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ÖNSÖZ 

 
Alp dağ oluşum süreci içinde konumlanan ülkemiz, güneyden Arabistan-Afrika levhaları 
ve kuzeyden Avrasya levhasıyla sınırlanmaktadır. Neotektonik dönemde Arabistan ile 
Avrasya levhaları arasındaki sıkışma sonucu Avrasya levhasının güneyinde KAF ve DAF 
olarak adlandırılan iki büyük kırık zonunun geliştiği bilinmektedir. Her iki fay zonu 
günümüzde meydana gelen depremler için aktif rol oynamaya devam etmektedir. Bu 
kırıklar arasında  kalan Anadolu ve Ege mikrolevhaları ise kendi içlerinde gelişen aktif 
kırıklarla jeolojik evrimlerini sürdürmektedir. Anadolu coğrafyasını yurt edinen ulusumuz 
yaşadığı son depremlerle yitirdiği can ve mal kayıplarının, geçmişten günümüze doğal 
jeolojik süreçlerin sonucu geliştiği gerçeğini kabullenmiş görünmektedir. Ülkemizin 
binlerce yılda sahip olduğu ovaların yerleşim alanı olarak bilinçli seçilmesi ve 
özendirilmesi yanlışlığını da insan aklının düştüğü  zaaf olarak kabul eder gibidir. Yaşam 
alanı olarak başka alternatifi olmayan insanoğluna yerkabuğunun tepkisel davranışlarını ve 
muhtemel sonuçlarını anlatmanın biz yerbilimcilerin üzerine düşen başlıca görev olduğu 
yadsınamaz bir olgudur. 
 
Merhum Prof.Dr. Aykut BARKA’nın temellerini attığı Aktif Tektonik Araştırma 
Grubu’nun (ATAG) , Türkiye’nin aktif tektoniği ve depremselliğine yönelik önemli 
çalışmalar yürüttüğü ve bu konuda jeoloji, jeofizik ve jeodezi gibi yerbilimsel yöntemleri 
yaşam alanlarına başarı ile taşıdığı görülmektedir. Günümüzde hızla gelişen teknolojik 
gelişmeler uygulamalı bilim alanlarında çağdaş yöntemlerin ve metodolojilerin 
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 
 
Doğu Anadolu Miyosen’den itibaren  kuzey-güney sıkışması sonucu  Arabistan ve 
Avrasya Levhaları arasındaki dalma batmaya bağlı jeolojik evrim geçiren KAF ile 
DAF’nın Karlıova birleşme noktasından kuzeyde Pontidlere, güneyde Kenar Kıvrımlarına, 
doğuda Türk-İran sınırına uzanan geniş bir alan kaplamaktadır. Van Gölü Havzası ise, 
Karlıova ekleminin doğusunda, Arabistan ile Avrasya Levhaları arasında kabuk sıkışma 
rejiminin egemen olduğu tektonik bir konuma sahiptir. Doğu Anadoluda yüzeylenen 
kabuk, kıta-kıta çarpışmasının güncelleştiği aktif tektonik bir bölge olarak yerbilimcilerin 
sürekli ilgisini çekmiştir. Kendi iç dinamiklerinde Van Gölü Havzası ile özdeşleşen 
bölgede, Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) tarafından yedincisi gerçekleştirilen bu 
toplantının gelecekte yapılacak araştırmalara milat oluşturacağı inancıyla bilimsel 
etkinliğin gerçekleşmesinde tüm emeği geçenlere, sözlü sunum ve yazılı metin yoluyla 
aktif katılım sağlayarak bizlere destek veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunarım. 
 
 

 
Prof.Dr. Arif Ümit TOLLUOĞLU 

ATAG-7 Düzenleme Kurulu Başkanı 
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Ölü Deniz Fay Zonunun Kuzey Kesiminin Morfolojik Özellikleri 

 

Erhan Altunel1, Serdar Akyüz2, Volkan Karabacak1, Altan Devrim1, Umut Akyüz1,   

Çağlar Yalçıner1

1 Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Eskişehir 
2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Istanbul 

 

Afrika Plakası ile Arabistan bloğu arasındaki sınırı oluşturan sol yönlü doğrultu 

atımlı Ölü Deniz Fay Zonu (ÖDFZ) yaklaşık K-G doğrultusunda uzanarak Antakya’ nın 

doğusundan ülkemize girer.  ÖDFZ, Kızıldeniz ile ülkemiz arasında çok belirgin morfoloji 

sunar ve fay zonunun bu kısmı üzerinde önemli havzalar gelişmiştir.  ÖDFZ Türkiye-

Suriye sınırı ile Amik Ovası arasında Asi Nehri’ nin batısı boyunca uzanır ve fay zonunun 

doğrultusu K-G ile K15D arasında değişmektedir.  Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında 

kireçtaşlarını kesen fay düzlemi üzerinde görülen yatay fay çizikleri fay üzerindeki 

hareketin yatay olduğunu göstermektedir.  Suriye-Türkiye sınırı ile Amik Ovası arasında 

doğuya eğimli yamaçlar üzerinde gelişmiş dere yatakları üzerinde yaklaşık 13 m ile 200 m 

arasında değişen sol yönlü ötelenmeler ölçülmüştür.  Fay kazısı çalışmaları yapılmadan 

dere yataklarında görülen ötelenmelerin hangi depremlere bağlı olduklarını ileri sürmek 

mümkün olmamakla birlikte arazi gözlemlerine dayanarak bu ötelenmelerin Holosen 

içinde meydana geldiği söylenebilir.  ÖDFZ’nun bu kısmı üzerinde büyük depremlerin 

tarihleri, tekrarlanma aralıkları ve   diğer parametreleri Avrupa Birliği 5. Çerçeve Programı 

kapsamında desteklenen APAME projesi ile araştırılmaktadır.   
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Doğu Anadolu ve Karataş-Osmaniye Kıtaiçi Transform Fay Zonları İle İlişkili 

İskenderun Körfezi Dolayındaki Neotektonik Deformasyon: Ceyhan-Osmaniye 

Volkaniklerinden Elde Edilen Paleomanyetizma Sonuçları 

 

H.Gürsoy1, O.Tatar1, J.D.A.Piper2, A.Heimann3,  L. Mesci1

1Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS 
2Geomagnetism Laboratory, Department of Earth Sciences, University of Liverpool, 

LIVERPOOL L69 7ZE, United Kingdom. 
3Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., JERUSALEM 95501, Israel. 

 

Arap ve Afrika plakaları arasındaki Ölü Deniz Fay Zonu boyunca sol yönlü 

doğrultu atımlı  kayma,  Arabistan plakasının Anadolu plakacığı ile çarpışarak kuzeye 

doğru bunun içerisine sokulması sonucunda Anadolu plakacığının kendi içerisinde bir dizi 

karmaşık hareketlerle kısımlara ayrılmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda, Ölü Deniz 

Transform Fayı ile Doğu Anadolu Fay Zonu arasındaki güncel ilişki doğal olarak 

karışıktır.  

İskenderun körfezi-Adana Havzasındaki  1 Milyon yıldan genç Ceyhan-Osmaniye 

volkaniklerini kapsayan bu kayaçlarda yapılan paleomanyetik incelemeler, Doğu Anadolu 

Fay Zonunun güneybatıya devamı olarak düşünülen hat boyunca doğrultu atım hareketinin 

tektonik rotasyonlarla ifade edilen miktarını ortaya koymaktadır.   

Bu volkanizma, Neotetis kenedi ile sol yanal karakterli Karataş-Osmaniye Fay 

Zonu arasındaki kesişimin yakınındaki havza içerisinde yer almaktadır. Osmaniye 

çevresindeki dokuz lokasyonda bazaltik lav yüzleklerinden alınan örneklerde tamamen 

normal polarite gözlenmektedir. Bunların genç morfolojileri de dikkate alındığı takdirde, 

bu kapsamda Brunhes Kronuna ait olarak değerlendirilen bu volkanitlerin, günümüz 

deklinasyon değerine göre çoğunlukla saat yönünde rotasyona uğradığı anlaşılmaktadır. 

İskenderun körfezinin kenarındaki hızlı güncel (780.000 yıldan genç) yükselme ve buna 

bağlı olarak Ceyhan nehrinin drenajındaki değişim, bu yaş ile uyuşmaktadır. 11.3° lik bir 

ortalama deklinasyon elde edilen  sekiz lokasyondaki saat yönünde blok rotasyonun 

varlığı, KOFZ nun kuzeye doğru kenar fayları üzerinde yaklaşık 15°/Milyon yıllık bir hıza 

sahip olduğunu akla getirmektedir. 

Volkanik çizgiselliğin güneybatı uzantısında yer alan Botaş Terminali yakınında 

yüzeyleyen volkanik dizilimin lavlarındaki yedi lokasyondan,  Günümüz Alanına göre ters 

polariteli 43 ± 7° lik saatin tersi yönünde rotasyon saptanmıştır.  
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Polarite ve K/Ar yaş tayini KOFZ nun içerisindeki ince bir kısmın Neojendeki hızlı 

blok rotasyonunu ve Matuyama Kronunun son dönemini işaret etmektedir 

Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde doğrultu atımın fazla olduğu hissi ve DAFZ 

üzerindeki karşılaştırılabilir en düşük kayma hızı, bu fay zonu üzerinde 0.6 cm/yıllık bir 

maksimum kayma hızını gerektirmektedir. Bu ilişki, İskenderun körfezinin batısında 

bölünerek Kıbrıs yayı ile bağlantılı gelişen bir doğrultu atımlı fay zonunun varlığını 

göstermektedir. 
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Adıyaman Fay Zonu’nun Palu-Fırat Nehri Arasındaki Bölümünün  

Morfotektonik Özellikleri 

 

Murat İnceöz, Ercan Aksoy, Ercan Zengin 

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 23100, Elazığ 

 

Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS), kuzeyde Anadolu levhası ile güneyde Afrika-

Arabistan levhaları arasında yer alan 30 km genişliğinde, 700 km uzunluğunda ve KD-GB 

doğrultulu sol yanal bir doğrultu atımlı fay sistemidir. DAFS, kuzeydoğuda Karlıova 

(Bingöl) ile güneybatıda Karataş (Adana) ve Samandağ (Hatay) ilçeleri arasında yer alır ve 

basamaklanma, bükülme ve kollara ayrılma gibi çok sayıda karmaşıklıklar içerir. Bu 

sistem, kuzeydoğuda Palu ilçesi yakınında Elazığ, Sivrice ve Adıyaman fay zonları olarak 

isimlendirilen 3 zona ayrılır.  

Bu zonlardan en güneydeki Adıyaman Fay Zonu (AFZ) yaklaşık 3 km genişliğinde, 

210 km uzunluğunda K600D doğrultulu sol yanal bir doğrultu atımlı bir fay zonudur. 

Kuzeydoğuda Palu ile güneybatıda Besni (Adıyaman) arasında yer alan AFZ, paralel ya da 

yarı paralel bir dizi fay segmentinden oluşmaktadır. Fay segmentlerinin kollara ayrılması, 

bükülmesi ve basamaklanması sonucunda açılmalı ve sıkışmalı yapılar oluşmuştur. 

