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ÖNSÖZ 

 
Yeniden TURQUA 

Yer’in yakın tarihinin araştırılmasını, yer bilimlerinin tarihi ile özdeşleştirmek mümkün olsa da, 

pratik olarak Louis Agassiz’in 19. Yüzyılın ortalarında morenlerle ilgili geliştirdiği hipotezle 

başlatmak daha doğru olur. Bu bir buçuk asırlık gelişme çizgisindeki bir diğer önemli kilometre taşı 

da hiç kuşkusuz Milutin Milankoviç’in, bugün de Kuvaterner paleoklimatolojisinin temelini 

oluşturan, güneşlenme hesaplarıdır. 1960’lardan itibaren gelişen kararlı izotop jeokimyasına dayalı 

analitik teknikler, Kuvaterner’i yerel jeomorfolojik gözlemlerin kısıtlarından kurtarıp, küresel bir 

stratigrafiye kavuşturmuştur. 1980’lerde, Antarktika ve Grönland buz örtülerinden elde edilen 

atmosfer bileşimi bilgileri, bu stratigrafiye yüksek zamansal çözünürlüklü yeni bir “araç” katmanın 

ötesinde, en azından son 500.000 yılda gezegenin “nabzını tutmamıza” imkan tanımıştır. 

Son otuz yılda, Kuvaterner araştırmalarından beklentiler Yer’in bir dönemini anlamanın ötesine 

gitmiştir: bilimsel zemini giderek güçlenen, insan kökenli “küresel değişme” olgusu, Kuvaterner’e 

geleceği anlamakta yardım edebilecek bilgilerin bir kaynağı olarak bakmaya başlamamıza neden 

olmuştur. Her ne kadar, Kuvaterner’deki değişimlerin kökeni günümüzü ve geleceği şekillendirecek 

etkilerden farklı da olsa, son üç milyon yıldan beri Yer’in canlı ve cansız bileşenlerinin pek de 

değişmemiş olmasının bir sonucu olarak, bu dönemin değişimleri bize süreçler ve alt sistemler 

temelinde Yer Sistemi’nin dinamiği hakkında bilgiler vermekte, hipotezleri sınamamıza imkan 

tanımaktadır. Bu olguya dayanarak Kuvaterner araştırmalarını “faydacı” bir çerçevede sunmak, 

ülkemizde sıkça kullanılmaya başlayan bir deyimle “yaygın etkilerden” söz etmek, mümkün 

olmaktadır. 

Kuvaterner araştırmaları, gerek “dolaylı veri” kaynaklarının özellikleri, gerekse süreç ve sistem 

düzeyinde analitik nicel yaklaşıma ve modellemeye elverişliliği nedeniyle klasik bir yer bilimi 

çerçevesine hapsedilemeyecek bir çok disiplinlilik emreder. Bu durumun sonucu uzun yıllardan beri 

Kuvaterner araştırmaları kendi bilimsel örgütlenmesini ve platformlarını oluşturmuştur. 

Uluslararası düzeyi temsil eden INQUA’nın yanında bilim geleneğinin köklü olduğu ülkelerde yerel 

bilimsel örgütler/platformlar (örneğin ABD’de AMQUA, Almanya’da DEUQUA, vs.) vardır. 

Ülkemizde 20. Yüzyılın ikinci yarısında, Türkiye’nin en saygın yer bilimcileri tarafından yürütülen 

çalışmaları, son yıllardaki gelişmelerin de ışığında bir araya getirmek, yeni yol haritaları 

oluşturabilmek amacıyla ilk TURQUA Çalıştayı 1988’de TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma 

Enstitüsü, Yer Bilimleri Bölümü bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çağrıya cevap veren 

ve bazıları şu anda aramızda olmayan Türkiye doğa ve insan bilimlerinin bu öncülerine şükran 

borçluyuz. Bu ilk toplantı jeomorfolojiden arkeometriye, paleoantropolojiden prehistoryaya uzanan 

bir spektrumda uzmanları bir araya getirmişti. Kuvaterner Çalıştayları, daha sonra 1993, 2001, 
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2003, 2005 ve 2007 yıllarında İTÜ’de önce Genel Jeoloji Anabilim Dalı, sonra da yeni 

kurulmuş olan Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde düzenlenmeye devam edildi. 

2009 yılında Uluslararası Stratigrafi Komisyonu’nun %89’luk oy çokluğu ile aldığı karar sonucu 

daha önce Üst Pliyosen’e dahil olduğu kabul edilen Gelassian katının Kuvaterner sistemine dahil 

edilmesi ve yaş aralığının ise 1.800.000 yıl’dan 2.588.000 yıl’a çekilmesi kararlaştırıldı. Bunun 

sonucu olarak daha önce biyostratigrafi temeline dayanan Kuvaterner yaş aralığı, kendisini en iyi 

tanımlayan buzul/buzul arası dönemlerinin ve paleoiklimsel döngülerin temelinde tanımlanmasına 

olanak vermiştir. Tüm bu gelişmeler olurken en son 2007'de düzenlenen TURQUA'dan sonraki bu 

hiyatüse bir an önce son verip, TURQUA platformlarını tekrar canlandırmak ülkemiz için 

kaçınılmaz olmuştu. 

