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ÖZ
İki boyutlu levha tipi bir yapının oluşturduğu doğal potansiyel verilerine, farklı pencereler uygulanarak elde edilen yatay gradyent-
lerden yapı derinliği ve genişliği saptanabilir. Uzunluğu sabit bir pencere için yapı derinliği, basit bir bağıntıyla yarı genişlik değeri
için yinelemeyle belirlenebilir. Hesaplanan derinlik değerleri-yapının yarı genişlik değerleri grafikleri çizildiğinde, pencere eğrilerinin
kesişim noktası gömülü yapının derinliğini ve yarı genişlik değerini verir. Yöntem, kuramsal olarak tanımlanan yapı modellerine uy-
gulanmış, sonuçlan ve uygulanabilirliği kanıtlanmıştır.

Depth and width parameters of a two dimensional sheet-like structure can be achieved by using variously windowed vertical gradients
applied to self potential anomalies. Depth of the structure can be determined for a constant size window with simple equations by an
iterative way carried out for semi-width graphics. Depth and semi-width parameters can be determined by the intersection point of
window curves on the graphics of calculated depths and semi-width values. Method is utilized to theoretical models and it is seen that
results and applicability support each other.

P4 A Güneş Tutulması (29 Mart 2006) Sırasında Yerküre'nin Mağnetik Alanının Davranışı

Behaviour of Earth's Magnetic Field During Solar Eclipse ( 29 May 2006)
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ÖZ
Yerküre'nin jeofizik özellikleri (gravite, jeomağnetik alan vb) ve Güneş arasındaki etkileşim ve ilişki Yerküre'de insanlığın var olu-
şundan bu yana heyecan verici bir konu olagelmiştir. Örneğin, tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesinde güneş enerjisinin rolü uzun yıllar
önce fark edilmiş ve insanlar bu özelliğinden dolayı Güneş'e şükranlarını sunmuşlardır. Tarihöncesi dönemlerden beri bir çok kültür
Güneş'i tanrı olarak kabul etmişlerdir. Herkesin kolayca hissedebileceği gibi günümüzdeki anlamıyla artık güneş sadece ısı ve ışık
kaynağıdır. Bu çalışmadaki amacımız 29 Mayıs 2006'da gözlenen Güneş tutulması sırasında Yerküre'nin mağnetik alanının davranışını
incelemektir.Bu amaçla 27 mayıs 2006 saat 18.00'den 29 Mayıs 2006 saat 18.00'e değin, Güneş tutulması öncesi, sırası ve sonrasında
Yerkürenin mağnetik alanı gözlenmiştir. Bu süreçte, her 5 dakikada bir mağnetik alan iki hassas proton mağnetometresi ile ölçülmüş-
tür.

ABSTRACT
Interaction and relation between geophysical properties (gravity, geomagnetic field, etc.) of the Earth and Sun has been a fascinating
topic ever since humanity habilitated the Earth.-For example, the role of solar energy in sustaining agricultural activities was noted
long ago and human beings are ever grateful to the Sun for his bounty. Since prehistoric times, many cultures have regarded the Sun as
a deity. However, until recent decades, the contribution of Sun was assumed to be only in heat and light, which everybody could feel
easily. Our aim is to study the behaviour of earth's magnetic field during solar eclips ( 29 may 2006). Fort this aim, from 27 may 2006
hour 18.00 to 29 may 2006 hour 18.00, it was observed the earth's magnetic field before, during and after solar eclipse. During this
period, every 5 minute , magnetic field were measured by two proton magnetometer.

P4-5
Karteziyen ve Coğrafik (küresel) Koordinatlarda Hesaplanan 3B-Bouguer Anomali De-
ğerlerinin Karşılaştırılması.

Comparing of 3D gravity anomalies, which were computed in cartesian and geographical co-
ordinates
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ÖZ
Bu çalışmayla, büyük kütlelerin söz konusu olması durumunda, yer küreninin eğiminin üç boyutlu gravite hesaplan üzerindeki etkisi
araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla iki adet yapay 3b-modelgeometri, coğrafik ve karteziyen koordinatlarda tanımlanmıştır. Bu
iki kütlenin 3b-gravite anomalileri coğrafik ve karteziyen koordinatlarda hesaplanarak, birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca görülen'
farkın inverziyon hesaplarındaki etkileride araştırılmıştır.

ABSTRACT
With this work one intended to examine the effect of Earth's curvature over the 3d-Bouguer anomalies, if the bodies are very large
geometry. In this purpose one defined two synthetic 3d-body geometry in cartesian and geographical coordinates. One computed and
compares 3d-gravity anomaly in cartesian and geographical coordinates for these bodies.

Sığ sismik yansıma yöntemi ile yanal süreksizliklerin araştırılması

Exploration of lateral discontinuities with shallow seismic reflection
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ÖZ
Sığ sismik yansıma yöntemi maden, fay ve stratigrafik araştırmalar amacıyla sıklıkla kullanılmakta ve başarılı sonuçlar vermektedir.
Sismik yansıma yöntemi için veri toplamadan önce detaylı ön araştırma yapılarak, ölçüm parametreleri belirlenmelidir.
Bu çalışmada toplanan yansıma verisi ile yüzeyde görülebilen kireçtaşı-fliş süreksizliği ve yeriçindeki devamı araştırılmıştır.

ABSTRACT
Shallow seismic reflection method is used to for research of mine, fault and stratigraphy and these researches have been result suc-
cessfully. Survey parameters should be determined with detailed pre-research before data collection. In this study, limestone-flysch
discontinuity experienced at surface and its extension was researched with collected reflection data
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ÖZ
Bu çalışmada Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi ve civarında olası deprem hasarlarının azaltılması ve düzenli arazi kullanımınınsağlanması
amacıyla mikrobölgelendirme çalışması yapılmıştır. Mikrobölgeleme çalışmasında jeolojik, jeofizik ve jeoteknik yöntemler kullanıl-
mıştır. İnceleme alanında 25 adet karşılıklı atışlı sismik kırılma çalışması, 23 adet Düşey Elektrik Sondajı yapılmış ve Karamürsel
Belediyesi' nin açtırmış olduğu 55 adet sondajdan elde edilen loglarkullanılmıştır. Belirlenen tabakaların elastik parametreleri hesap-
lanmış ve dağılım haritaları çizilmiştir. "•'• ' ' . . . .•

ABSTRACT
Microzoning studies were carried out to reduce the potential earthquake hazards and to provide regular land usage in Karamürsel and its
surroundings. The studies were carried out using geological, geophysical and geotechnical methods. The reciprocal seismic refraction
studies were carried out at 25 points, the vertical electric soundings were..acquired;at 23 points and the lithologic logs of 55 boreholes
drilled for the Karamürsel Municipality before were utilized. The dynamic engineering parameters of the layers were calculated subs-
tituting these velocities in the empirical equations.
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