Bunlardan en önemli ikisi Baltaşı ve Bermaz çek-ayır havzalarıdır. Aktif traverten 

oluşumları, faya paralel olarak dizilmiş alüvyal yelpazeler, iyi gelişmiş üçgen şekilli 

yüzeyler, kayma yüzeyleri, basınç sırtları, uzun-derin çizgisel fay vadileri, örgülü fay 

geometrisi ve ötelenmiş akarsu yatakları AFZ’nun en yaygın morfotektonik özellikleridir. 

AFZ’nun bu bölümündeki toplam sol yanal yer değiştirme, gerek akarsu ötelenmeleri ve 

gerekse yapısal unsurlardaki ötelenmeler dikkate alındığında yaklaşık 5 km dir. 
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Burdur Gölü Havzası Geç Kuvaterner Gölsel Çökelme Sistemlerinin Evriminde 

Tektonik Ve İklimsel Denetim 

 

Mustafa Karabıyıkoğlu1, Neil Roberts2, Anne Mather2, Mathews Jones2,   

Warren J. Eastwood3, Sevinç Kapan-Yeşilyurt4

1 MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara 
2 School of Geography & Geology, University of Plymouth, Plymouth PL4 8AA, UK 
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Kapalı havzalarda yer alan güncel ve eski gölsel çökelme sistemleri hidrolojik 

olarak tektonik ve iklimsel kökenli değişimlere oldukça duyarlı çökelme sistemleridirler. 

Bu nedenle gölsel çökelme sistemlerini oluşturan çökellerin  fasiyes özellikleri ve çökelme 

ortamları ile çökelme istiflerinin doğası jeolojik ve yakın geçmişteki tektonik etkinliğin ve 

iklim değişikliklerinin kapsamlı olarak ortaya konulmasına olanak sağlayan kayıtları içeren 

doğal belgeleri oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda sismik olarak aktif bir tektonik kuşakta 

yer alan Plio-Kuvaterner yaşlı Burdur Gölü Havzası gölsel çökelme sistemleri,  tektonik 

denetime ve iklimsel değişimlere ilişkin kayıtların açıklanmasına olanak veren değerli bir 

doğal labarotuvar özelliği sunmaktadır. Havza kenarları boyunca yerel olarak farklı 

seviyelerde yüzeylenmiş alüvyon yelpazesi, yelpaze deltası, kıyı çizgisi ve göl tabanı 

çökelleri,  Burdur Gölü Havzası’nın  günümüze değin uzanan evrimi sırasında farklı 

ölçeklerde ve sıklıklarda gerçekleşen önemli göl düzeyi oynamalarına sahne olduğunu 

göstermektedir.  

Bu çalışmanın amacı Burdur Gölü Havzası Geç Kuvaterner yaşlı havza kenarı ve 

havza tabanı gölsel çökel istiflerini süreç yorumlamaları üzerine kurulu fasiyes analizi ve 

çökelme ortamları modelleri kapsamında irdeleyerek, fasiyesler arası yanal ve düşey 

ilişkiler, çökelme istifleri ve göl düzeyi oynamaları ile aktif tektonizma, iklimsel 

değişiklikler ve gölsel çökelim arasındaki ilişkilere açıklık getirmektir. 

Araştırma ağırlıklı olarak Burdur Gölü Havzasının güneybatı kesiminde yer alan 

Soğanlı beldesinin yakın çevresinde işletilen kum ve çakıl ocaklarında yüzeylenen kıyı 

çizgisi ve yelpaze deltası/Gilbert tipi delta çökel istiflerinin 3 boyutlu fasiyes irdelenmeleri 

ile göl tabanından alınan sığ karotlar ve gölde yapılan sığ sismik çalışmalarından elde 

edilen  bulguların değerlendirilmeleri üzerine kuruludur. Soğanlı çökel istiflerinden OSL 
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(Optically Stimulated Lumuniscence) yöntemi ile elde edilen yaşlar, günümüzden yaklaşık 

8 ile 64 bin yıl önce, yüksek göl düzeyi koşullarında gerçekleşen bir çökelimin varlığını 

yansıtmaktadır. Bu yaşlar aynı çökellerdeki mollusk kavkılarından elde edilen  ve 

günümüzden 21 ile 29 bin yıl öncesine ilişkin gölsel koşulların varlığını yansıtan 14C 

yaşlarının da minimum yaş değerleri olarak gözetilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Güneybatı Anadolu’nun  göller bölgesinde bulunan Burdur Gölü Havzası tektonik 

konumu itibari ile Ege açılma tektoniği kuşağının güney kenarı ile Isparta dirseğinin 

kuzeybatı kenarı arasında yer almaktadır. Genel olarak  KB-GD uzanımlı bir asimetrik  

graben özelliği sunan bu havza Mesozoyik ve Oligo-Miyosen yaşlı kayaçlardan oluşan bir 

temel üzerinde uyumsuz olarak gelişmiştir ve doğu kenarı KB-GD uzanımlı Burdur Fayı 

tarafından sınırlandırılmaktadır. Sol yanal verev atımlı bir transform fayı olarak da 

yorumlanan Burdur Fayı havza kenarı boyunca çizgisel bir süreklilik sunmaktan ziyade  

uzunluklardaki, eğim atımlı normal faylardan oluşan bir kuşak özelliği göstermektedir. Bu 

fay karakteristik olarak havzanın güneydoğusunda bulunan Kuruçay vadisinin havzaya 

açıldığı kesiminde izlenilmektedir. Burada fay  Mesozoyik temel ile bu temel üzerinde 

uyumsuz olarak yer alan Pliyosen yaşlı alüvyon yelpazesi çökellerini kesmekte ve 

kuzeybatıya doğru yüksek açı eğimli bir fay düzlemi ile karakterize edilmektedir.   

KD-GB ve KKD-GGB uzanımlı eğim atımlı normal fayların varlığına havzanın 

güneybatı kenarında   gelişmiş bulunan kaba taneli yelpaze deltası çökel istifleri içerisinde 

de rastlanılmaktadır. Düşey atımları birkaç metre ile sınırlı bulunan bu fayların yüzeydeki 

izleri, fay dikliklerinin  kaba taneli yamaç molozu çökelleri ile  örtülmüş bulunmalarından 

dolayı ancak topoğrafyanın yamaç eğimlerinde görülen küçük ölçekli ani değişimler 

yardımı ile izlenilebilmektedir. Yamaç molozu çökel örtüsünden elde edilen OSL yaşları 8 

ile 10 bin yıl arasında değişmektedir.  

Havza tabanında yer alan güncel Burdur Gölü, 1970 yılı verilerine göre 71 m 

derinlikte olup, deniz düzeyinden 855 m yüksekte bulunmakta ve 237 km2’lik bir alan 

kaplamaktadır. Büyük bir bölümü ile doğrudan yağışlar (% 40) ve akarsular (% 55) 

tarafından beslenen göl, sıcaklık ve kimyasal yapısı bakımından katmanlı bir göl özelliği 

sunmakta ve anoksik dip suları ile karakterize edilmektedir. Ancak son 30 yılda 

gerçekleştirilen sulama projeleri nedeni ile göl düzeyinde, gölün akarsular tarafından doğal 

beslenmesinin engellenmesinden kaynaklanan 12 m. lik bir düşme gerçekleşmiş ve gölsel 

alan günümüzde % 27 oranında küçülmüş bulunmaktadır. Bu durum  gölün tuzluluk oranın 

hemen, hemen bir misli artmasına da neden olmuştur.  
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Havzanın GB kenarında yeralan Soğanlı beldesi yakın çevresinde yüzeylenen ve 

kalınlığı yerel olarak 110 metreyi bulan havza kenarı çökel dolguları karakteristik olarak 

ince taneli arakatmanlar içeren kaba taneli kırıntılı çökellerden oluşmaktadır. İnce taneli 

kırıntılı çökeller içerisinde yer yer iyi korunmuş ve parçalanmış mollusk kavkıları (örneğin 

Dreissena spp) ve diyatomlar (Cyclotella spp., Epthemia spp) da bulunmaktadır. Burdur 

gölü tabanının derin kesiminden alınan 1-3 m. lik karotlar da kırıntılı kökenli silt ve kil 

çökellerinden oluşmaktadır. Bu havza kenarı ve göl tabanı çökellerinde, karasal ve su altı 

moloz akmaları, çekimli akıntılar, tek yönlü su altı akıntıları, türbitid akıntıları ve dalga 

süreçleri ile asılı gereçten gerçekleşen çökelimin varlığını yansıtan 10 temel fasiyes ayırt 

edilmiştir. Bu fasiyesler: 1. masif tane destekli kaba çakıl, 2. masif matriks destekli çakıl, 3. 

yatay ve koşut katmanlı çakıl, 4. büyük ölçek eğimli katmanlı çakıl, 5. büyük ölçek eğimli 

katmanlı kum/çamur, 6. yatay ve paralel katmanlı kaba kum, 7. yatay ve paralel laminalı 

ince kum/silt,  8. tırmanan ripıl çapraz laminalı kum/silt, 8. dalga ripıllı kum/silt, 9.  masif 

veya laminalı kil ve 10. deforme olmuş kum/çamur fasiyesleri olarak tanımlanmış ve 

adlanmışlardır. Fasiyeslerin tanımlanmalarında çökel birimlerin litolojileri, geometrileri, 

dokusal özellikleri, sedimanter yapıları, fauna içerikleri ve renkleri gözönünde tutulmuştur. 

Fasiyes adlamalarında ise çökel birimlerin  temel tanımsal özellikleri esas alınmıştır.  

Havza kenarı çökellerine ilişkin yanal ve düşey fasiyes ilişkileri ve çökel 

geometrileri, ince taneli sığ göl tabanı çökelleri ile arakatmanlı  olarak gelişmiş kıyı çizgisi 

ve yelpaze deltası/Gilbert tipi delta ortamları ile karakterize edilen iki farklı istifin varlığını 

ortaya koymaktadır.Bunlardan yelpaze deltası/Gilbert tipi delta çökelleri ile karakterize 

edilen istif, içsel uyumsuzluk yüzeyleri de içermektedir ve normal faylar tarafından yoğun 

bir şekilde deforme edilmiş bulunmaktadır. Bu istif doğrudan aktif tektonik etkinlik 

sırasında gerçekleşen bir çökelimi belgelemektedir. Kaba taneli delta alınsetleri, tektonik 

etkinliği izleyen dönemlerdeki durağan göl düzeyi koşullarında gelişen normal regresif 

çökellerdir. İnce taneli göl tabanı çökelleri ise tektonik etkinliğin sönmüş bulunduğu 

dönemlerde gerçekleşen yüksek göl düzeyi koşullarındaki çökelimi yansıtmaktadırlar. 

Holosen yaşlı Burdur gölü tabanı çökelleri ise derince durgun su ortamı koşullarında, asılı 

gerecin durulmasıyla  gerçekleşen yıllık ritmik çökeller ile cm ölçekli türbiditlerden oluşan 

bir çökel istifin varlığını göstermektedirler. 