Bu kitapçıkta sunulan özlere bakıldığında görülebileceği gibi, ilk TURQUA toplantısının 

düzenlendiği 1988 yılından beri geçen 28 yıl boyunca Türkiye bilim sahnesinde Kuvaterner 

araştırmaları açısından çok önemli sayılacak gelişmeler olmuştur. Çevresel rekonstrüksiyonlara 

imkan verecek dolaylı veri kaynaklarına (sediman jeokimyası, dendroklimatoloji, polen analizleri, 

v.s.) ve örnekleme yöntemlerine (özellikle deniz ve göl karotları) yönelik gerek aletsel altyapı, 

gerekse bilgi birikimi ciddi bir şekilde artmıştır. Bunun yanında, buzul çökellerini ve geniş anlamda 

paleoiklim çalışmalarını göreceli tarihlendirmenin kısıtlamalarından kurtaran kozmojenik 

izotoplara dayalı yüzey tarihlendirme teknikleri uygulanmaya başlandı. Belki de en son ve en 

önemli gelişme TÜBİTAK MAM bünyesinde Hızlandırıcılı Kütle Spektrometrisi (AMS) 

altyapısının bu sene içinde faaliyete geçecek olması ve 14C ve kozmojenik 10Be’un Ülkemiz’de de 

ölçülebilecek olmasıdır. 

Bu toplantıya, geniş bir konu yelpazesinde dağılmış 106 bildiri ile beklentimizin de ötesinde bir 

katılım gerçekleşmiştir. Dinleyici olarak gelenlerle birlikte toplam 300’e yakın katılımcı 

beklenmektedir. Düzenleme ekibi olarak, gerek Bilim Kurulu’nda yer almayı kabul eden, gerekse 

sunacakları sözlü ve poster bildirilerle çalışmalarını paylaşacak araştırmacılara destekleri için 

teşekkürü bir borç biliriz. Beklentimiz, birbirimizin bilimsel sonuçlarından haberdar olmanın da 

ötesinde, bu toplantının, çok ihtiyaç duyulan işbirliği ve bilgi/veri paylaşımı ağlarının oluşumuna 

başlangıç teşkil etmesidir. 

Saygılarımızla. 

Attila Çiner ve Nüzhet Dalfes 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 

TURQUA 2016 Eşbaşkanları 
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BÜYÜK MENDERES GRABENİ’NDEKİ MODERN DEFORMASYONUN 
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ÖZ  
Şimdiye değinki stratigrafik çalışmalarımıza göre, Batı Anadolu’da Geç Pliyosen-Erken Kuvaterner 
boyunca Büyük Menderes (BMG) ve Karacasu (KG) grabenlerinde “Karacasu Yelpaze Kompleksi” adında 
bir jeomorfik birim eşzamanlı gelişmiştir. Daha sonra BMG’nin yüksek açılı havza kenar fayları bu 
jeomorfik birimde seviye farklılıklarına yol açmıştır. Bu çalışmada KG’deki farklı karakterde taraçalar 
haritalanmış ve yaşlandırılmış; böylelikle BMG’de modern manzaraya yol açan fayların başlangıç yaşı ve 
üzerlerindeki düşey atım hızı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  
 
Karacasu Grabeni’nde 9 farklı seviyede taraçalar (biri alüvyal ve kalanlar akarsu taraçası) haritalanmış ve 
bunlardan bazıları tarihlenmiştir. Ayrıca akarsu taraçalarından biriyle ilişkili gelişmiş bir de kaynaktan 
beslenen tufa kütlesi ayırtlanmıştır. BMG’ye yakın kuzey kesimde tektonik yükselim yüzünden taraçalar 
tamamen aşındırılmışken havza doğusuna doğru taraçalar giderek daha iyi korunmak eğilimindedir. 
Havzayı kateden K-G gidişli topoğrafik profillerin analizi, BMG aktif havza kenar faylarının en üstteki 
alüvyal taraçayı en az 320 m yükseltmiş olduğunu göstermektedir. Havza ortasında Alemler civarında bu 
yüzey üzerindeki bir bloğun 10Be kozmojenik tarihlendirmesi 152±14 ka vermektedir. OSL verilerine göre 
alüvyal yüzeyin yaşı grabenin biraz güneyinde (Karacasu ilçesi) 122 ka’dan yaşlı; en güneydeki Geyre 
köyü civarında ise 16.4 ka olduğunu göstermektedir. Kendi içinde tutarlı bu hibrit yaş verileri alüvyal taraça 
yüzeyinin zaman aşmalı niteliğini açıkça göstermektedir. 
 
Grabenin orta kesiminde eksenel Dandalas Çayı civarından elde edilen yaş verilerine göre, güncel taşkın 
ovasından 7 m yukarıdaki T2 taraçası 2.3 ka; 14 m yukarıdaki T3 taraçası 15 ka ve 30 m yukarıdaki T4 
taraçası 67 ka yaş vermektedir. Ayrıca güncel vadi tabanından 30 m kadar yukarıda bulunan 2 tufa 
örneğinden 32.1 ve 52.2  ka 14C yaşı elde edilmiştir.  
Sunulan taraça yaş verileri son 67 ka içinde Karacasu Grabeni’nde kazınma hızının 0.4 mm/yıl 
mertebesinde olduğunu; ancak son 2300 yıldan bu yana (Erken Roma) muhtemelen antropojenik etkilerle 
kazınma hızının 3 mm/yıl’a yükseldiğini göstermektedir. Bu kazınma oranlarının geriye doğru uzatılması, 
yüksek açılı BMG aktif faylarının yaşının 300 by kadar genç olabileceği göstermektedir. 
 
ABSTRACT 
According to our previous stratigraphic studies, a geomorphic unit called “Karacasu Alluvial Fan Complex” 
was coevally deposited in Karacasu and Büyük Menderes grabens throughout Plio-Quaternary. This unit 
later has been uplifted and deeply incised due to high-angle basin margin faults in BMG, which leads to 
the modern landscape in the region. Here, we mapped and dated various types of geomorphic markers in 
KG, and draw some conclusions regarding the timing and rates of subsidence in BMG.  
 
