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of plastic equilibrium used in the classical formulation of the ultimate bearing capacity are reviewed, followed by a discussion about
the sources of approximations inherent in the classical theory.

Secondly, based on a variety of case histories of site investigations, including extensive bore hole data, laboratory testing and geophysi-
cal prospecting, an empirical formulation is proposed for the determination of allowable bearing capacity of shallow foundations. The
proposed expression corroborates consistently with the results of the classical theory and is proven to be reliable and safe, also from the
view point of maximum allowable settlements. It consists of only two soil parameters, namely, the insitu measured shear wave velo-
city, and the unit weight. The unit weight may be also determined with sufficient accuracy, by means of another empirical expression,
using the P-wave velocity. It is indicated that once the shear and P-wave velocities are measured insitu by an appropriate geophysical
survey, the allowable bearing capacity is determined reliably through a single step operation. Such an approach, is considerably cost
and time-saving, in practice.
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ÖZ
Türkiye'nin uydu görüntüleri ve sayısal denizden yükseklik verileri doğal tehlikeleri göstererek yerleşim alanlarının belirlenmesi
araştırıldı. Sayısal görüntü veri işlem yöntemleri, heyelanlarla ilgili kayıpların belirlenmesine katkı sağlamak, yerel yerleşim alanları-
nın depremden zarar görmüş ve/veya etkilenmiş veya kıyılardaki tsunami ve tsunami dalgaları vurma tehlikesi bulunan alanlar uydu
verilerini iyileştirmek ve morfometrik haritalar üretmek için kullanıldı.

ABSTRACT
Satellite imageries and digital elevation data of Turkey are investigated for detecting sites prone to natural hazards. Digital image
processing methods used to enhance satellite data and to produce morphometric maps in order to contribute to the detection of causal
factors related to landslides, local site conditions influencing and/or experiencing earthquake damage intensity or those of tsunami and
storm surge hazard sites at the coasts.
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ÖZ
Bu çalışmada İzmit yerleşim alanının sıvılaşma tehlikesi, devirsel kayma gerilmesi yaklaşımı kullanılarak belirlenmiştir. Olası 7.5
magnitüd ve 0.45g'lik ivme değeri sıvılaşma tehlikesinin belirlenmesi için seçilmiştir. Sıvılaşma potansiyeli 1.5-21 m arasında 1.5tn
aralıklarla 14 derinlik katmanı için yapılmış ve toplam tehlike etkisi coğrafî bilgi sistemi kullanılarak belirlenmiştir.

ABSTRACT
In this study, liquefaction hazard in İzmit urban area has been determined by using cyclic stress ratio method. The magnitude and ac-
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celeration value of earthquake were chosen as 7.5 and 0.45g respectively. Liquefaction potential for 14 layers between 1.5m and 21m
has been calculated and total liquefaction hazard has been determined by using geographic information system.
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ÖZ
Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Gölcük ilçesinde yapılmış olan 188 adet sismik kırılma çalışmasına ait sayısal
verilerle, Coğrafi Bilgi Sistemleri'nden (CBS) yararlanılarak sismik hız haritaları oluşturulmuştur. Haritalara bakıldığında, özellikle
Kuzey Anadolu Fayı (KAF)'nın kuzeyinde kalan kesimlerde düşük hız değerlerinin yer aldığı ve bu nedenle buralarda gevşek yapıda
malzemelerin hakim olduğu anlaşılmıştır. Bunun dışında kalan alanlar ile KAF'ın güneyinde kalan ve topoğrafik olarak yüksekliğin
arttığı bölgelerde sismik hız değerlerinin arttığı gözlenmektedir. Haritalarda da görüldüğü üzere bu alanlar diğer alanlara göre nispeten
daha sağlam sıkılıkta zemine sahiptirler.
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ÖZ
Bu çalışmada, Türkiye'de meteor kraterleri ve göktaşları envanterini hedefleyen ve TÜBİTAK projesi çerçevesinde yürütülen çalışma-
ların ön sonuçları özetlenecektir. Bu kapsamda uzaktan algılama teknikleriyle çarpma kraterleri adayları belirlenerek, bazı aday krater
yapıları yerinde yapılan incelemelerle değerlendirilmiştir. Bunun yanında ÇOMÜ Göktaşı ve Krater Çalışma Grubu'nca bazı göktaşı
adayları için temel kimyasal ve mineralojik özelliklerine bağlı olarak sınıflandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