Havza kenarı çökel istifleri Son Maksimum Buzullaşma dönemi sırasında göl 

düzeyinin günümüz düzeyinden en azından 70 m daha yüksekte olduğunu göstermektedir. 

Bu durum havzanın Geç Kuvaterner döneminde geçirdiği hızlı bir subsidans ile 

açıklanabilir. Havza kenarı çökel dolgularında ve Burdur gölü sığ sismik profillerinde  
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görülen eğim atımlı normal  faylar bu görüşü doğrulamaktadır. Bu dönemde etkin tektonik 

denetim nedeniyle havzanın özellikle güneybatı kesimine gelen kaba taneli çökel 

girdisinde yoğun bir artma gerçekleşmiş ve havza kenarında  kıyı, yelpaze deltası ve 

Gilbert  tipi deltalar ile karakterize edilen kaba taneli çökel birikimi gerçekleşmiştir. Bu 

durum Burdur Gölü Havzasının güneybatı kesiminin karşıt faylar arasında bir transfer zonu 

olarak işlev yaptığını ve yelpaze deltası konumunun ve gelişiminin doğrudan aktif faylar 

tarafından denetlendiğini göstermektedir. Sismik kesitler Holosen çökel istifinin aşmalı ve 

aşağı yönde aşmalı yüzeyler ile de karakterize edildiğini ve bu yüzeylerin en azından üç 

önemli regresif ve transgresif istifin varlığını yansıttığını da ortaya koymaktadır. 
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Karakoçan Fay Zonu : Atımı, Yaşı, Etkin Stres Sistemi Ve Depremselliği 

 

Ali Koçyiğit 

ODTÜ, Müh. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, akoc@metu.edu.tr

 

 İnceleme alanı Karakoçan ilçesi ve yakın çevresi olup, batıda Ovacık-Malatya, 

doğuda Doğu Anadolu ve kuzeyde Kuzey Anadolu fay sistemleri tarafından sınırlanan 

Keban Tektonik Bloğu üzerinde ve Elazığ il sınırları içinde yer alır.  

Karakoçan fay zonu 6-10 km genişlikte, 50 km uzunlukta, kuzeybatı gidişli, sağ 

yanal doğrultu atımlı levha içi yeni ve aktif bir yapıdır. Güneydoğuda Altınoluk köyünün 3 

km kadar doğusundan başlayıp kuzeybatıya doğru Karakoçan ilçesi,Hamamdağı ve Sütkoç 

köyü boyunca geçerek kuzeybatıda Tunceli iline kadar izlenir. Karakoçan Fay Zonu 

uzunlukları 0.5 km ile 17 km arasında değişen, birbirine koşut-yarı koşut uzanımlı, yer yer 

sık aralıklı (100 m) çok sayıda yapısal fay segmentinden oluşur. İnceleme alanı içinde 

hemen hemen tümüyle Erken Miyosen-Pliyosen yaşlı Solhan Volkanitleri içinde gelişmiş 

olan Karakoçan Fay Zonu, gerek volkanitleri gerekse volkanitler ile yanal-düşey geçişli 

denizel Miyosen kireçtaşlarını yer yer keser ve sağ yanal yönde  1.5 km kadar öteler. 

Benzer şekilde Geç Pliyosen yaşlı Kızılca Traverteni de (Bu bölgede Yeni Tektonik 

dönemin en yaşlı birimi) Karakoçan Fay Zonu tarafından kesilerek düşey yönde 50-60 m 

kadar ötelenmiştir. Karakoçan Fay Zonu içinde ve denetiminde gelişmiş ve gelişimini 

günümüzde de sürdüren en önemli yapı, üzerinde Karakoçan ilçesi ve çok sayıda belde ve 

köyün de yer aldığı Karakoçan çek-ayır havzasıdır.Karakoçan Fay zonunun denetiminde 

gelişimini sürdüren en yaşlı havza dolgusu Geç Pliyosen yaşlı Kızılca travertenidir. Bu 

nedenle fay zonunun yaşı da Pliyo-Kuvaterner’dir. 

Kuzeybatı gidişli Karakoçan Fay Zonu, yaklaşık Kuzey-Kuzeydoğu gidişli Bardaklı 

Fay Zonu ile kesişerek eşlenik bir geometri oluşturur. İki fay zonunun kesişmesi ile oluşan 

bölgede Golan, Bağın ve Balcalı sıcak su çıkışları  ve bu sıcak su çıkışları çevresinde teras 

ve çatlak sırtı türünde traverten oluşumları günümüzde de sürmektedir. Yaklaşık K-G 

gidişli çatlak sırtı traverten oluşumları başlıca aktif tektonik, yeraltısuyu ve kireçtaşı 

denetimli olup, bölgedeki etkin stres ekseninin de aynı yönde olduğunu açık  biçimde 

göstermektedir. 

Gelişimini günümüzde de sürdürmekte olan Karakoçan çek-ayır havzası, K-G 

gidişli açılma çatlakları, sağ yanal yönde ötelenmiş dereler ve dere ağızlarında gelişip 
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sonradan  fay taraçaları ve basınç sırtları biçiminde deformasyona uğramış yelpaze 

çakıltaşları Karakoçan Fay Zonu’nun diri olduğunu göstermektedir. Ayrıca son yüz yıl 

içinde oluşmuş ve büyüklükleri 3-5.3 arasında değişen deprem episantırları dağılımı da, 

Karakoçan Fay Zonunu oluşturan birçok fay segmentinin günümüzde diri olduğunu  ve 

küçük ile orta büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkca 

göstermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Karakoçan Fay Zonu, Karakoçan Çek-ayır havzası, Çatlak Sırtı 

traverten, Kızılca Traverteni. 
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Sıcak Çermik (Sivas) Travertenlerinin Gelişimi  ve Aktif Tektonikle İlişkisi 

 

B. Levent Mesci, Halil Gürsoy 

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 58140/Sivas 

e-posta: mesci@cumhuriyet.edu.tr 

 

 

Sivas il sınırları içerisinde K 43° D doğrultulu bir  hat üzerinde 16 adet traverten 

oluşumu bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı pasif bir kısmı ise aktif hidrotermal etkinliğe 

sahiptir.  

Sıcak Çermik, Sivas’ın yaklaşık 30 km batısında yer alan önemli sıcak su çıkış 

merkezi ve traverten oluşum alanlarından birisidir. Sıcak Çermik traverten alanı yaklaşık 

K-G doğrultulu K ve G uçlarında daralan bir geometriye sahip, 7,2 km2 lik bir alanda 

yüzeylemektedir. Travertenler büyük oranda kalsit minerali içermekte olup, demir bileşenli 

mineraller içermesi nedeniyle yer yer kırmızımsı sarı renklidir. 

Bölgede yüzeyleyen travertenlerin büyük bir kısmını Çatlak sırtı tipi (fissure-ridge)  

travertenler, az oranda aşınmış traverten tabakaları ve birkaç lokasyonda küçük yüzlekler 

biçiminde teras tipi ve doğal olarak oluşan kanal tipi travertenler oluşturmaktadır.  

Çatlak sırtı tipi travertenlerin geliştirdiği yapılar, bölgede etkin olan tektonik 

etkinliğin belirlenmesi açıdan önemli verileri barındırmaktadır. Sıcak Çermik’te bulunan 

sırt tipi travertenler bu açıdan değerlendirildiğinde çatlak doğrultuları yaklaşık K-G olan I. 

Grup; çatlak doğrultuları yaklaşık KB-GD olan II. Grup olmak üzere iki gruba ayırmak 

olasıdır. Traverten oluşumları, çatlak genişlikleri ve aşınma oranları göz önüne alındığında 

bölgede I. Grubu oluşturan travertenlerin II. Grubu oluşturanlardan daha yaşlı oldukları 

göze çarpmaktadır. 

İnceleme alanı ve yakın çevresindeki travertenlerin temelinde yer alan Üst 

Miyosen-Pliyosen yaşlı İncesu Formasyonu’ndan alınan makro ve mikro fay düzlemi 

ölçümlerinin Carey yöntemiyle kinematik değerlendirmeleri sonucunda K 25° D ile K 31° 

D doğrultuları arasında değişen genişlemenin etkin olduğu ve bu sonuçların 

travertenlerdeki II. Grup çatlaklarla uyumlu olduğu gözlenmiştir.    

 

Anahtar Kelimeler:Aktif Tektonik, Traverten Tektoniği, Sivas Baseni  
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Eskişehir Fay Zonunun Bozüyük ile Alpu Arasındaki Morfotektonik Özellikleri 

 

Faruk Ocakoğlu 

Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü, Eskişehir 

 

Anadolu Levhası üzerindeki önemli deformasyon zonlarından biri niteliğindeki 

Eskişehir Fay Zonu (ESFZ) Bozüyük ile Alpu arasında 1/25.000 ölçekte haritalanmış ve 

jeomorfolojik özellikleri incelenerek yol açtığı Eskişehir çöküntüsünün analizi için temel 

stratigrafik/sedimantolojik veriler elde edilmiştir.  

ESFZ, incelenen 100 km’lik kesimde normal faylardan oluşan ortalama 20 km 

genişliğinde bir fay sistemidir. Genel olarak BKB gidişli bu normal faylar Eskişehir 

Grabeni, Kümbet Yarıgrabeni ve Kaymaz Horst’unun oluşumuna yol açmışlardır. Normal 

faylar alanın batısında İnönü civarında küçük bir sağ yanal atım bileşenine sahipken 

doğuya doğru tamamen eğim atımlıya dönüşürler. Normal faylar çoğunlukla 5-25 km 

uzunluktadır; sağ ve sola sıçramalarla bütün zonu kaplarlar; bazen yanal yönde 

monoklinallere evrilirler.  

Stratigrafik ve jeomorfolojik  incelemeler, ESFZ ve ilişkili morfotektonik 

birimlerin Villafranşiyen yaşlı (Erken Pliyosen-Erken Pleyistosen) bir flüviyal/gölsel istifin 

oluşumundan sonra ortaya çıktığını göstermektedir. Henüz (varsa) tektonik kontrolleri tam 

olarak ortaya çıkarılamamış Villafranşiyen istifi Doğuda Alpu civarına kadar 

örgülü/menderesli akarsu nitelikleri sunar. Fiziksel korelasyonlar, bu çökellerin kuzeye 

doğru kırmızı renkli alüvyal yelpaze/akarsu çökellerine geçtiğini göstermektedir. Güncel 

havzanın kuzeyindeki yüksek alanlar boyunca Villafranşiyen istifinin tabanındaki 

uyumsuzluk yüzeyi 1000 m kotlarında aşınmayla sıyrılmış olarak izlenir. Villafranşiyen 

istifi Alpu doğusunda kalın gölsel istifler şeklinde bulunur. Bu çökeller kuzeyde D-B 

gidişli normal faylarla sınırlanmışlardır. Güneyde ise D-KD’ ya doğru paleo-akıntı yönü 

veren Villafranşiyen  örgülü akarsu çökelleri Kaymaz Horst’u tarafından kesilmiştir.  