We recognized and dated 9 terraces of different types (one alluvial and 8 fluvial terraces) in Karacasu 
Graben. Furthermore one spring-fed tufa obviously genetically-related to one of the fluvial terraces was 
also distinguished. Terraces are almost completely eroded in northern areas close to BMG whilst they are 
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increasingly well-preserved approached to southern areas way from the BMG. Basin-long profiles in KG 
show that the uppermost alluvial terrace should have been uplifted as much as 320 m by BMG modern 
margin faults in the north of the basin. 10Be surface dating of this surface at the center of KG near Alemler 
gives 152±14 ka whilst an OSL age in further south (Karacasu town) gives “older than 122 ka”. Another 
OSL age of this alluvial terrace from the Geyre village in the further east yielded 16.4 ka. These hybrid and 
compatible age findings clearly prove diachronic nature of the alluvial surface. 
 
According to age data from the axial Dandalas creek in the center of the basin, the terrace T2 above 7 m 
from the modern floodplan is 2,3 ka age.  T3 and T4 terraces 15 m and 30 m above the modern floodplain 
respectively give 15 ka and 67 ka. Additionally, two tufa samples from a spring-fed tufa body 30 m above 
the modern river bed yielded 32.1 and 52.2 14C ka.  
 
These dating data from terraces show an incision rate in the order of 0.4 mm/a in the last 67 ka, but it greatly 
raised to 3 mm/a likely due to anthropogenic influence since 2300 yr (early Roman). Extrapolation of the 
existing incision rates backward suggests that the initiation of active high-angle BMG faults would have 
been occurred as young as 300 ka. 
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ABSTRACT 
The Sumatera Fault is one of the most active fault in Western part of Indonesia region. This active fault has 
been generating destructive earthquakes. Since 1890 more than 30 major destructive earthquake epicentres 
located in this fault zone with magnitudes M > 7. Two of them located at Sianok and Sumani fault segments 
along the Great Sumatera Fault between Solok City and Bukittinggi City. These earthquake events called 
as the Padangpanjang Earthquake (1926) and Padang Highland Earthquake (1943). These earthquake 
phenomenon’s deformed  the tectonic geomorphology feature of this region by new landslide and fan 
deposits along fault scarp, new head ward erosion along linear valley, offset and shifting drainage channel, 
uplifted of linear ridge, new sag pond along ground fracture. This present deformations of tectonic 
geomorphology along this fault zone shown the right lateral strike slip fault mechanisms. The subduction 
thrust between India – Australia (IA) oceanic plate and Europa – Asia (EA) continental plate boundary is 
shown by the 5000 km long Andaman-Sunda-Java trench. As a response of arc-shaped trench, the IA-EA 
plate convergence becomes increasingly oblique from south (Java) to north (Andaman Islands). Offshore 
of Java Island, the direction of convergence is perpendicular to the trench strike. On other hand offshore 
Sumatera Island, the subduction of IA plate beneath the EA plate is more complex. The direction of 
convergence become progressively oblique to the trench strike. 

The geology of Sumatera fault between Solok – Bukittinggi consist of variety of stratigraphy, lithology and 
structural geology. The Stratigraphy and lithology divided into Pre Tertiary sediment and metamorphic, 
Pre Tertiary and Tertiary intrusion group, Tertiary sediment group, Tertiary (Miocene – Pliocene) old 
volcanic Group. Structure geology of this region dominated by Sumatera fault zone with major direction 
of N330°E and in generally shown the right lateral strike slip fault mechanism. The existing of this fault 
shown by tectonic geomorphology, kinematical of fault parameters (stratifications, shear and tensional 
joints, fault planes, slickensides, etc). Structural geology investigations shown this fault exist from the Pre 
Tertiary Formations up to Pleistocene – Holocene Formations, therefore this fault is a reactivations fault.  

Endogenous active tectonic geomorphology deformations is a processes of landform building: folding 
(anticlines, synclines and mountains), faulting (rift valley, graben and escarpment), and lateral faulting 
(strike - slip fault). Exogenous processes as a gradational processes to modify the relief of land surface is a 
continuous processes to contracted the new tectonic geomorphology landform. The Sumatera active fault 
map between Solok and Bukittinggi is shown in Figure below. 
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GRAFİK ÖZET/ GRAPHICAL ABSTRACT: (isteğe bağlı) 

 
 

