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ABSTRACT
Dokuz Eylül University, Institute of Marine Sciences and Technology, Marine Seismic Laboratory Seislab was founded in 2005 in order
to acquire, process and interpret multichannel seismic, deep tow side scan sonar/ chirp subbottom profiler andmultibeam bathymetry
data onboard of Research Vessel "R/V K.Piri Reis".
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Sığacık Körfezi Ve Çevresinde Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Çalışması: İlk Sonuçlar

High Resolution Seismic Reflaction Survey in Sigacik Gulf and Surrounding Regions: First
Conclusions
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ÖZ
Ağustos-2005 tarihinde Sığacık Körfezi (Seferihisar-tzmir) ve çevresinde, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Piri Reis araş-
tırma gemisiyle yüksek ayrımlı sismik yansıma çalışması gerçekleştirilmiştir. Tesadüftür ki, yaklaşık iki ay sonra, dış merkezi Sığacık
Körfezi olan ve çalışma alanımız içinde bulunan Ekim-2005 deprem dizileri meydana gelmiştir.

ABSTRACT
High resolution seismic reflection data were collected onboard R/V K. Piri Reis (Institute of Marine Sciences and Technology, Dokuz
Eylül University) in Sığacık Gulf (Seferihisar-İzmir) and surrounding region in August-2005. Just two months after the cruise, on 17
October 2005, a series of earthquakes occurred in the same area.
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Normalize Türevler ve Analitik Sinyallerle Marmara Denizi Çizgiselliklerinin Saptan-
ması

Determination of Lineaments öf the Sea of Marmara using Normalized Derivatives and Anal-
ytic Signals

ORUÇ, B.
Kocaeli Ün. Müh. Fak. Jeofizik Mühendisliği Böl. Veziroğlıı Kampusü-İzmil/KOCAELİ
bulor@kou.edu.tr TR080042

Anahtar Kelimeler: Yatay türev analitik sinyali, Lokal faz, Eğim açısı, Eğim açısı yatay türev analitik sinyali, Manyetik çizgisellikler

Ö Z
Manyetik anomali haritalarından hesaplanan normalize türevler ve analitik sinyaller yapısal yorumlamada oldukça yararlı sonuçlar
sunar. Yöntemlerin çizgisellik çözümlerindeki etkinliği ince levha modelinin sınırları için test edilmiştir. Arazi uygulamasında ise
Marmara denizinin orta kesimindeki bölgenin manyetik anomali haritası kullanılmıştır.'Normalize türevler ve yatay türev analitik
sinyallerinin karakteristik görüntülerinden, bölgenin KAF (Kuzey Anadolu Fayı) ile ilişkili çizgisellikleri için yaklaşık çözümler elde
edilmiştir.
ABSTRACT
The normalized derivatives and analytic signals calculated from magnetic anomaly map present useful results for the structuralinter-
pretation. The effectiveness of the methods on the solutions of lineaments has been tested for the edges of the thin-plate model. In the
field data, magnetic anomaly map observed in the middle section of Marmara Sea has been used. The approximate solutions have been
obtained for the lineaments of the area related in North Anatolian Fault from the characteristic images of the normalized derivatives
and horizontal derivative analytic signals.
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Mechanism of Delta Overburden Deformation above Viscous Creep of Messinian Subs-
tratum of the Cilicia-Adana Basin, the NE-Mediterranean Sea

TOKER, M., EDIGER, V. ve EVANS, G.
Istanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, Ayazağa Campus. 34469 Maslak-Istanbul/TURKEY.
Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences P.O: Box: 28, 33731 Erdemli-Mersin/TURKEY.
Department of Geology, Imperial College, London SW7 2BP, ENGLAND.

33



TÜRKİYE 17. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE ve SERGİSİ
THE 17TH INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS & EXHIBITION OF TURKEY

tokermu@ilu. edit, tr; ediger@ims. metu. edu.tr

Key Words: Cilicia-Adana, halokinesis, salt-sediment rhcology, salt kinematics, viscous creep.

ABSTRACT
Structural analysis and some quantifications of the dynamics controlling salt tectonics and halokinesis at the Cilicia-Adana sedimentary
basin improved interpretations on basin evolution and history; salt-sediment rheology, salt physics, salt deformation and salt kinemati-
cs, and hence advanced our base understanding of these unusual systems through dynamic geology and geophysics of the Cilicia-Adana
salt-sediment trough system.

ERT Yönteminin Hidrojeofizik Amaçlı Uygulaması: Urfa-Haleplibahçe Örneği
1D-1

Application Of ERT Method in Hydrogeophysics: Sample from Urfa-Haleplibahce
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ÖZ
Urfa-Haleplibahçe rekreasyon alanındaki yeraltı özelliklerinin, özellikle de hidrojeolojik ortamların, modellenmesi amacıyla iki-bo-
yutlu elektrik özdirenç tomografi (ERT) çalışması yapılmıştır. Modelleme sonucu elde edilen iki-boyutlu kesitler daha iyi bir yoruma
olanak sağlaması amacıyla, çit diyagramı kullanılarak birleştirilmi ve böylece alandaki hidrojeolojik ortam üç-boyutlu olarak tanım-
lanmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT
2D electrical resistivity tomography (ERT) study was carried out to determine the subsurface
characteristics, particularly also hydrogeological features, of the Urfa-Haleplibahçe recreation area. Resulting 2D inverted cross-sec-
tions were combined using a fence-diagram to get more detailed interpretation, and thus the subsurface hydrogeological features in
this area were studied to determine as 3D manner.