ESFZ’nin aktif olduğuna ilişkin pek çok morfotektonik ve jeofizik kanıt 

bulunmaktadır. Alanın batı kesimindeki İnönü civarında sıcak su kaynakları, asılı vadiler 

ve üzerinde fay aynaları bulunan çizgisel sarplıklar yaygındır. 1956 tarihli 6.4 

büyüklüğünde depremin gerçekleştiği  kuzey kenar boyunca büyükçe akarsu vadilerinin 

mansap kısımlarının aniden faylara dayanması, ya da vadilerin hem düşen hem de yükselen 
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blok üzerinde fakat ters yönde akmaları tipiktir. Eskişehir kent merkezindeki sıcak su 

çıkışları, yine bu kesimde Porsuk menderes kuşağının ani yön değiştirmesi aktif tektoniğin 

işaretleri olarak değerlendirilmiştir.  

Gelecekte ESFZ üzerindeki çalışmaların sismik, gravite ve manyetik jeofizik 

değerlendirmelerle kabuk yapısının anlaşılmasına doğru yöneltilmesi yararlı olacaktır.  
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Eskişehir Havzası Güneyinin Aktif Tektoniği ve İlişkili Flüviyal Morfoloji ve 

Morfometrisi 

 

Faruk Ocakoğlu, Salih Akan 

Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü, Eskişehir 

 

Eskişehir Havzası güneyi, kent merkezini ortalayan D-B uzanımlı 30 km’lik bir 

kuşak boyunca morfotektonik açıdan incelenmiştir. Arazi çalışmaları, hava fotoğrafları ve 

sayısal arazi modeli değerlendirmeleri bu kesimde havza güneyinin çoğunlukla, belirgin 

morfoloji sunan bir dizi aktif fay segmentiyle belirlendiğini göstermektedir. Genel olarak 

D-B ya da BKB gidişli, uzunlukları 5-17 km arasında değişen bu fayların düzlemleri 

üzerinde ender olarak kayma çizikleri izlenebilmektedir. Morfolojinin yanı sıra kıvrılma ve 

ötelenmeler ile flüviyal morfolojik kanıtlar fayların varlığını ve aktifliğini kanıtlamaktadır. 

Arazide, hava fotoğrafları ve sayısal arazi modelleri üzerinde yapılan morfolojik 

incelemeler akarsu etkinliği ile aktif tektoniğin uzamsal ve zamansal boyutta karmaşık bir 

etkileşim içinde olduğunu göstermektedir. Batıda yer alan ve gömülü menderesli vadiler 

oluşturan iki akarsu sistemi (Akçayır Dere ve Porsuk Nehri sistemleri) tipik olarak fayların 

sıçrama yaptığı kesimlerden Eskişehir havzasına açılmaktadır. Daha doğudaki Sarısungur 

Dere sistemi (ve daha küçük boyutlu, görünüş olarak ona özdeş  başka sistemler) uzunca 

bir segmentin yükselen bloğu üzerinde şişe şekilli birer görünüm sunmaktadırlar. Akçayır 

Dere sistemi sayısal arazi modellerinde de açıklıkla seçilebilen bir menderesli vadiye sahip 

olmakla birlikte bugün kendisini oluşturacak su hacminden yoksundur. 900 m civarındaki 

yatak kodunun Musaözü göletinin biraz daha batısında Porsuk Nehri’nin bir kolu 

tarafından kapıldığı anlaşılmaktadır. Yatak yükseltisi, çoğunlukla 800-820 m civarında 

olan Porsuk Nehri Menderesli bir ana vadiye yanlardan bağlanan çok sayıda yüksek 

gradiyentli akarsudan oluşur. Porsuk yatağı boyunca biri 910 m’de oldukça yaygın, 

diğerleri 870 m ve 815 m kotlarında 3 adet taraça belirlenmiştir. Porsuk Nehrinin daha 

yaşlı sedimanlarıyla kaplı ya da, yamaçlara tipik olarak iç bükey bağlanan, kısmen 

heyelanlarla bozulmuş bu taraçaların yaşlandırılması fay etkinliğinin ölçüsünü belirleme 

açısından önem taşımaktadır. 

 

 

 20



ATAG-7 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 01-03 Ekim 2003, VAN 
 

En doğudaki Sarısungur Dere sistemi (ve akraba sistemler) tipik olarak aktif fay 

segmentlerinden birini belirlediği bir fay sarplığını dik olarak katedip Eskişehir ovasına 

açılmaktadırlar. Bu sistemlerin en küçüklerinin boyuna profillerinde bile aktif segmentteki 

hareketten kaynaklanan bir kırıklık gözükmemektedir. Bu ve, bu sistemler üzerindeki 

taraçaların yükselti analizleri belirtilen segment üzerinde hatırı sayılır bir zamandır 

etkinliğin olmadığını göstermektedir. 

Son olarak arazi çalışmaları Eskişehir kent merkezini kateden BKB gidişli bir 

segmentin varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu segment kentin güneyinde Neojen 

karbonatlarında basamaklar şeklinde toplam 70 m kadarlık bir düşey atıma yol açmıştır. 

Çalışma alanındaki segmentler üzerinde yapılan Normal atım miktarı değerlendirmeleri 

Neotektonik dönemdeki toplam düşey atımın 100m’yi aşkın olduğunu göstermektedir. 
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Van Gölü Doğusu Aktif Tektonik Özellikleri 

 

Çağlar ÖZKAYMAK1, Azad SAĞLAM2, Onur KÖSE1

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi,  Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van 
2 Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara 

 

Van Gölü havzasının şekillenmesi, Arap Plakasının Avrasya Plakası altına dalarak 

aradaki okyanusu kapatması sonucu başlayan kıta-kıta çarpışmasından günümüze kadar 

uzanan jeolojik olaylarla ilişkilidir. Yaklaşık 12 Milyon yıl önce başlayan kıta-kıta 

çarpışması günümüzde de devam etmektedir. Hatay’dan  İran’a kadar bir yay şeklinde 

uzanan ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kuzeyden sınırlayan Doğu Toroslar, bu kıta-kıta 

çarpışmasının başlangıcından bugüne yükselen kıvrımlı bir dağ kuşağı olarak 

şekillenmektedir. Van Gölü Havzası, Jeolojik terminolojide “Bitlis Kenet Kuşağı” olarak 

isimlendirilen, Doğu Toroslar’a göreceyle çöken tektonik kontrollü bir havzada yer 

almaktadır.  

Bu çalışmada, Van Gölü Doğusu’nda, Van şehri yerleşim alanları ve yakın 

çevresini kapsayan bölge üzerine etkin aktif tektonizmaya işaret eden bulgular 

sunulmuştur.  Van Gölü havzası jeodinamik yapısının tam olarak anlaşılmasına destek 

olacak  bugüne kadar haritalanmamış yapısal unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

kapsamda, Van şehri yerleşim alanları ve yakın çevresi üzerine etkin olabilecek aktif 

fayların ve genç tektonik yapıların belirlenmesine çalışılmıştır. İnceleme alanının aktif 

tektoniği; inceleme alanındaki tektonik yapılar ile morfolojik yapıların özellikleri 

incelenerek belirlenmiştir. İnceleme alanının morfolojik özelliklerinin belirlenmesi için 

topografik haritalardan faydalanılarak üretilen, yüksek çözünürlüğe sahip sayısal arazi 

modeli üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan arazi çalışmalarında, bölgedeki aktif 

tektoniği karakterize eden faylar, çatlaklar, yelpazeler ve teraslar incelenmiştir. 

Çalışma alanındaki aktif tektonizmaya işaret eden yapısal unsurların ortaya 

çıkarılması, bu unsurların birbirleri ile ve bölgenin depremselliği ile ilişkisinin irdelenmesi 

çalışmanın ana amacını oluşturur. Bu bağlamda, çalışma alanında yüzeyleyen genç göl 

çökelleri üzerindeki aktif tektonizmaya işaret edebilecek yapısal unsurların belirlenmesi 

dışında, çalışma alanında bulunan daha yaşlı, çeşitli kayaç toplulukları üzerinde gözlenen 

mevcut çizgiselliklerin bu genç göl ve akarsu çökelleri üzerindeki devamlılıklarının 

takibinin yapılması hedeflenmiştir. Bu hedef dahilinde çalışma alanında depolanan Pliyo- 
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Kuvaterner ve daha genç yaşlı göl ve akarsu çökellerinin haritalanması ve sınırlarının 

çizimi gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan arazi ve büro çalışmalarından elde edilen veriler ışığında özellikle 

Kuvaterner yaşlı birimler üzerinde yaklaşık DB doğrultulu bindirme ve ters faylar, KB-GD 

doğrultulu muhtemel sağ yönlü doğrultu atımlı faylar ve KD-GB doğrultulu muhtemel sol 

yönlü faylar tespit edilmiştir. Bu bağlamda bölgedeki tektonik yapılar kuzey-güney 

sıkışmalarıyla ilişkilendirilebilmektedir. 

Tespit edilen fay çiziklerinden hareket ederek fay düzlemlerinin hareket yönü ve 

etki eden kuvvet çiftlerinin konumu saptanmıştır. Arazi çalışmalarıyla belirlenen fay 

düzlemleri boyunca atım miktarları da araştırılmıştır. Kuvaterner yaşlı birimler üzerinde 

gözlenen atımlar aktif tektoniğin göstergesi olarak kabul edilmiştir. 

Tüm bunlarla birlikte, tarihsel ve aletsel döneme ait verilerin kullanıldığı bu 

çalışmada, depremlerin zaman içerisindeki dağılımları incelenmiştir. Son yıllarda Van 

Gölü içerisinde ve çevresinde, küçük ve orta şiddetli deprem aktivitelerinin sayısında 

yoğun bir artış gözlenmektedir. Van şehri kentsel yerleşim alanlarına yakın bölgelerde 

2000 – 2002 yılları arasında meydana gelen orta şiddetli depremlerin odak çözümlemeleri 

de bölgede kuzey-güney sıkışmalarının güncel varlığını göstermektedir. 

Sonuç olarak, Van Şehri ve yakın çevresinin aktif tektonik özelliklerinin ilk olarak 

ayrıntılı bir şekilde incelendiği bu çalışmada inceleme alanındaki Pliyo-Kuvaterner ve daha 

genç çökeller üzerinde aktif tektonizmaya işaret edebilecek yapısal unsurlar belirlenmiştir.  