Figure: The Sumatera active fault map between Solok and Bukittinggi 
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ÖZET 
Akdağ, Beydağları, Davras Dağı, Barla Dağı, Dedegöl Dağları ve Sandras Dağı gibi dağlar Batı 
Toroslarda Pleistosen buzlaşmasına maruz kalmış alanlardır. Bu dağlık alanlardan Sandras Dağı hariç 
diğer kütleler büyük ölçüde litolojik olarak kireçtaşlarından oluşur. Batı Toroslardaki buzullaşmış alanlar 
benzer yükselti ve iklim özelliklerine sahip olmalarına rağmen, Pleyistosen buzullaşması ve bunun ürünü 
olan buzul jeomorfolojisine ait şekillerin boyutu ve alansal dağılışı bakımından ciddi farklılıklar 
içermektedirler. Bunda etkili olan faktör büyük ölçüde lito-stratigrafik yapıdır. Batı Toroslar büyük 
ölçüde karbonatlı kayalardan oluşur ve bu alandaki karstik gelişim, Anadolu’nun kara haline geçişiyle 
başlamıştır. Kuvaterner’deki tektonik aktiviteler ve klimatik değişimlerden etkilense de karstik gelişim 
günümüze kadar devam etmiştir. Batı Toroslardaki bu karstik gelişim otokton ve naplı sahalarda farklı bir 
seyirde gelişmiştir. Batı Torosların batısında Akdağ’da, Likya Napları’na bağlı olarak gelişen karmaşık 
litolojik yapıdan dolayı eriyebilir kayaçların alttan veya yanlardan ofiyolitik ve geçirimsiz birimlerce 
çevrelendiği sığ yüzey karstlaşması hakimken, Beydağları ve Dedegöl Dağı gibi bin metreyi bulan 
kesintisiz kalın karbonat istifinden oluşan alanlarda derinlik karstı hakim durumdadır.  Bu yapı Pleistosen 
buzullaşmasının gelişimini ve yayılışını etkilemiştir. Buna bağlı olarak da bu iki etken ve sürecin ürünü 
polijenik şekiller oluşmuştur. Pleistosen buzullaşmaları;  Batı Toroslarda sığ karstlaşmanın görüldüğü 
sahalarda Würm daimi kar sınırı üzerinde Paleo-karstik depresyonlarda plato buzulları şeklinde gelişim 
gösterirken, derinlik karstının olduğu yüksek sahalarda ise eski mağara sistemleri buzullar tarafından 
tahrip edilerek derin dik duvarlı sirk ve buzul vadilerini oluşturmuştur. Sonuç olarak lito-stratigrafik yapı 
Batı Toroslarda birbirine yakın lokasyonlarda Pleistosen buzullaşmanın seyrini ve yayılış alanlarını ciddi 
anlamda etkileyerek kendine özgü polijenik topografyalar yaratmıştır. Bu çalışmada bu paleo-karstik 
özelliklerin pleyistosen buzullaşmalarını nasıl yönlendirdiği, Batı Toroslar örneğinde ele alınmıştır. 
Glasio-karstik evrimin ortaya konmasında; coğrafi bilgi sistemleri ve morfometrik analizler, jeofizik 
yöntemleri, OSL tarihlendirme yöntemi ve sedimantolojik analizlerden faydalanılmıştır. 

 
ABSTRACT 
Mount Akdağ, Mount Barla, Mount Dedegöl, Mount Sandras and Beydağları Mountains are the 
mountains subjected to Pleistocene glaciations in the Western Taurus region. Lithologically, except for 
Mount Sandras, all other the mountains are substantially formed by limestone. Even though glaciated 
mountains in Western Taurus have similar elevations and climate characteristics, there are significant 
discrepancies among them as to the extent and style of Pleistocene glaciations and in the size of 
landforms and their spatial distributions. Litho-stratigraphy is the main factor affecting this situation. The 
Western Taurus mostly consist of carbonate rocks and the karstic evolution has started in Anatolian 
landmass surfaced above the seas, even though it has been affected by tectonic activities and climatic 
changes the karstic evolution has continued so far. Karstic evolution in the Western Taurus has developed 
in distinct courses in the sections of autochthons and nappes. Due to the complex lithological units 
resulted from the Lycian (Teke) nappes, shallow surface karstification (epikarst) is dominant in Akdağ 
where soluble and permeable carbonate rocks are surrounded by the ophiolites and insoluble rocks from 
the bottom or around of the mountain. On the other hand, endokarst is dominant in Mount Beydağları and 
Mount Dedegöl where thick and continuous carbonate rocks consist of a thousand meters vertical extent. 
These conditions have affected development and extent of the Pleistocene glaciations. Therefore, both on 
these mountains polygenic landforms have been produced by karstic and glacial processes. In Western 
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Taurus wherever epikarst prevailed, Pleistocene glaciations developed as an icefield style occupying 
paleo-karstic depressions above the equilibrium line altitude, while areas wherever endokarst prevailed 
above the equilibrium line altitude, older cave systems were destructed and transformed into steep walled 
cirques and glacial troughs by glaciers. As a result, litho-stratigraphic formations have significantly 
affected the development of glaciations and the distributions of glaciated areas in a different manner even 
those areas are closely situated in the Western Taurus and created a polygenic topography peculiar to its 
own. In this study we try to explain how paleo-karstic features affect the Pleistocene glaciations 
examining individual mountains having different karstic development in the Western Taurus. Geographic 
information systems, morphometric analysis, geophysical methods, sedimentological analysis and OSL 
dating method were used in the evaluation of glasio-karstic development. 
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ÖZET 
Tektonik süreçlerin ve yüzey süreçlerinin beraber etkili oldukları bir arayüz olan fay diklikleri, bu 
süreçlerin etkileşimi sonucu oluşmalarının ardından ilksel şekillerini kaybetmeye başlayabilirler. Fay 
dikliklerindeki kozmik izotopların derişimlerinin modellenmesi, bu yüzeye etki eden tektonik ve yüzey 
süreçlerinin etkilerini anlamamıza yardımcı olabilir. Yüzey yaş tayini yöntemi, kozmik ışınlara maruz kalan 
fay düzleminde üretilen ender kozmik nüklitlerin miktarının ölçülmesi esasına dayanır. Bu ender nüklitlerin 
üretim miktarına, fay dikliğinin eğimi, diklik yönündeki kolüvyonun eğimi, topoğrafya, fayın bulunduğu 
enlem ve yüzey aşınma oranı gibi faktörler etki edebilir. Bu parametreler gözetilerek fay diklikleri üzerinde 
yapılan analizler ile o fay üzerinde oluşan depremlerin tarihlendirilmesi ve meydana gelen kayma 
oranlarının sınırlı ölçülerde hesaplanması, belirli modeller aracılığıyla fayın paleo-sismolojik aktivitesinin 
belirlenmesi mümkün olmaktadır. Güneybatı Anadolu’da Datça Yarımadası’nın batısında yer alan Knidos 
Fayı Zonu’nda kireçtaşları üzerinde gelişmiş normal fay diklikleri kozmojenik Klor-36 (36Cl) yaşlandırma 
yöntemi aracılığıyla model üretmek için elverişli koşullara sahiptir. Bu çalışmada, yaklaşık 300 m 
uzunluğunda ve ortalama 15 m yüksekliğindeki fay düzlemleri iyi korunmuş olan Mezarlık Fayı olarak 
isimlendirilen fay segmenti üzerinden 36Cl yüzey yaşlandırma yönteminde kullanılmak üzere 128 örnek 
toplanmıştır. Fay modellerinin, istatiksel analizleri, fiziksel parametrelerinin hesaplamaları ve oluşturan 
grafikleri, açık kaynaklı programlama dili “R” (GNU Project) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 
önceki çalışmalarla ve sentetik profillerle karşılaştırılarak ve kıyaslanarak sağlıklı neticeler elde edilmeye 
çalışılmıştır. Ön bulgularımız en az üç büyük deprem/depremler kümesini işaret etmektedir. Meydana gelen 
bu olayların yaşları sırasıyla 18.7, 15.1 ve 9.8 bin yıl olarak tespit edilmiş. Bu çalışma, 30.09.2013 tarih ve 
2013/5387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi adına 
sürdürülen Knidos Kazı ve Araştırmaları kapsamında ve Knidos Kazı Başkanlığı’nın izni ile yapılmıştır. 
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.(Proje No: 113Y436) 
 