İzmir-Güzelbahçe Bölgesinde Aktif Fay Zonlarını Belirlemeye Yönelik Tümleşik Jeofizik
Çalışmalar

Integrated Geophysical Researches for Determining Active Fault Zones at Izmir-Guzelbahce
Region

DRAHOR, M. G., BERGE, M. A., KURTULMUŞ , T. Ö. ve GÜNGÖR, T.
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ÖZ
İzmir Fay Zonu'nun araştırılması amaçlı Tübitak projesi kapsamında, İzmir-Güzelbahçe'de yapılan tümleşik jeofizik çalışmalar (elek-
trik özdirenç tomografi, EM-VLF, manyetik, SP, GPR ve sismik kırılma tomografisi) yardımıyla bölgedeki aktif fay zonları araştırıl-
mıştır. Tümleşik jeofizik ve elde edilen yeni jeolojik veriler doğrultusunda bölgede yeni bazı aktif fay zonları belirlenmiştir.

ABSTRACT
İn the scope of Tübitak project which aims to investigate the İzmir Fault Zone, the active fault zones were investigated by using in-
tegrated geophysical methods (electrical resistivity tomography, EM-VLF, magnetic, SP, GPR and seismic refraction tomography)
performed in İzmir-Güzelbahçe region. Some new active fault zones were determined according to integrated geophysical and new
geological data.

ID-3
Manyetik Yöntemle Doğrultu Atımlı Fay Çözümlemelerine Yaklaşım

An approach for the solution of strike-slip faulting by using Magnetic Method
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ÖZ
Manyetik verilerin ters.problemi çözümü sırasında, çok çözümlülük önemli bir problem oluşturmaktadır. Başlangıç parametrelerinin
civarında çözümler bulunması, yanında model seçimi sorununu da taşımaktadır. Hangi model seçilirse seçilsin anomali kaynağına ait
bazı parametreler doğrulukla hesaplanmalıdır. Bu çalışmada doğrultu atımlı bir fay üzerinde alınmış manyetik veri üzerinde fay, dayk
ve ince levha çözümleriyle yaklaşım yapılmış, elde edilen sonuçların hangi parametreleri ortak verdiği araştırılmıştır.

ABSTRACT
Non-uniqueness is an important problem while inversion of magnetic data. Existing of solutions around initial parameters has another
problem as choosing a model. Some parameters related to the anomaly must be calculated correctly by selecting any initial model. In
this study, magnetic data measured on a strike-slip fault have been used. A fault, a thick dike and a thin sheet model approximations
have been applied for finding to model parameters. These three various model approximations have some common parameters which
have been investigated.

Zemin sınıfları ve ivme tepkileri

Soil classes and acceleration response
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ÖZ
Yerleşime açılacak yeni alanların yerleşime uygunluk bakımından değerlendirilmesi veya yerleşilmiş bölgelerin deprem gibi doğal
afetlerden nasıl etkileneceğinin tanımlanması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için, sadece zemine ait yerel zemin sınıflaması, zemin
türü, zemin taşıma gücü, zemin emniyet gerilmesi gibi jeoteknik yada geoteknik özelliklerinin belirlenmesi tam olarak yeterli ola-
mamaktadır. Deprem etkisi altındaki bir bölgede yer alan veya alabilecek herhangi bir mühendislik yapısı üzerindeki hasar, depremin
oluştuğu noktadan itibaren mühendislik yapısına kadar olan ortam koşullarına bağlı olan etkenlerden biri, birkaçı veya hepsinin ortak
etkisi ile oluşacaktır.

ABSTRACT
İt could not enough for determination of only geotechnical properties (exmp: soil classification, soil type, bearing capacity etc.) in order
to define assessment of areas being settle in terms of suitability of settlement or how settled area is affected from natural disaster and
to get necessary precautions. Damages on the engineering structure in the region posses an earthquake hazard are affected one or more
site condition from source point to soil of engineering structure.

1E-1
MASW tekniği ile Vs30 ortalama kayma dalga hızının eldesi ve UBC-Eurocode-8 ulusla-
rarası zemin sınıflamalarında jeoteknik amaçlı kullanımı

Calcultion of Vs30 Average Shear Wave Velocity and Its Use For Geotechnical Purpose in
UBC-Eurocode-8 International Solid Classification
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ÖZ
Yer secimi ve değerlendirilmesi, mikro bölgeletne çalışmaları, önemli yapıların inşaatı ve nükleer santrallere ait güvenlik standart-
larının belirlenmesinde yapılması gereken çalışmalar ile, bir çok ülkede uygulanan ve önemli bir standart olarak kabul edilen UBC

35


