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ÖZ
Spekral Yapay Uçlaşma (SYP) metodu Doğru Akım Özdirenç yönteminin bir uzantısıdır. Bu yöntemde yere alternatif akım uygulanır
ve genliğin yanı sıra gerilim ile akım arasındaki faz farkı ölçülür. İyi çimentolanmamış takalarda, faz farkı yapıdaki boşluklarda ta-
mamlayıcı bilgi içerir. Böylece, SYP ölçülerinden hidrojeolojik parametrelerin kestirimi mümkün olur. Burada, bazı yeni gelişmeleri
tanımlar ve bir örnek olarak arazi ölçeğinde hidrolik iletkenliğin nasıl kestirildiğini veririm.

ABSTRACT
The spectral induced polarisation (SIP) method is an extension of the DC resistivity technique, where an alternating current is injected
and the phase shift between voltage and current is measured in addition to the amplitude. In unconsolidated sediments, the phase shift
includes complementary information on the structure of the pore space, and thus it should be possible to estimate hydraulic parameters
from SIP measurements. Here, I describe some recent developments and give one example where hydraulic conductivity was estimated
at the field scale.
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ÖZ
Zaman ortamında yapay uçlaşma verileri için 2B ters problem metodu geliştirildi. Bütün YU parametreleri özdirenç, yüklenebilirlik,
relaxation zamanı ve frekans sabiti (bağılı) dahil olmak üzere ölçüldü ve 2B Cole-Cole yer modeli için ters çözümü yapıldı. Her şeyden
önce, bir değiştirilmiş zaman ortamı elektromanyetik algoritması tabakalı ııçlaşmış yer cevabını hesaplamak için kullanıldı. Geçici
sinyaller Marquardt yöntemi kullanılarak her bir tabaka için Cole-Cole parametreleri çözüldü. Gerçi, bu çalışmada model hesaplama-
larına göre EM etkiler > I ms zaman ve verici-alıcı arası uzaklık <50 m değerleri için ihmal edildi. Bu yaklaşıma göre, indüksiyon
etkiler 2B ters problem için ele alınmadı ve doğru akım özdirenç yöntemi uygulandı: İP geçici parametrelerini direkt zaman ortamında
hesaplamak ve ters problem işlemlerinin hızını artırmak için yaklaşık bir düz problem çözüm algoritmasj sunuldu. Yaklaşım ve (kesin)
analitik çözüm karşılaştırması yaklaşımın üç boyuta kadar çok hassas olduğunu gösterir. Geliştirilen yazılım başarılı bir şekilde sentetik
verilere ve Almanya'da Düren yakınlarındaki bir atık arazideki ölçülere uygulanmıştır.

ABSTRACT
A new method for the 2D inversion of induced polarization (IP) data in the time domain has been developed. The whole IP transients
were observed and inverted into 2D Cole-Cole earth models including resistivity, chargeability, relaxation time, and the frequency
constant. First of all, a modified time domain electromagnetic algorithm was used to calculate the response of a layered polarizable
ground. The transient signals were then inverted using the Marquardt-method to derive the Cole-Cole parameters of each layer. Howe-
ver, model calculations showed, that the EM effects could be neglected for the time range (>l ins) and for the transmitter receiver dis-
tances used (<50 m) in this study. Therefore, the induction effects were not considered for the solution of the 2D inverse problem and
a DC-solution was applied. An approximative forward algorithm was introduced in order to calculate the IP-transients directly in the
time domain and in order to speed up the inverse procedure. The approximation is highly accurate which is demonstrated by comparing
them with their exact solutions up to 3 dimensions. The developed algorithm has been successfully applied on synthetic data sets and
on a field data set observed on a waste site close to Düren in Germany.
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ÖZ
İran, Orta Doğu'nun en çok kayayağı üreten, ayrıca aramacılıkta ileri yerözdeği(jeofizik) yöntemlerin denendiği başlıca ülkelerden
biridir. Kayayağı(petrol) ile doğal uçunun(doğal gaz) yerözdeği(jeofizik)çalışmalarla doğrudan bulunması çalışmanın amacıdır. İran'da
ilk kez uygulanan sıklık ile süre ortamı irgitim(FEM ile TEM), ayrıca Yapay Uçlaşmada (İP) evre kayması yeraltında ki kayayağı ka-
panlarının yer ile doğrultularının, derinliğinin bulunmasında başarılı olmuştur. Arama derinliği 6 çağırım (km)'dir.

ABSTRACT
Iran is one of the main petroleum producers and also one of the countries which experiences contemporary geophysical techniques in
Middle East region. Main aim of this study is direct detection of oil hydrocarbons by a special geophysical technique. To accomplish
that, FEM, TEM and IP integrated geophysical techniques were successfully applied to measure IP phase shift which might relate to
existence of oil traps. Target penetration for this prospecting is about 6 kms.
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ÖZ
Doğu Anadolu bölgesi sismik olarak aktif, tektonik ve jeolojik bakimdan ise karmasik biryapiya sahiptir. Bölgeye, Doğu Anadolu Pro-
jesi kapsaminda 29 adet üç bilesenli genisbant sismometreden oluşan geçici bir sismik ag kurulmuştur. Kasim 1999 ve Ağustos 2001
arasindaki dönemde toplanan deprem verileri kullanılarak, bölgenin P dalgasi hiz yapisi üç-boyutlu yerel deprem tomografisi (LET)
yöntemi ile saptanmstir. Ters çözümlerden elde edilen sonuçlar bölgenin tektonik ve sismolojik unsurlari ile birlikte yorumlanmaya
çalisilmistir.

ABSTRACT
Eastern Turkey is located in an active region exhibiting a complex structure in terms öf both tectonic and geologic features. A tempo-
rary seismic network consisting of 29 broadband three-component broadband stations were installed in the scope of Eastern Turkey
Seismic Experiment. Local earthquake data from this project were used in order to determine the upper crust seismic P wave velocity
structure of Eastern Turkey and the surrounding regions by three-dimensional (3-D) Local Earthquake Tomography (LET) method.
Inversion are evaluated and interpreted taking into account the tectonic and seismological features of the region.
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ÖZ
Avrasya ve Arap levhalarının çarpışmalarının etkisinde karmaşık bir tektonik yapıya sahip Doğu Anadolu platatosunun altındaki böl-
gesel kabuk yapısı sismoloji veriler kullanılarak araştırılmıştır. Doğu Anadolu Projesi kapsamında (1999-2001) geçici olarak kurulan
istasyonlar ile KRDAE (Kandilli) istasyonların kaydettiği depremlerin P-dalga fazı varışları ve P-S dalga formu modelleme yakla-
şımları ile simule edilmiştir. Ortama 38—42 km kalınlığa sahip kabuğun kısmi ergimeye bağlı yerel düşük hız zonlarına sahip olduğu
modellenmiştir.

ABSTRACT
Regional crustal structure, which is mainly, affected by the collision of the Eurasian and the Arabian Plates beneath Eastern Anatolian
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