ABSTRACT 
A normal fault scarp is an interface where active tectonics and surface processes are interacting. It may 
erode and lose its original shape as a result of these processes. Modeling of cosmic isotope concentration 
of fault scarps may help us to understand interaction of tectonics and surface processes. In situ surface 
exposure dating is based on production of rare nuclides in exposed rocks, which interact with cosmic rays. 
Several factors may have impacts on production of rare nuclides such as dip of scarp, dip of colluvium, 
topography, latitude and denudation rate. Nevertheless, we can obtain information of the paleo-earthquake 
activity using recently developed certain models that allow us to build earthquake history. The Knidos Fault 
Zone is located in Datça Peninsula, in southwestern Anatolia and has several normal fault scarps formed 
within limestone that are appropriate for cosmogenic Chlorine-36 (36Cl) dating to generate models. In this 
study, we have focused on the Mezarlık Segment of the fault zone on the account that it has a well-preserved 
fault scarp with average heights of 300 m in length and 15 m height. We collected 128 cosmogenic 36Cl 
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surface exposure-dating samples from that scarp. An open source programing language “R” (GNU Project) 
was utilized for computing physical parameters, statistical analysis and producing graphics of the fault 
models. We have set out to obtain accurate conclusions to compare and contrast our results with synthetic 
profiles and previous studies of limestone fault scarps. The preliminary results indicate at least three major 
earthquakes/earthquake cluster occurred. The ages estimated for those three large slip events are 18.7, 15.1 
and 9.8 ka. This study was conducted with the Decision of the Council of Ministers with No. 2013/5387 on 
the date 30.09.2013 and was done with the permission of Knidos Presidency of excavation in accordance 
with the scope of Knidos Excavation and Research carried out on behalf of Selçuk University and Ministry 
of Culture and Tourism. This study was supported by the TÜBİTAK. (Project No: 113Y436). 
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ÖZET 
Orta Pontid’ler Anadolu Platosu’nun kuzey kısmında aktif olarak deformasyon geçiren ve yükselen bir dağ 
kuşağıdır. Kızılırmak Nehri Orta Pontidleri geçerek derin boğaz vadiler, anakaya ve Karadeniz’de geniş bir 
delta oluşturur. Anakaya sekileri ve yükselmiş paleo-delta seviyelerinin varlığı, Orta Pontidler’deki 
yükselim ve Karadeniz’deki deniz seviyesi salınımlarına Kızılırmak Nehri’nin verdiği tepkiyi 
göstermektedir. Nehir boyunca tektonik ve iklimsel ilişkinin ortaya konulması için jeomorfolojik 
haritalama çalışması ve Işık Uyarmalı Lüminesans Yaşlandırma (OSL) metodu uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Jeomorfolojik haritalama çalışmamız ortalama nehir seviyesinden 10 m’den 180 m’ye 
kadar farklı seviyelerde anakaya sekileri ve deniz seviyesi üzerinde iki paleo-delta seviyesini açığa 
çıkarmıştır. Nehir seviyesinden 25±5 m, 35±5 m, 45±5 m, 55±5 m, 85±5 m ve 95±5 m yüksekliklerdeki 
anakaya sekilerinden ve yükselmiş paleo-delta seviyelerinden 25±5 m ile 85±5 m OSL örnekleri alınmıştır. 
Yaşlandırılan anakaya sekilerinin yaşına ve yüksekliğine bağlı olarak bölgesel yükselim oranları 
hesaplanacaktır. Bu alanın yükselme hızı Anadolu Platosu'nun kuzey kenarının yükselme hızı üzerinde 
daha fazla katkı sağlayacaktır. 
 
