaçış ile uyumludur. 

Afyon bölgesindeki rotasyon, genç volkaniderin ( ~9 milyon yıl) oluşumundan 
daha sonra oluşmuştur. Buna karşın Sivas ve Kapadokya bölgesinden elde edilen 
veriler retasyonlarm büyük bölümünün son 1-2 milyon yılda oluştuğunu ortaya 
koymaktadır. 
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17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Postsismik Deformasyonunun Sentetik 
Açıkhk Radan İnterferometrisi Yöntemi ile incelenmesi 

Ahmet M. Akoğlu, Ziyadin Çakır, Aykut Barka 
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Ayazağa, 80626 

İstanbul, Türkiye 

ÖZ: Geçtiğimiz son ı O yıl içerisinde, interferometrik sentetik açıklık radarı, 
yeryüzünün jeodinağiminin incelenmesinde yeni bir araç olarak ve üretebildiği yüksek 
kaliteli topografya bilgisi ile yeteneklerini ispat etmiştir. Diğer kullanılan yöntemlerin 
hiç birisi ile kıyaslanamayacak derecede geniş bir çalışma alanı sağlaması ve santimetre 
altı seviyesindeki hassaslığı sayesinde yer bilimleri araştırmacıları, tekniği başta yer 
kabuğu deformasyonu çalışmaları olmakla birlikte çok farklı alanlarda uygulamışlardır. 
Biz de, interferometrik sentetik açıklık radarını, ı7 Ağustos ı999, İzmit depreminin 
beklenen postsismik deformasyonlarının incelenmesi için kullandık. ERS radar görüntü 
çi:ftlerinden, Eylül ı999'dan Temmuz 2000'e kadar olan dönemi kapsayan 2 
interferogram oluşturduk. Her ne kadar interferogramlar düşük koherans ve atmosferden 
dolayı kaynaklandığına inandığımız sinyal gecikmeleri içermekteyse de, tutarlı lokal 
deformasyon zonları gözlemledik. Interferogramlarda, Sapanca Gölü'nün güney 
kıyısında, radar bakış yönünde yaklaşık ı 1 O milimetre yerdegiştirmeye karşılık gelen 
yüksek gradyanlı 4 adet "frinç" kolayca tanımlanabilmektedir. Sapanca dışında, Gölcük 
sıçrama zonundaki frinç yapısı da interferogramlarda dikkat çekmektedir. 
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Marmara Bölgesinde Toprak Radon Gazı Ölçümleri: Aktif Zonlann Tespit 
Çalışmalanna Katkısı 

Sedat İnan1 , Seınih Ergintav1
, Kevin CufF ,Ruhi Saatçılar1 

, Alpay Belgen1
, Salih Akar1 

1 TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Gebze-Kocaeli 
2 University ofCalifornia at Berkeley, Lawerence Hall ofScience, California-US.A. 

ÖZ: Marmara Bölgesinde Deprem aktivitesini izlemeye yönelik kurmayı planladığımiZ 
toprak radon gazı sürekli gözlem istasyonlarının yer tespiti çalışmaları kapsamında aktif 
olduğu bilinen alanlarda CR-39 dedektörler kullanılarak genel ölçümler 
gerçekleştirilmiştir. 

Radon gazı tespiti, CR-39 olarak bilinen ve 1 cm2 yüzey alana sahip renksiz ve 
sadece radonun parçalanması ile ortaya çıkan alfa parçaelkiarına duyarlı (monomer allyl 
diglycol karbonat) filmler kullamlarak gerçekleştirilmiştir. Bu ölçüm tekniğinde, 
dedektörler, toprakta açılan yaklaşık 20 cm derinliğindeki çukurlara yerleştirildikten 
sonra üstleri toprakla örtülmekte ve en az bir hafta bekledikten sonra toplanmaktadırlar. 
Alfa parçacıkları CR-39 filmin yüzeyine çarptığında yüzeyde dairesel hasarlar meydana 
getirmektedirler. Filmin caustic alkali solüsyonla muamelesinden sonra ortaya çıkan bu 
hasar daireleri, otomatik yüksek çözünürlüklü elektron mikroskobu sayesinde analiz 
edilmektedirler. İşlem sırasında 14 ayrı 0.5mmX0.65 mm alanda alfa parçacık izi 
(track) tespit edilmektedir. Sayım sonucunda filmin tüm alam için elde edilen değer 
ampirik olarak bulunan kalibrasyon faktörü ile çarpılır ve topraktaki radon aktivitesi 
birim hacimdeki toprakta (m3) birim zamanda (sn) açığa çıkan toplam radon gazı 
parçalanma sayısı (bekerel) olarak hesaplamr. 