Bölge için öngörülen tektonik rejim modellemesi yeni veri ve bulgular ile karşılaştırılmış, 

uygun olan destekleyici sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre, bu bölge, doğrultu 

atımlı fayların baskın olduğu Karlıova eklemi batısı ile karşılaştırıldığında çok daha 

sıkışmalı bir tektonik rejime sahiptir. 
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Su İle Doymuş Kumsal Zeminlerde Titreşim, Filtrasyon Ve Sismik Kuvvetlerin 

Etkisiyle Meydana Gelen Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması 

 

Ahmet Samedov1, Tevfik İsmailov2, Mahmut Mutlutürk2, Vapniçyev Viktoria1

1 Kiev Teknik Üniversitesi, Kiev 03680, Ukraine 
2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 32260, Çünür-

Isparta 

 

17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük’te meydana gelen depremde resmi rakamlara 

göre 42.000 bina ağır hasar görmüş, 17.000’in üzerinde insan hayatını kaybetmiş ve 

binlerce insan yaralanmıştır. Depremin etkilediği bölgede yüzlerce binanın temelleri su ile 

doymuş kumsal zeminlerden ibaret olduğundan, deprem esnasında bu zeminler sıvılaşma 

göstermiş ve sonuçta binalar ağır hasar görmüşlerdir. Buna örnek olarak İzmit Körfezi’nin 

güneyinde yer alan Saranca Oteli ve Olimpia Restorantı binalarını göstermek mümkündür. 

Bu tür olaylar dünyada sismik aktivitenin yüksek olduğu ve suyla doymuş zeminlerde sık 

sık görülmesinden dolayı bilim adamları sıvılaşma konusunda çalışmalar başlatmış ve 

problemin çözümü için yollar aramaktadırlar.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Laboratuarı, Kiev Teknik 

Üniversitesi Zemin Mekaniği Laboratuarı ile bu tür çalışmaların yapılması ve çözüm 

yollarının belirlenmesi için ortak çalışmalar yürütmektedirler. Bu çalışmaların esasını su 

ile doymuş ince taneli ve siltli kumlarda yapılan deneysel ve teorik araştırmalar 

oluşturmaktadır. Bu çalışmalar üç aşamada yapılmaktadır: 

1. Titreşim etkisinden meydana gelen sıvılaşma, 

2. Filtrasyon etkisinden meydana gelen sıvılaşma, 

3. Sismik kuvvetlerin etkisinden meydana gelen sıvılaşma. 

 

Bu makalede birinci aşamada yapılan çalışmaların sonuçları yer almaktadır. 
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Güney Marmara Bölgesi’nde Kuzey Anadolu Fayı’nın Güney Koluna Ait Fayların 

Özellikleri 

 

H.Haluk Selim, Okan Tüysüz 

İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 34469, Maslak/İstanbul 

 

Kuzey Anadolu Fayı kuzeybatı Anadolu’da kuzey, orta ve güney olmak üzere üç 

kola ayrılmaktadır. Yenice-Gönen, Manyas, M.Kemalpaşa, Uluabat ve Bursa segmentleri 

güney Marmara bölgesinde KAF’ın güney kolunda yer alır. İnceleme alanı Batı 

Anadolu’nun önemli tektonik birliklerinden olan Sakarya Kıta’sı üzerinde bulunur. Bölge 

içerisinde Sakarya Kıta’sına ait birimlerden, metamorfik kayaçlardan oluşan temel 

birimleri, Miyosen yaşlı gölsel çökeller ve bunlarla girik volkanitler ile Pliyosen-

Kuvaterner çökelleri bulunmaktadır. İnceleme alanı morfolojik olarak kuzey ve güneyde 

iki yükselim ve bunların ortasındaki geniş bir çöküntü alanından oluşur. Morfolojik ve 

stratigrafik dizilim karşılaştırıldığında bölgedeki yaşlı birimlerin morfolojik olarak en 

yüksek alanları, en genç birimlerin ise bölgedeki en alçak alanları oluşturduğu 

görülmektedir. Güney Marmara Bölgesi’nde iki tektonik unsur göze çarpar. Bunlardan 

doğu-batı uzanımlı havzalar ile bunları sınırlayan yaklaşık doğu-batı doğrultuya sahip 

normal faylardır. İkinci tektonik unsur ise Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait 

doğrultu atımlı sağ yanal faylardır. Bu iki farklı fay sistemi güney Marmara bölgesinin 

tektonik özelliklerini ortaya koymaktadır.  
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Fay Parametrelerinin  Belirlenmesinde GPS Tabanlı Bir Jeodezik Ağ Geometrisinin 

Eniyilemesi 

 

Gülşen Taşkın1,  Hasan Saygın2,  Semih Ergintav3 

1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 
2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü 

3 TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü 

 

Son zamanlarda, yüksek doğruluklu  jeodezik ölçme yöntemlerinin artması, bu 

yöntemlerden biri olan  Küresel Konum Belirleme Sisteminin (GPS) yerkabuğu 

hareketlerinin ve yer değiştirmelerinin belirlenmesinde kullanılmasına neden olmaktadır. 

Bu amaçla sürekli ve kampanya tipi GPS ölçme türleri kullanılarak deprem alanındaki 

sismik risk belirlenebilmektedir. Bu çalışmada, sismik risk taşıyan bölgedeki fay 

değiştirgenlerinin (parametrelerinin) yüksek doğrulukta tek boyutlu bir model aracılığı ile  

belirlenebilmesi için en uygun ağ geometrisinin tasarımının nasıl olması gerektiği sorusuna 

cevap aranmaktadır. Benzetim (simülasyon) teknikleri ile model kurulmuş ve farklı türde 

ağ değiştirgenleri için en uygun ağ tasarımları çıkarılmıştır. Bu ağ değiştirgenleri gözlem 

istasyonlarının sayısı, konumları ve ölçmelerin içereceği gürültü miktarı şeklindedir. 

Yapılan benzetim ve eniyileme işlemlerinin hesaplama zamanlarının uzun olması nedeni 

ile algoritmadan daha hızlı sonuç alma yolunda birtakım teknikler kullanılmıştır. Bu 

teknikler aracılığı ile aynı sürede çok sayıda benzetim yapmak mümkün olmaktadır. 

Bunlara ek olarak, benzetim ile kurulan modelin gerçek dünya problemi üzerinde  bir 

uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama Doğu Marmara'daki Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 

(KAF) kuzey kolu üzerinde yapılmıştır. 
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Güney Türkiye’de Doğu Anadolu Fay Zonu ve Ölü Deniz Transform Fayı Arasında 

Yer Alan Geçiş Zonundaki Neotektonik Deformasyon: Karasu Rift Volkanizmasında 

Bir Paleomanyetik Çalışma 

 

O.Tatar1, J.D.A.Piper2, H.Gürsoy1 , A.Heimann3 , F. Koçbulut1, B.L. Mesci1

1 Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140, Sivas 
2 Geomagnetism Laboratory, Department of Earth Sciences, University of Liverpool, 

LIVERPOOL L69 7ZE, United Kingdom. 
3 Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., JERUSALEM 95501, Israel. 

 

Neotetis okyanusunun dalma-batması sonucu oluşan çarpışma ile birlikte gelişmiş 

olan mozayik görünümlü Anatolidler, Afrika-Arap ve Avrasya plakalarını birbirinden 

ayırmaktadır. Alp-Himalaya orojenik kuşağı boyunca en karmaşık kabuksal 

etkileşimlerden birisini oluşturan Anatolidler içerisine doğru Arap plakası halen farklı 

biçimlerde sokulmaktadır. Ölüdeniz Fay Zonunun kuzeye doğru uzantısını oluşturan birkaç 

ana transform fayların neotektonik katkıları ile, bu bölgede bir veya daha fazla üçlü 

kavşağın varlığı halen tartışılmaktadır. Genellikle Ölüdeniz fay zonunun kuzeye doğru 

uzantısı olarak yorumlanmakta olan Amanos Fay Zonu boyunca güncel hareketi 

çözümlemek için, Amanos Fay zonunun sınırladığı Karasu riftinin içerisindeki genç lav 

akıntılarında paleomanyetizma amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışılmış olan bu 

bazaltik kayaçlarda kalıntı mıknatıslanma taşıyıcı mineraller düşük titanyumlu 

manyetitlerdir. Bölgedeki 51 lokasyondaki birimlerden beş tanesi hariç, tümü normal 

polarite göstermekte olup, geçiş polaritesine ait herhangi bir kanıt gözlenmemekte ve 

bunların tümü Brunhes Kronunu göstermektedir. Bu bulgular Cassignol metodu 

kullanılarak elde edilen özel yaş tayinleri ile rift volkanizmasından elde edilen K-Ar genç 

yaş tayinlerini doğrulamaktadır. Normal polariteye sahip 44 birimde saptanan ortalama D/I 

= 8.8/54.7° değerleri, güncel manyetik eğim ile özdeş olup, saat yönünde 8.8 ± 4.0°lik 

rotasyonu işaret etmektedir.   Her ikisi de sol yanal hareket gösteren Amanos Fay Zonu ile 

Doğu Hatay Fayı arasında yoğunlaşan Karasu rift volkanizmasının 15 km. genişliğindeki 

Hassa bölümü, KB–GD faylar tarafından saat yönünde rotasyona uğratılmıştır. 780,000 

yıldan daha genç olan bu lavlardan Brunhes Kron süresince AFZ üzerindeki ortalama 

hareket hızı 1.5 mm/yıl olarak bulunmaktadır. Yurtmen ve diğerleri (2002) tarafından 

morfolojik özellikler ve yaşları bilinen lav akıntılarından elde edilen kayma hızlarının 0.9- 
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1.8 mm/yıl olarak bulunduğu düşünüldüğü zaman, bu çalışmada elde edilen verilerin bu 

verilerle uyumlu olduğu görülmektedir. Fakat son birkaç yüzbin yılda Afrika ve Arap 

plakaları arasındaki göreli hareket yaklaşık olarak sadece ~% 10 dur (Yurtmen ve diğerleri, 

2002).  

Karasu riftinin doğu kenarındaki parçalanmış doğrultu atımlı faylar üzerinde kalıcı 

bir harekete dair bir kanıt bulunamamış olup, sadece kalan deformasyon kıvrımlanmayla 

karşılanmıştır. Bu nedenle AFZ ve DAFZ arasındaki eski Maraş üçlü birleşme noktasının 

son 1-3 milyon yıl süresince bölgedeki gerilme rejiminde devam eden hızlı değişimler 

nedeniyle güneye doğru hareket ettiğini düşünmekteyiz. Bu geçiş için özgün gözlemler (a) 

Anadolu platosunun son 2-3 milyon yıl içerisindeki yükselimi ve kabuksal kalınlaşması ve 

tektonik kaçış ile birlikte meydana gelen yaygın blok rotasyonların varlığı, (b) Orta-geç 

Pliyosen’de Anadolu plakacığının kenarlarında Kuzey ve Doğu Anadolu Fay Zonlarının  

oluşumu, (c) Güney Türkiye’de sıkışma rejiminden, açılma rejimine doğru devam edegelen 

bir dönüşümün varolması, (d) Doğu Anadolu Fay Zonu’nun devamında Karataş Fay Zonu 

boyunca doğrultu atımın devam etmesi ve  (e) Son 1 milyon yıl içerisinde Türkiye’nin bu 

bölgesinde (Karasu Havzasında ve Osmaniye İskenderun dolayında) yüzeye çıkan manto 

eriyikleriyle tüm bazaltik volkanizmanın oluşumu. AFZ nin güney ve batısında 

deformasyonun ilerleyen biçimde kısımlara ayrılması ve bu zon boyunca bölgesel 

açılmayla Güney Anadolu’daki tektonik kaçışın başlangıcını bu gözlemlere dayanarak 

önerebiliriz. 
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Kırşehir Dolayının Neotektoniği ve Depremselliği 

 

Uğur Temiz1, Ergun Gökten2

1 Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

YOZGAT 
2 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tandoğan 

ANKARA 

 

Kırşehir Masifi ve Tersiyer örtüsü Üst Miyosen – Pliyosen (Neotektonik Dönem) 

ve sonrası oluşmuş tektonik yapıları bünyesinde barındırmaktadır. Bu yapılar Kırşehir ve 

dolayında horst ve graben, sismik aktivite ve aktif faylarla kendini göstermektedir. Kırşehir 

ve yakın dolayında gözlenen grabenler KB – GD uzanımlı Karıncalı grabeni, Kırşehir 

grabeni ve Seyfe grabeni’dir. Horst yapıları ise Naldöken dağı horstu, Kervansaray dağı 

horstudur. Diğer önemli neotektonik yapılar ise Akpınar fayı ve Manahözü faylarıdır. 