ABSTRACT 
The Central Pontides is an actively deforming and uplifting mountain range located in the northern margin 
of the Anatolian Plateau. The Kızılırmak River traverses the Central Pontides and deep bedrock gorges, 
strath terraces and a large delta in the Black Sea. The presence of strath terraces and uplifted paleo-delta 
levels along the lower course of the river indicate response of the Kızılırmak River to rock uplift in the 
Central Pontides and sea-level fluctuation in the Black Sea. To understand tectonic and climatic interaction 
along the river course we employed geomorphic mapping and implemented optically stimulated 
luminescence dating (OSL) methods. Our geomorphic mapping reveals several levels of strath terraces that 
range from 10 m to 180 m above mean river level and two paleo-delta levels above sea level. We collected 
OSL samples from strath terraces at 25±5 m, 35±5 m, 45±5 m, 55±5 m, 85±5 m and 95±5 m above mean 
river level and paleo-delta levels at 25±5 m and 85±5 m. Based on the age and the height of the dated strath 
terraces, regional uplift rates will be calculated. The uplift rate of this area will provide an important 
contribution on the uplift rate of the northern margin of the Anatolian Plateau. 
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ÖZET 
Orta Toroslar’da yer alan Bolkar Dağları Pleyistosen’de buzullaşma geçirmiştir. Bu sunumda üç vadiden 
toplanan toplam 30 örnekten elde edilen 36Cl kozmojenik yaş tayini sonuçları verilmiş ve böylece ilk defa 
olarak dağın buzul kronolojisi ortaya konmuştur. Gözlemlerimiz dağın kuzey ve güney yamaçlarında, deniz 
seviyesinden 3200 ile 2200 m arasında değişen yüksekliklerde, eski buzullar tarafından morenlerin 
oluşturulduğunu göstermektedir. Tespit edilen dört buzul döneminden en eskisi 46.0 ± 7.0 bin yıl önce 
Karagöl Vadisi’nde bulunmaktadır. Aynı vadide 18.9 ± 3.3 bin yıl sonra buzullar maksimum pozisyonlarına 
(~5.5 km toplam buzul uzunluğu) Son Buzul Maksimumu (LGM) döneminde erişmişlerdir. Geç buzul 
dönemine ait morenler ise 15.2 ± 1.6 bin yıl ve 12.6 ± 2.3 bin yıl arasında sırasıyla kuzeydeki Alagöl ve 
güneydeki Elmalı vadilerinde gelişmişlerdir. Son buzul erime dönemi olan Erken Holosen’de ise Karagöl 
Vadisi’nde 9.0 ± 0.9 bin yıl önce, Elmalı Vadisi’nde ise  8.5 ± 1.8 bin yıl önce morenler oluşmuştur. Ayrıca 
Alagöl Vadisi’nde 8.4 ± 1.0 bin yıl öncesine ait bir sandur düzlüğü de tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 
Türkiye’nin diğer dağları ve Akdeniz’de bulunan buzul kronolojileri sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 
Bu çalışma TÜBİTAK 110Y300 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
 
ABSTRACT 
The Bolkar Mountains in south central Turkey were glaciated during the Pleistocene. Here we present the 
first quantitative Pleistocene cosmogenic 36Cl glacial geochronology from thirty samples collected from 
three glaciated valleys. The geomorphological investigations indicate that the palaeoglaciers deposited their 
moraines between 3200 m and 2200 m above sea level on the north and south facing valleys. Four glacial 
periods where the oldest one dates back to about 46.0 ± 7.0 ka ago in the northern Karagöl Valley were 
identified. Later, glaciers reached their maximum positions (~5.5 km from cirque to snout) by 18.9 ± 3.3 
ka ago (during the local Last Glacial Maximum; LGM) in the Karagöl Valley. Late-glacial moraines were 
dated to between 15.2 ± 1.6 ka and 12.6 ± 2.3 ka in both northern Alagöl and southern Elmalı Valleys, 
respectively. The final deglaciation in the mountain started at Early Holocene (9.0 ± 0.9 ka ago in the 
Karagöl Valley; 8.5 ± 1.8 ka ago in the Elmalı Valley). A contemporary outwash plain dates back to 8.4 ± 
1.0 ka in the outlet of the Alagöl Valley. These results are in accordance with the glacial chronologies from 
other Turkish and Mediterranean mountains. This work was supported by TÜBİTAK project 110Y300. 
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KOZMOJENİK VERİLER IŞIĞINDA GEYİKDAĞ PLEYİSTOSEN 
DAĞÖNÜ BUZULLAŞMASI VE HÖRGÜÇ MORENLERİ 

PLEISTOCENE PIEDMONT GLACIATIONS IN GEYİKDAĞ, SOUTHERN 
TURKEY; INSIGHTS FROM COSMOGENIC 36CL DATING OF HUMMOCKY 

MORAINES 
 

Attila ÇİNER*, Mehmet Akif SARIKAYA, Cengiz YILDIRIM 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Maslak-İstanbul, 34469 
E-posta: cinert@itu.edu.tr 