ABSTRACT
The preliminary results of the impact craters and meteorites database of Turkey project that is supported by TÜBİTAK are summarized.
In this framework, some of impact craters candidates defined by remote-sensing techniques are examined by in-situ inspection. Moreo-
ver, COMU Meteorite and Crater Research Group has also carried out analysis of some meteorite claims and classified them according
to their main chemical and mineralogical properties.
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oz
Bütün düzgünleştirici yöntemlerinin temeli optimum düzgünleştirici parametrenin kestirimidir. Bu çalışmada aşağı uzanım problemi
için en uygun düzgünleştirici parametre kestirimini sunacağız. Bu ise Gravite modellenmesinde Stokes formülünü uygulamadan eliptik
Abel-Poisson integralini içerir.

ABSTRACT
Central part of all Regularization methods is estimation of optimum regularization parameter. In this paper we are going tö present
the most suitable method for estimation of regularization parameter for downward continuation problem, which is involved in Gravity
Field Modeling by ellipsoidal Able-Poisson integral and without applying Stokes formula.
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ÖZ
Günümüzde, uydu altimetre ölçüleri deniz yüzeyi değişimini global ölçekte çok yüksek hassasiyetle belirlenmesini olanaklı kılmak-
tadır. Uydu altimetre ölçülerini kullanarak, deniz yüzey topografyası bilindiğinde ortalama deniz seviyesi belirlenebilir ve yüksek
hassasiyette deniz geoidine dönüştürülebilir. Bu çalışmada, deniz alanlarında gravite alanım hesaplamak için diğer genel yöntemlerden
farklı bir metot sunuyoruz. Gerçekte, bizim yöntemimiz daha önce yazarlar tarafından önerilen Stokes formülü kullanmaksızın geoid
hesaplanması ve eliptik Bnın formülü ve sabit-serbest iki sınır problemi düz problem uygulaması kullanarak geoidal yüksekliklerin
referans elipsoiddeki gravite potansiyel değerlerine dönüşümü temeline dayanır. Önerilen metodun CoastalFars (İran'ın güneyinde)
bölgesine sayısal uygulanmasının sonucu yöntemin başarılı olduğunu gösterir. Düşük maliyet ve yüksek hassasiyetli uydu altimetre ve-
rileri düşünüldüğünde, sunulan yöntem deniz alanlarında gravite alan ölçüleri için gemilerde etkili biçimde kullanılabileceğini önerir.

ABSTRACT
Nowadays, satellite altimetry observations had made it possible to determine sea surface variations, in the global scale, to high deg-
ree of precision. Using satellite altimetry observations, Mean Sea Level (MSL) can be determined, which by knowing Sea Surface
Topography (SST), can be converted into high-resolution marine geoid. In this paper we are proposing a method for computation of
the Earth's gravity field at the sea areas, which is different from usual methods. Indeed, our method is based on conversion of geoidal
heights into gravity potential values at the reference ellipsoid E2a,b, by using ab, ellipsoidal Brun's formula, and forward application
of solution of Fixed-Free Two Boundary Value Problem (FFTBVP), previously proposed by the authors for the geoid computations
without application of Stokes formula. Numerical results of application of the proposed method at the test area of CoastalFars (at sout-
hern part of Iran) show the success of the method. Considering the low cost and high precision of satellite altimetry observations, the
proposed method suggests an efficient substitution to shipborne gravity observations for gravity field molding at the sea areas.
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ÖZ
Bu çalışmada, jeolojik verilerden otomatik olarak litofasiyes bölümlemesine yardım eden yeni bir yazılım dizayn ettik ve geliştirdik.
Litofasiyes, rezervuar karakteristiğinde çok önemli bir problemdir. Bizim çalışmamız, en büyük modül (genlik) çizgileri Dalgacık Dö-