Akpınar fayı KB – GD uzanımlı sağ yanal atımlı ve 1938 yılında 6,6 magnitüdünde 

deprem oluşturmuş aktif bir faydır. Diğer taraftan Manahözü fayı ise BKB – DGD 

uzanımlı aktif bir faydır. Bu faylara bağlı olarak gelişen diğer neotektonik unsurlar ise 

çizgisel vadiler, alüvyal yalpazeler, sıcak su çıkışları, çatlak sırtı tipi travertenler ve sismik 

aktivitedir. 
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Aktif Fayların Yüzey İzlerinin Vlf-Em Yöntemi İle Belirlenmesi 

 

Çağlar Yalçıner1, Erhan Altunel1, H. Serdar Akyüz2, Emre Evren3 

1 Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Bölümü , ESKİŞEHİR 

2 İstanbul Teknik Üniversitesi , Jeoloji Bölümü , İSTANBUL 

3 İstanbul Teknik Üniversitesi , Avrasya Enstitüsü , İSTANBUL 

 

Büyük depremler sırasında meydana gelen yüzey kırıkları, üzerlerinde bulunan 

yerleşim yerleri ve her türlü mühendislik yapısında önemli hasara neden olmaktadır.  

Dolayısıyla aktif fayların yüzeydeki izlerinin kesin yerlerinin belirlenmesi bu açıdan son 

derece önemlidir.   Aktif fayların yüzey izlerini belirlemede genellikle jeolojik ve 

jeomorfolojik verilerden yararlanılır.  Ancak fayların yüzeyde morfoloji vermediği 

durumlarda bu veriler yetersiz kalmaktadır.  Aktif fayların yerlerini belirlemede son 

zamanlarda kullanılan en etkili yöntemlerden biri de VLF-EM dir.   VLF-EM 

elektromanyetik bir yöntem olup yapay kaynaklı radyo frekanslarını işleyerek dijital veriler 

olarak toplayan ve bu verileri hem havadan hem de toprak içinden alıp kıyaslama ile yer 

altı hakkında bilgi toplayan bir sistemdir.  Uzunca bir süre derin araştırmalarda ve çevresel 

kirlilik araştırmalarında kullanılan VLF-EM yöntemi yeni geliştirilen alıcılar sayesinde 

örtü katman kalınlığı, yüzey altındaki süreksizlikleri ve arkeolojik kalıntıları belirleme gibi 

bir çok konuda daha sığ derinliklerde de kullanılmaya başlanmıştır. 

VLF-EM yöntemi aktif fay çalışmalarında ülkemizde ilk kez 1999 İzmit 

depreminden sonra yapılan paleosismoloji çalışmalarında kullanılmış ve gerek sığ 

derinliklerde gerekse daha derinlerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  Kullanılan 

makinenin  bir özelliği olarak aynı anda üç farklı frekanstan veri alınarak üç farklı 

derinlikten alınan bilgi ile olası süreksizlik zonunun gömülü kalan kısmının takibi mümkün 

olmaktadır. Bunun yanı sıra fayın yüzeyde morfoloji vermediği durumlarda VLF-EM 

yöntemi ile fayın yeri saptanabilmektedir.  VLF-EM yöntemi, Kuzey Anadolu Fay 

zonunun Karadağ kesimi (Erzincan) ve Deliler Fay zonu (Sivas) üzerinde kullanılmış ve 

elde edilen sonuçlar bu faylar üzerinde açılan hendek kesitleri ile karşılaştırılmıştır.   
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Etkin Fay Kuşakları Ve Mühendislik Projeleri: Bir Özeleştiri 

 

İlyas Yılmazer 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü,VAN 

 

Etkin tektonik kuşaklarda çalışırken toplumsal gelişmeyle ilişkisini kuramama 

hastalığı, sadece ve sadece halk yönetiminin olmadığı toplumlarda geçerlidir. 

Televizyonda,  gazetelerde ve bilimsel (?) dergilerde fayın geometrisiyle ve atımlarıyla 

ilgili çok şey bulunurken ovada yıktığıyla ilgili tek bir tümce bulunamaz. Hatta, fay hattı 

ikiye ayrıldı ve ayrılmadı tartışması üzerine makaleler ve kitaplar yazılarak kamplaşmalar 

olmaktadır. Ancak Ford fabrikası birinci sınıf tarım ovası içerisine ilkelce yerleştirilirken 

kendilerine bilim adamı diyen bu kişiler ortada yoktur, saklanacak delik ararlar. Davet 

ettiğinizde de o kadar yoğundurlar ki emperyalizmin tüm yükünü kendileri çekmektedirler. 

Son tümce doğru olup gerçeğin tam da kendisidir. 

Kuzey Anadolu fayının kıta - kıta çarpışma kuşağındaki düşey düzlemleri kullanan 

bir kuşak olduğunu unutup “Dokurcun vadisinden geçiyor, Bolu dağından geçmiyor” ilkel 

tümcesini ortalığa yayar. Ondan sonra da, Bolu dağında Kuzey Anadolu fay kuşağını 

oluşturan faylara (a) Asarcık, (b) Bakacak, (c) Elmalı ve diğer adlarla küçük faylar çizecek 

kadar ileri gidilmektedir. Sonuçta 66 milyon dolarlık proje 842 milyon dolara çıkar. Ancak 

ortada yol yoktur; KAF’ın 12 Kasım 1999 hareketinde yerle bir olmuştur. Ancak, KAF 12 

km güneydeki Dokurcun vadisinden geçiyor diyenler uluslararası sömürge kurum ve 

kuruluşları tarafından ödüllendirilmiştir.  

Dağ taş dolaşıp fay çizikleri arayıp yayın yaparak unvan peşinde koşanlar, İncirli 

Ova, Çukurova, Manisa ovası ve tüm Anadolu ovalarının ortasından otoyol geçirilmesine 

ve sanayi ile kentleşmenin hunharca ulusal servet ovalara sokulmasına seyirci kalanlar 

bilim değil film peşindedirler. Daha da ileri gidip bu uluslararası oyunları kavrayıp yiğitçe 

uğraş verenleri anarşistlikle suçlayanların adı bilim adamı değil, olsa olsa, yerli 

işbirlikçidir. Onlar bor madenlerinin özelleştirmesine karşı duranları da “her işe burnunu 

sokan” diye tanımlarken bunun bir erdemlilik olduğunu anlayamayacak kadar insan ve 

doğa sevgisinden yoksundurlar. 

06.06.2000 Orta depremi en büyük hasarı Çubuk ovasında yaptığı halde 

Kızılcahamam, Güvem ve Çamlıdere’de sıfır hasar olduğunu göremeden aylarca zor 

koşullarda arazide çalışıp bilim yaptığını sananlar kendilerine yazık etmektedirler. Hoş, bu 
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çalışmada devletin olanaklarını kullanmaktadırlar. Yamaçlarda kayma kütlelerinin (ülke 

yüz ölçümüne oranı < %0.01) devingenleşmesini ‘bakın ova dışında da yıkıyor’ 

diyebilecek kadar fizik ve matematik yoksunları olmaları ülke için giderilmesi zor 

zararlara neden olmaktadır. 
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Sultandağ Fayı Üzerinde Meydana Gelen Çay Depreminin 

(3 Şubat 2002; M=6.2) Paleosismisitesi 

 

H. S. Akyüz1, G. Uçarkuş2, D. Şatır2, A. Dikbaş1, Ö. Kozacı2 

1 İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bl. Ayazağa, İstanbul 
2 İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Ayazağa, İstanbul 

 

Sultandağ fayı, Afyon’un Çay ilçesi ile Konya’nın Doğanhisar ilçeleri arasında 

KB-GD uzanan aktif bir faydır. Tektonik olarak Isparta büklümü ile sınırlanan Antalya 

bloğunun kuzeydoğu sınırını oluşturur. Sultandağ fayı civarındaki başlıca tektonik 

elemanlar “Sultandağ yükselimi”, “Akşehir–Afyon çöküntüsü” ve “Sultandağ fayı”dır. 

Jura öncesi yaşlı metamorfik kayalarla temsil edilen Sultandağ yükselimi faylarla 

yükseltilmiş kuzeybatı – güneydoğu uzanımlı bir yüksek dağ sırasıdır. Bu yükselimin 

kuzeydoğusunda yer alan Akşehir – Afyon çöküntüsü ise 5 ila 20 km genişliğinde ve 90 

km uzunluğunda çizgisel bir çöküntü alanıdır. Sultandağ fayının aktif bir fay olduğu gerek 

tarihsel dönem kayıtlarından gerekse aletsel dönem kayıtlarından eskiden beri 

bilinmektedir. 2002 yılında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem yüzey kırığı 

oluşturmuş, can ve mal kaybına yolaçmıştır. Bu depreme ait yüzey deformasyonları 

haritalanmış ve kırık üzerinde hendek çalışmaları yapılarak Sultandağ fayının özellikleri 

hakkında veri toplanmıştır. Maltepe ve Çay segmentleri olarak adlanan kırıklar farklı 

tarihçelere sahiptir. Maltepe kırığı 800 yıldan daha yakın bir dönemde Çay kırığı ise 1200 

yıldan biraz daha önceki bir dönemde deprem üretmiştir. Sultandağ fayı üzerinde 

kırılmamış segmentler mevcuttur, bunların kırılmasıyla benzer (veya daha küçük) 

büyüklükte depremler meydana gelebilir.  
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Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Sisteminin Genişletilmesi Ve Yoğun Mahalli 

Ağların Kurulması 

 

Zahide Çolakoğlu, Turgay Kuru 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi 

(e-mail: zahide@deprem.gov.tr, kuru@deprem.gov.tr ) 

 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük depremlerinden birinin 17 Ağustos 1999 

yılında Türkiye’de olması, depremle ilgilenenlerin dikkatlerinin, Türkiye’de 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Özellikle depremin etkilediği alanın, gelişmekte olan 

ülkemizin en önemli sanayi bölgesinde olması, depreme ayrı bir bakış açısı getirmiştir. Bu 

deprem bölgede % 25 sanayi alanını etkilemiş, yaklaşık 15-20 milyar dolarlık ekonomik 

kayba neden olmuştur.  

Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi, Türkiye’nin aktif fay hatlarının 

üzerine yerleştirilmiştir. Şebekenin amacı, yerleşim bölgelerindeki cihazlardan farklı zemin 

koşullarında, farklı büyüklükteki depremlerden  elde edilmiş kayıtlarla o bölgede 

beklenebilecek maksimum yer ivmelerini tahmin edebilmek ve bu verilerden yararlanarak 

depreme dayanıklı yapı tasarlayabilmektir.   

70’li yılların teknolojisiyle kurulmuş şebekemiz, 1992 yılında sayısal sisteme 

dönüştürülmüş ve o güne kadar alınan deprem kayıtlarının sayısı çok az iken, bugün 

deprem kaydı sayısı 5000 i aşmış durumdadır. Bu alınan kayıtların farklı zemin 

koşullarında, farklı büyüklüklerde, farklı uzaklıklarda olması, ülkemiz için bir büyüklük, 

mesafe, en büyük yer ivmesi ilişkisi  elde edebilmemizi sağlamıştır. 

 17 Ağustos 1999 depreminin sonrasında, depremin, sanayi bölgelerindeki yapıların 

üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, hasarın nedeninin tam olarak anlaşılması için  

cihaz sayısının yetersiz olduğu saptanmıştır. Bu tip sanayi bölgelerinde oluşabilecek yıkıcı 

depremlerde, yapılarda olabilecek hasar, ekonomiyi ciddi bir şekilde etkileyebilmektedir. 

Yapı-zemin ilişkisi daha iyi belirlenerek bölgede hasarı önleyebilmek amacıyla NATO 

Projesi harekete geçirilmiştir. Bu proje kapsamında, sismik potansiyeli yüksek ve önemli 

sanayi bölgeleri olan, Bursa-Yalova, Aydın- Denizli illerinde, iki dizilimin (sismik ağın) 

kurulması ve işletilmesi çalışmaları yapılmıştır.  
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Bu çalışmaların öncelikli amacı doğrultusunda; iki sismik ağa yerleştirilen cihazlar, 

seçilen kentsel bölgelerdeki Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi ağındaki cihazların yoğunluğunu 

arttıracak ve gelecekte Türkiye’de model olacak iki sismik seri şeklinde yer alacaktır. 

Büyük ve küçük magnitüdteki depremlerde yerkabuğu hareketinin incelenmesindeki 

başarı, diğer uygun bölgelerde benzer düzenlemeler için bir başlangıç olarak katkıda 

bulunacaktır. Projenin diğer bir amacı, kentsel kuvvetli yer hareketini çoğaltmaktır. 

Şebekede fay hatları üzerindeki merkezlerde yalnız bir cihaz mevcuttur. Büyük bir 

depremde, bir noktada kaydedilen ivme değerleri  ile farklı zemin koşullarında gözlenen 

hasarı karşılaştırmak zor olmaktadır. Zengin ve detaylı yer hareketi verisi, gelecek 

depremlerde sismik bölgelerdeki yerleşim alanlarının sismik hassasiyetinin daha iyi 

anlaşılabilmesini sağlayabilecektir. 

 Ağlardan birincisi, Kuzey Anadolu fay zonunun batı kesiminin sonunda 

Yalova’nın 40 km güneydoğusunda yeralmakta ve bu dizilim hemen hemen doğrusal 

olarak Bursa’ya kadar uzanmaktadır. Bursa-Yalova hattına (BYTNet) 14 tane ivme-ölçer 

cihaz, K-G doğrultuda, faya dik konumda yerleştirilmiştir. İkinci dizilim ise, İzmir’in 100 

km güneydoğusunda, Aydın-Denizli illeri arasında (DATNet) Menderes vadisi boyunca, 

D-B yönünde olacak şekilde 6 adet ivme-ölçer cihaz yerleştirilmiştir. 

 Sonuç olarak, Kuvvetli Yer Hareketi kayıtları belli bir düzende 

değerlendirildiğinde; hem mühendislik hem de sismoloji camialar için değerli bir bilgi 

kaynağı halini alacaktır. Kaydedilmiş zemin ivmeleri ve geçmiş depremlerin tepki 

spektraları depreme dayanıklı yapıların dizaynı aşamasında temel teşkil edecektir. Düzen 

geometrisinin iyi olması ve kaydedicilerin bulunduğu alanların jeoteknik 

karakteristiklerinin biliniyor olması durumunda, zemin titreşiminin mukavemeti ile fay 

geometrisi arasında korelasyon yapmak mümkün olacaktır. Birden fazla cihazdan elde 

edilen eş zamanlı ivme izlerinin yorumu yapısal öğeler üzerinde uzaklığa bağlı etkilerin 

korelasyonunu mümkün kılacaktır. 
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Ihlara Vadisi’ndeki Sırt Tipi Travertenlerin Morfolojik Özellikleri 

ve Kabuksal Deformasyon Açısından Önemleri 

 

Volkan Karabacak, Erhan Altunel 

Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 26480, 

ESKİŞEHİR 

 

Çok sayıda sıcak su kaynağının bulunduğu Ihlara Vadisi ve çevresinde aktif ve aktif 

olmayan sırt tipi traverten kütleleri görülmektedir. Morfolojileri iyi korunmuş bu kütlelerin 

uzun eksenleri boyunca, uzunlukları birkaç metre ile 2 km arasında değişen merkezi 

çatlaklar bulunmaktadır ve bu çatlaklar yaklaşık olarak  K-G ve DKD-BGB 

doğrultularında gelişmiştir. Traverten biriktiren suyun yüzeye çıkmasını sağlayan bu 

merkezi çatlakların içinde kalınlıkları birkaç santimetre ile 3 metre arasında değişen bantlı 

travertenler görülmektedir. Çatlak içinde oluşan bantlı travertenler merkezi çatlağa göre az 

çok simetriktirler ve bu merkezi çatlaklarda açılma görülmemektedir. 

Farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda sırt tipi traverten kütlelerinin aktif faylarla 

olan ilişkileri ortaya konulmasına rağmen, çalışma alanında aktif fayların varlığını gösteren 

yeterli arazi verisi yoktur. Dolayısıyla bölgedeki sırt tipi traverten oluşumunda önemli rol 

oynayan yapısal elemanların oluşum ve gelişimlerinin faylanma ile değil, yakın civardaki 

volkanik faaliyet ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmaktadır. Aktif olmayan traverten 

sırtlarının bölgede değişik yerlerde görülmeleri, bunları oluşturan sıcaksu kaynaklarının 

yer değiştirdiğini göstermektedir. Merkezi çatlaklardaki bantlı travertenlerin değişik 

kalınlıklarda olması, çatlağın traverten oluşumu sırasında açılmaya devam ettiğini, merkezi 

çatlak boyunca açıklığın görülmemesi çatlağın traverten oluşumu durduktan sonra 

aktivitesini yitirdiğini göstermektedir. Bu da belirli bir zaman diliminde aktif olan bu 

çatlakların, günümüzde açılmaya devam etmediklerini göstermektedir. Volkanizmanın 

farklı zamanlardaki aktivitesi ile yeni çatlaklar oluşmuş ve varolan çatlaklar gelişmiştir. 

Aktivitenin durduğu dönemlerde ise çatlaklardaki açılma durmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sırt Tipi Traverten, Merkezi Çatlak, Volkanizma. 
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Nemrut Açılma Çatlağı’nın Etkinliğine Ait Bulgular 

 

Özgür Karaoğlu, Yavuz Özdemir, A. Ümit Tolluoğlu 

YYÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

 

Doğu Anadolu’da bindirme rejiminin ardından pek çok lokasyonda K-G yönlü 

açılma çatlakları oluşmuş ve Kuvaterner’den itibaren bu çatlaklardan volkanik kayaçlar 

yüzeylenmeye başlamıştır. Açılma çatlaklarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan 

volkanlardan birisi de Nemrut Stratovolkanıdır. Nemrut Stratovolkanı koni öncesi evre, 

koni oluşum evresi ve kaldera sonrası evre olmak üzere 3 evre halinde incelenmiştir. 

Evreler içerisinde pek çok kez asidik ve bazik magmalar birbiri ardı sıra faaliyet 

göstermiştir.  

Nemrut açılma çatlağı Nemrut Stratovolkanı’nın kuzey bölümünde yer almaktadır. 

Kantaşı mevkiinden kaldera duvarına kadar yaklaşık 6 km, kaldera duvarından buhar 

bacalarına kadar 4 km boyunca devam eden açılma çatlağı toplam 10 km uzunluğunda 

olup K-G doğrultuludur. Açılmaların derinlikleri değişkenlik göstermekle birlikte Nemrut 

Boynu olarak adlandırılan bölgede maksimum 18 m’ ye kadar ulaşmaktadır. Kırık hattı, bu 

bölgeden kaldera duvarına kadar birbirine çok yakın mesafede ve birkaç segment halinde 

izlenmektedir. Açılma çatlağının halen aktif olduğuna dair pek çok veri vardır. Bu veriler 

arasındaki önemli fiziksel unsurlardan biri de düşey yönde de deformasyon gösteren kırık 

hattı üzerindeki ignimbiritlerin parçalanmış ve kabarmış durumlarını halen korumasıdır. 

Dolayısıyla bu aktivite kaldera oluşumunun ardından etkin olduğunu kanıtlamaktadır. 

Kırığın yaklaşık 150 m batısında bazik karakterli dayk yerleşimleri gözlenmiştir. Yaklaşık 

200 m uzunluğunda ve 5 m kalınlıktaki sokulumun ana kırık hattını kullanarak buraya 

yerleştiği düşünülmektedir. Sokulum kaldera duvarının orta ve üst kesimlerinde bulunan 

trakitik ve riyolitik lavların içerisinde yol katettikten sonra, üst kesimlerde D-B uzanımlı 

olarak yerleşmiştir. ‘T’ şekline sahip bu sokulumun açılma çatlağını ve çevresindeki zayıf 

zonları kullanarak yerleştiği düşünülmektedir. Kaldera içerisinde Ilığ Göl’ün yaklaşık 250 

m güneydoğusundaki Buhar Bacaları olarak adlandırılan bölgede aktif buhar çıkışları 

gözlenmektedir. Buhar çıkışları da muhtemelen çok yakınındaki kırık hattını kullanarak 

yüzeye çıkmaktadır. Kaldera güneyinde açılma çatlağı net olarak belirlenememiştir; ancak 

buna bağlı olarak gerçekleştiği düşünülen etkinlikler göze çarpmaktadır. Kaldera güney 

batısında çok sınırlı bir alanda gözlenen bazaltik lav akışları, birbirine paralel ve K-G 
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doğrultuda  sıralanmış 4 riyolitik dom çıkışının (Kale Tepe, Kalekırani Tepe) kırığa bağlı 

olarak etkinlik gösterdiği düşünülmektedir. 