ÖZET 
Orta Toros’lardaki Geyikdağ’da yaygın bir şekilde gözlenen Geç Pleyistosen dağönü buzulları ve 
oluşturdukları hörgüç morenler tanımlanmıştır. Yaklaşık 40 km2’lik bir alan kapsayan Geyikdağ takke 
buzulunun (2350-2650 m) çeşitli kolları kuzeye bakan yamaçlardan sarkarak Namaras Vadisi’ne (2000-
2050 m) doğru uzanmış ve dağönü buzullarını oluşturmuştur. Zaman içinde ölü buzullar üzerinde biriken 
malzeme hörgüç morenlerin oluşumuna neden olmuştur. Namaras Vadisi ve Susam Vadisi’ndeki (2100-
2200 m) çeşitli morenlerden aldığımız 34 örneğin 36Cl kozmojenik yaş tayini yapılmıştır. Sonuçlar Geç 
Pleyistosen’de 3 buzul dönemine işaret etmektedir. Bunlardan en eskisi Namaras Vadisi’nde Son Buzul 
Maksimumu’nun sonlarına doğru  (18.0±1.1 by (by: bin yıl)) gerçekleşmiş olup tamamen hörgüç morenler 
ile temsil edilmektedir. Paleo-dağönü buzulları hörgüç morenlerden takriben 50 m kadar daha yüksekte 
bulunan yanal morenleri de oluşturmuşlardır. Bunların Geç Buzul (14.0±2.7 ka) döneminde başlayıp, Genç 
Drayas dönemini de içine alacak şekilde Orta Holosen’e (5.2±1.0 ka) kadar yavaş yavaş yok oldukları 
düşünülmektedir. Susam Vadisi’nde ise Geç Buzul dönemi (13.4±1.5 ka) bir cephe moreni ile temsil 
edilmektedir. Uzunluğu 5 km’yi bulan Susam Vadi buzulunun yok oluşu çok hızlı gerçekleşmiş olup geride 
hörgüç morenlerin (14.0±1.3 ka) kaldığı bir topoğrafya oluşmuştur. Vadinin hemen çıkışında 11.6±1.3 ka 
önce çökelen sağ yanal moren ise Genç Dryas döneminin Geyikdağ’da varlığını kanıtlamaktadır. Bu 
çalışma TÜBİTAK 112Y139 proje tarafından desteklenmiştir. 

 
ABSTRACT 

Late Pleistocene piedmont glaciers were extensively developed in Geyikdağ, Central Tauride Mountains 
of Turkey. An ice cap (∼40 km2), situated between 2350-2650 m above sea level was the source area of 
several ice lobes that descended down to Namaras and Susam Valleys (2200-2050 m a.s.l). The hummocky 
moraines resulted from in-situ deposition of stagnant glacier ice where debris cover was heterogeneously 
distributed on the glacier surface. Thirty-four boulders dated by cosmogenic 36Cl surface exposure dating 
indicate three phases of deglaciation during the Late Pleistocene. The oldest deglaciation occurred in the 
Namaras Valley at 18.0±1.1 ka (towards the end of the Last Glacial Maximum) and is recorded entirely by 
hummocky moraines. Paleo-piedmont glaciers also deposited several lateral moraines that are ∼50 m higher 
than the hummocky moraines. The lateral moraines started to retreat from the Late-glacial (14.0±2.7 ka) 
and gradually disappeared by mid-Holocene (5.2±1.0 ka), encompassing the Younger Dryas (YD) stadial. 
In the Susam Valley, the Late-glacial is represented by a terminal moraine (13.4±1.5 ka). The glacier retreat 
was very fast as indicated by an almost instantaneous disappearance of 5 km long Susam Valley glacier, 
represented by disintegration and hummocky moraines (14.0±1.3 ka). Near the exit of the Susam Valley a 
right lateral moraine was deposited 11.6±1.3 ka ago, confirming the presence of the YD in Geyikdağ. This 
work was supported by TÜBİTAK project: 112Y139. 
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ORTA PONTİDLER’DE AKARSULARIN TEKTONİK DEFORMASYON 

VE İKLİM DEĞİŞİMİNE TEPKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; 
AKARSU SEKİLERİNİN OSL İLE YAŞLANDIRILMASINDAN 

ÇIKARIMLAR 
 

QUANTIFICATION OF FLUVIAL RESPONSE TO TECTONIC DEFORMATION 
AND CLIMATE CHANGE IN THE NORTHERN MARGIN OF THE CENTRAL 
ANATOLIAN PLATEAU; INFERENCES FROM OSL DATING OF FLUVIAL 

TERRACES 
 

Kevin McClain1, Sefa Şahin1, Cengiz Yıldırım1, Attila Çiner1, M. Akif Sarıkaya1, Tuğba Öztürk2, 
Nafiye Güneç Kıyak2 
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ÖZ 
Ilgaz, Sinop ve Karabük Dağları İç Anadolu Platosu’nun kuzey kenarını sınırlar. Bu sahanın Kuvaterner 
yükselimi Kuzey Anadolu Fayı’nın geniş sıkışmalı büklümü ile ilişkilidir. Ilgaz, Sinop ve Karabük Dağları 
en belirgin topoğrafik unsurlardır ve bölgesel tektonik yükselim ile Karadeniz’deki deniz seviyesi 
değişimlerine bağlı olarak ana akarsular tarafından derin bir şekilde yarılmışlardır. Bu çalışmada kuzey 
kenarın  batı kanadında yer alan ve Filyos Nehri tarafından derin bir şekilde yarılmış Karabük Dağları 
üzerine yoğunlaşılmıştır.  
 
Kuzey Anadolu Dağlarının Karadeniz kıyıları Kuzey Anadolu Fayı’nın sıkışmalı büklüm geometrisine 
benzer bir geometriye sahiptir. Bu kıyılar kuzeye doğru bindiren ters faylarla sınırlanır. Sıkışmalı büklümün 
batı kanadında yer alan Karabük Dağı kuzeydoğudan güneybatıya doğru uzanır. Dağın doğu sınırı yüksek 
açılı ters bir fay olan Karabük Fayı tarafından sınırlanır. Bu fay Karabük Dağları’ndaki en iyi haritalanmış 
ve belirgin izi olan faydır. Bununla beraber fayın Kuvaterner aktivitesi ile bilgilerimiz sınırlıdır.  
 