Gerçekleştirdiğimiz radon gazı ölçümleri ile ana amacımız olan, Marmara 
Bölgesinde sismik riski yüksek bölgeleri izlemek amacıyla kurmayı planladığımız 4 
adet sürekliradon gazı gözlem istasyonları için olası yerleri tespit etmemizin yamsıra, 
Jeolojik/Jeofizik yöntemlerle fayların yerlerinin bulunmasına yönelik çalışmalarda 
tamamlayıcı bir teknik olarak kullarulabilmeyi sağlayan umut verici sonuçlar elde 
edilmiştir. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar, aktif fay zoruarının (örneğin Gölcük, Hersek 
Deltası, Gemlik, Tuzla içmeler civarı, Ganos Dağı kuzeyi), bulunduğu alanlarda diğer 
bölgelere nazaran daha yüksek radon gazı çıkışının olduğunu göstermiştir. Daha önceki 
çalışmalarda tespit edilmiş ve/veya öngörülmüş aktif fay hatlarına iki yönde dik 
doğrultuda yaptığımız radon-gaz ölçüm çalışmalarında olabildiğince eşit aralıklarla 
yerleştirilen dedektörlerden elde edilen veriler, aktif fayların büyük bir hassasiyetle 
tespit edilebildiğini göstermiştir. Bu teknik, yüzeydeki izi pek belirgin olmayan 
(gömülü) fayların tespitine ucuz ve hızlı bir yolla olanak sağlamaktadır. 
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İzmit Körfezi Kuzeyindeki Faylann Özellikleri, Alanın Neotektoniği ile İlişkileri 

Ergun Gökten, Baki Varol ve Volkan Özaksoy 
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Böl. 

ÖZ: İzmit ili sınırları içerisinde temel kayaçiarını etkilemiş fayların Kuzey Anadolu 
Fayı gerilme alanı içerisindeki durumları ile bunların neotektonik özelliklerinin bulunup 
bulunmadığı önemlidir. Bu bildiride bu faylardan bir kısmının özellikleri konu 
edilmektedir. ilin doğu kesiminde Triyas yaşlı çakıltaşı ve kumtaşlarıyla bunların 
üzerinde açılı uyumsuz olarak yer alan Geç Kretase yaşlımarn ve kireçtaşları yüzeyler. 
En genç birimler ise kıyı kesimi ile İzmit körfezi ile sapanca gölü arasındaki graben 
alarum dolduran alüvyal tortullardır. Bunlarda KAP'nın 1999 ve daha önceki 
depremlerinde yol açtığı morfotektonik özellikler görülmekle birlikte İzmit körfezi 
kuzeyindeki yüksek alanda genç fayların varlıklarını belirleyecek genç oluşuklar 
bulunmazlar. Bu nedenle ana kayaları etkileyen fayların bir takımınm neotektonik 
karakterlerinin bulunup bulunmadığı ancak bunların kinematik özelliklerinin 
incelenmesiyle mümkündür. Bu incelemede kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı
günetdoğu uzanımına sahip fayların doğrultu atımlı, eğim atımlı ters fay ve verev atımlı 
normalfay karakterinde oldukları ve bunların KAP'nın oluşturduğu gerilme sistemiyle 
uyum içerisinde olmadıkları belirlenmiştir. Buna karşılık bu fayları kesen ve doğu-batı 
uzanımına sahip eğim atımlı fayların genç ve körfezin oluşumuna yol açan eğim atımlı 
normal fay takımının elemanı durumunda olmaları olasıdır. Kıyı kesimini kaplayan 
alüvyal malzemenin bir kısmının dolgu niteliğinde olması bunlarda doğu-batı doğrultulu 
bir normal faylanmanın izinin bulunmasını zorlaştırır. Buna karşılık ilin yüksek 
kesiminde yer alan kalenin duvarlarında önceki depremierin eseri olabilecek düşey 
atırnlar bulunmaktadır ve bunlar doğu-batı uzanımlıdırlar. Bir çek-ayıralan niteliğinde 
olan Marmara denizinin oluşumunda eğim atımlı normal faylanmaların rölü büyüktür. 
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