Doğu Anadolu’da sıkışmalı açılmalı tektonik rejimle gelişmiş volkanik faaliyetlerin 

bir kaçında (Nemrut, Tendürek, vb) güncel etkinlikler halen devam etmektedir. Fumerol 

çıkışlar, tarihi belgelere dayanılarak bilinen volkanik etkinlikler ve aletsel dönemden 

sonraki deprem verileri, Nemrut açılma çatlağının etkinliğini halen sürdürdüğü ile ilgili 

çok önemli veriler sunmaktadır. Yaklaşık 560 yıl önce gerçekleşmiş Nemrut açılma 

çatlağına bağlı lav çıkışları, Anadolu’da bugüne kadar bilinen en son volkanik etkinliktir. 

Tüm bu etkinlikler bölgede bulunan pek çok köy ile Bitlis iline bağlı Tatvan ve Gölbaşı 

ilçelerinin risk altında bulunduğuna işaret etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Nemrut Stratovolkanı, açılma çatlağı, volkanik risk 
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Elastik Dalga Denkleminin Üç Boyutlu Benzetimi ve Jeoloji Problemlerine 

Uygulanması 

 

Sevda Üsküplü1, Hasan Saygın2, Semih Ergintav3

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 
2 İstanbul Teknik Üniversitesi ,  Enerji Enstitüsü 

3 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü 

 

Sismolojide önemli problemlerden biri de cisim ve yüzey dalgalarının yayılımının 

modellenmesidir. Dalga yayılım benzetimlerinin sonuçlarının etkin olması probleme uygun 

olan sayısal modelin seçilmesine bağlıdır. Gerçekçi bir yer modeline uygun olarak dalga 

yayılımını modelleyebilmek için çok farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu çalışmada 

sismik modelleme için elastik dalga denklemi kullanılmıştır. Dalga denklemi hız ve 

gerilmeler cinsinden ifade edilmiştir. Üç  boyutlu dalga yayılımının benzetimi aşırtmalı-

örgü (staggered-grid) sonlu farklar yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Yoğunluk ve hız 

dağılımları belli olan tekdüze olmayan (heterojen) bir ortam ve farklı kaynaklar (nokta 

kaynak ve deprem kaynağı) için üç boyutlu sismik tepki hesaplanmıştır. Bu çalışmada t=0 

anında  ortamın dengede olduğu varsayılmış, gerilme ve parçacık hız bileşenleri ortamın 

her yerinde sıfır olarak kabul edilmiştir. Yarı sonsuz bir uzayda dalga yayılımının 

modellenmesi için serbest yüzey tanımlaması yapılmıştır. Hesaplama alanının 

sınırlarındaki istenmeyen yansımaları bastırabilmek için yutucu sınır koşulları 

tanımlanmıştır. Elastik dalga denkleminin benzetiminde kaynak tanımlaması 

genelleştirilmiş moment – tensör yaklaşımı kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada amaç, 

tekdüze olmayan, yönbağımsız bir elastik yarı uzayda yüzeyde ve iç kısımda oluşan 

hareketleri belirlemektir.  Bu modelleme yaklaşımı için uygulama alanı olarak Marmara 

Denizinin doğusu seçilmiştir. Böyle bir çalışmanın amacı 1999 depremlerinde yerin 

verdiği ve gelecekteki olası depremlerde yerin vereceği jeofiziksel tepkiyi hesaplamaktır. 

Ayrıca elastik dalga yayılımının üç boyutlu benzetimi çalışmalarında karşılaşılan en 

önemli problemlerden biri de hesaplama maliyetinin ve bellek gereksiniminin oldukça 

yüksek oluşudur. Çalışmanın bu aşamasında yazılan program birtakım derleyici 

parametreleri kullanılarak çalıştırılmıştır ve yine derleyicinin otomatik paralelleştirme 
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özellikleri kullanılarak programın çalışma süresi minimum düzeye indirilmeye 

çalışılmıştır.  
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Kırklareli Fayının Özellikleri Ve Toplam Atım Miktarı 

 

Kamil Ömer Taş, A. Aykut Barka, H.Haluk Selim 

İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 34469, Maslak/İstanbul 

 

Kırklareli–Vize çizgisel yapısı Trakya havzasının kuzey sınırını oluşturur. 

Havzanın genelinde gözlenen düşük rölyefli yapı bu çizgiselliğin kuzeyinde görülmez. 

Saha gözlemlerinde orta yükseklikteki dağlar ( Istranca Dağları ) ve bu dağlardan 

kaynaklanan akarsuların açtığı vadiler ortaya çıkmaktadır. Çizgisel yapı  Kırklareli ilinden 

İstanbul’a kadar uzanır, Kırklareli ve Çatalca fayları ile bu iki fay arasında bulunan 

morfolojik sınırdan oluşmaktadır. Yapının kuzeyinde çizgiselliğe paralel olan Sergen fayı 

yer alır. Bölgede kaydedilmiş sismik aktivite bu fayların neredeyse tamamen hareketsiz 

olduğunu göstermektedir. Gözlenen depremlerin magnitüdü en yüksek 5.5 olarak 

kaydedilmiştir.  

Trakya bölgesinde Kırklareli fayı en kuzeyde bulunmaktadır. Fay Eosen yaşlı 

Soğucak formasyonu ile Oligosen yaşlı Süloğlu formasyonu ve Pliyosen yaşlı  Trakya 

formasyonu arasında gözlenir. İnceleme alanının kuzeybatı kesiminde Trakya formasyonu 

ile Soğucak formasyonu yan yana getirilmektedir. Diğer yandan fay Kırklareli batısında ise 

Süloğlu formasyonu ile Soğucak formasyonunu, doğusunda ise Süloğlu formasyonu ile 

Koyunbaba formasyonunu yan yana getirmektedir.  

Kırklareli fayı yaklaşık 16 km.uzunluğunda ve tek segmentli bir normal faydır.  

Sismik verilere göre gömülü Kuzey Osmancık fayının yeryüzüne ulaşan koludur. 

Kırklareli fayı Kayalı köyü, Eriklice köyü ve Kırklareli il merkezi arasında yaklaşık olarak 

K 72 B doğrultusunda uzanır.  Fayın atımı, açılan sondajlara dayanılarak güneyde ve faya 

paralel olarak açılan kuyulardan alınan loglarla hesaplanmış olup, atım miktarı toplam  210 

m. ve yıllık atım miktarı  0.1 mm/y. dır.  
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TEKNİK GEZİ KILAVUZU 

 

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Yedinci Toplantısı (ATAG-7) teknik gezisi Van Gölü 

Doğu ve Kuzeydoğusunda, Van, Özalp, Dorutay, Muradiye, Çaldıran, Doğubeyazıt 

karayolu üzerinde gerçekleştirilecektir. 

 

Hareket Tarihi : 03 Ekim 2003, Cuma Günü 

Hareket Saati : 0800

Hareket Noktası : YYÜ Zeve Kampüsü Konuk Evi  

Gezi Güzergahı : Van - Özalp – Dorutay - Muradiye – Çaldıran – Tendürek Volkanı – 

Doğubeyazıt  –  Van  

 

Gezi Detayları 

Bu güzergah boyunca Van Gölü doğusunda bulunan, Pliyo-Kuvaterner ve daha genç yaşlı 

sedimanter kayaçlar (akarsu, göl, çökelleri), genç volkanitler, ofiyolitler, metamorfitler ve 

bu birimleri kesen Özalp Fayı, Çaldıran Fayı gibi aktif faylar ile ilgili gözlemlerde 

bulunulacaktır.  

Bu gezi kapsamında ilk olarak Özalp fayı ve bu faya ait fay düzlemi (Şekil-1) 

incelenecektir (1, Şekil-6). İkinci olarak Seydibey mevkiinde genç havzalar (Şekil-2) ve 

açılma çatlaklarına bağlı olarak gelişen bazaltlar görülecektir (2, Şekil-6). Bundan sonraki 

lokasyonda ise lavlar içersindeki bir kanalda akan Bendimahi çayı üzerinde bulunan ve 

Van ilinin en önemli turistik yerlerinden biri olan Muradiye Şelalesi (Şekil-3) ziyaret 

edilecektir (3, Şekil 6). Daha sonraki lokasyonumuzda (4, Şekil-6) ise 1976 yılında çok 

büyük bir yıkıma sebep olan Çaldıran Fayı incelenecektir (Şekil-4) . Beşinci lokasyonda 

Tendürek volkanik aktivitelerine bağlı olarak lav akışları (Şekil-5) incelenecektir (5, Şekil-

6). Bir sonraki lokasyonumuzda ise Tendürek Dağı eteklerinden Türkiye’nin en yüksek 

dağı olan Ağrı Dağına panoramik bir bakış yapılarak, tarihi ve turistik bir değere sahip 

olan İshak Paşa Sarayının gezileceği Doğubeyazıt ilçesine geçilecektir. 
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Şekil-1. Fay düzlemi (Özalp Fayı) 
 

 
Şekil-2. Seydibey mevkii: Kuvaterner havza 
 
 

 
Şekil-3. Muradiye Şelalesi 
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Şekil-4. Çaldıran Fayı’nın Çaldıran ovasına (KB’dan) girdiği bölge.  
 
 

 
Şekil-5. Tendürek Volkanı’na ait lav akışları. 
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Şekil-6. ATAG-7 Gezi Haritası. 
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Anne MATHER: School of Geography & Geology, University of Plymouth, Plymouth 
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Mühendisliği Bölümü, ESKİŞEHİR 
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Ö. KOZACI: İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 34469, Maslak/İSTANBUL 

Salih AKAN: Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü,ESKİŞEHİR 

Sefer ÖRÇEN: YYÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

Zeve/VAN 

Selahattin KAHRAMAN: MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi, ANKARA 

Semih ERGİNTAV: TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri 

Enstitüsü, GEBZE 

Serdar AKYÜZ: İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, 

Istanbul 

Serkan ÜNER: YYÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

Zeve/VAN 

Sevda ÜSKÜPLÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik, İSTANBUL 

Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT: 18 Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 

Çanakkale 

Tevfik İSMAİLOV: Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. 

Bölümü, 32260, Çünür-ISPARTA 

Turgay KURU: Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, ANKARA 

Türker YAKUPOĞLU: YYÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü Zeve/VAN 

Uğur TEMİZ: Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ 

Umut AKYÜZ: Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, 

ESKİŞEHİR 

Vapniçyev VIKTORIA: Kiev Teknik Üniversitesi, Kiev 03680, UKRAINE 

Vedat ÖZSARAÇ: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ANKARA 

Volkan KARABACAK: Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, 

ESKİŞEHİR 

Warren J. EASTWOOD: School of Geography & Environmental Sciences, University of 

Birmingham, UK 
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ATAG-7 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 01-03 Ekim 2003, VAN 
 
 

Yahya ÇİFTÇİ: YYÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

Zeve/VAN 

Yavuz ÖZDEMİR: YYÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

Zeve/VAN 

Y. Ergun GÖKTEN: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü Tandoğan-ANKARA 

Zahide ÇOLAKOĞLU: Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, 

ANKARA 
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