Filyos Nehri Karadeniz’e doğru akarken Karabük Dağı’nı dik bir ş ekilde keser ve 1400 m’ye varan 
derinlikteki bir boğaz vadi oluşturur. Bu boğaz vadi içinde akarsu sekileri oluşmuş ve çökelleri 
depolanmıştır. Bu sekiler ALOS-2 30 m DSMs, insansız hava aracı ve topoğrafik haritalar kullanılarak 
haritalanmış ayrıca çökellerin fasiyesleri tanımlanmıştır. Çökellerin depolanma zamanının belirlenmesi 
amacıyla farklı yüksekliğe sahip beş adet ana kaya sekisi çökellerinde Işık Uyarmalı Luminesans (OSL) 
örneklemesi yapılmıştır. Depolanmanın zamanının belirlenmesi bölgesel tektonik yükselime tepki olarak 
gelişen Filyos Nehrinin derine doğru yarma hızının belirlenmesine imkan verecektir. Bununla beraber 
haritaladığımız asılı vadiler, tiltlenmiş akarsu vadileri ve kuru vadiler Karabük Fayı’nın Kuvaterner 
aktivitesini göstermektedir.  
 
ABSTRACT 
The northern margin of the Central Anatolian Plateau is delineated by mountain ranges with uplifted by 
compressional forcing of the restraining bend of the North Anatolian Fault. The Ilgaz, Sinop and Karabük 
ranges are the most prominent topographical features in this region. These ranges have been deeply incised 
by major rivers due to regional uplift and sea-level change in the Black Sea. In this study we focused on 
the Karabük Range, incised by the Filyos River located towards the western area of this compressional 
zone. 
 
The Black Sea coast of this region bends in a similar shape to the restraining bend of the North Anatolian 
Fault. A regional characteristic is thrust faulting with vergence towards the coastline. On the western flank 
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of the transpressional wedge, the Karabük Range runs northeast to southwest, with the Karabük Fault, a 
high angle reverse fault, verging towards the Karabük Basin on its southeast side. The Karabük Fault is the 
only well-mapped and easily-visible fault of the Karabük Range. However, its Quaternary activity is poorly 
understood.  
 
The Filyos River perpendicularly incises the Karabük Range en route to the Black Sea, leaving a gorge 
over 1400 m deep. Within this gorge fluvial terrace sequences have been deposited. These terraces were 
mapped using a combination of the ALOS-2 30m digital surface model, an unmanned aerial vehicle and 
topographic maps and their sedimentologic facies were described. To determine deposition times, five 
terraces with different strath elevations were sampled using Optically Stimulated Luminescence Dating 
(OSL). The timing of deposition allows for incision rates to be calculated, which are relatable to uplift rates. 
[In order to continuously bisect an uplifting landmass, the Filyos must incise at sufficient rates]. The 
hanging wall of the Karabük Fault demonstrates significant tectonic deformation with the presence of 
hanging valleys, tilted drainage basins and wind gaps. A geomorphic map was created to include these 
features. Stream profiles were constructed to organize knickpoints, allowing fault locations to be estimated 
and incision stages to be quantified. 
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HAZAR GÖLÜ’NÜN (DOĞU ANADOLU, TÜRKIYE) GEÇ 
PLEYISTOSEN-HOLOSEN ESKI ÇEVRESEL EVRIMI: ÇOKLU 

PARAMETRE KAYITLARINDAN KANITLAR  
 

LATE PLEISTOCENE TO HOLOCENE PALEOENVIRONMENTAL EVOLUTION 
OF LAKE HAZAR, EASTERN ANATOLIA, TURKEY; EVIDENCES FROM 

MULTI-PROXY RECORDS  
 

Kürşad Kadir Eriş1, Sena Akçer Ön2, Bora ÖN2, Namık Çağatay1 
1
 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü-EMCOL Ayazağa, İstanbul, Türkiye 

2 
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ÖZET 
Hazar Gölü, sol-yanal doğrultu atımlı fay olan Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde, KD uzanımlı 
dağlar arası havzadır. Bu çalışmada, 8.0 kHz yüksek çözünürlü sığ sismik veriler üzerinde yeralan Hazar 
Gölü’nün farklı derinliklerinden alınan beş piston karotu incelenmiştir. Bunun yansıra, sismik profillerdeki 
yansıma konfigürasyonlarının karakteristikleri ve bununla birlikte burada sunulan karotlardan elde edilen 
radyokarbon yaşlar düşünüldüğünde, göl çökellerinin son 50 bin yılı aşan sürede çökeldiği tahmin 
edilmektedir. Yüksek çözünürlü sismik yansıma profilleri ve Hazar Gölü’nde karotlama ile elde edilen 
sedimanter çökellerin analizleri göl seviyesi oynamaları ve iklim değişimlerinin detaylı kayıtlarını sağlar. 
Çalışılan sismiklere göre 3. Deniz İzotop Dönemi’nde göl seviyesindeki düşüş nedeni ile −70 m’nin altında 
şelf kenarı ilerlemesinin başladığında gölde ani iklimsel değişimin olduğu tespit edilmiştir. Son Buzul 
Maksimum’un başlangıcındaki soğuk ve kurak iklim sebebi ile devam eden göl seviyesi düşüşü −90 m’de 
maksimum en düşük seviyesine ulaşmıştır. Holosen’den önceki son iklimsel kuraklık, karotlarda Genç 
Soğuma döneminde kaydedilmiştir ki bu kuzey şelfte −73 m’de kıyı taraçalarının gelişmesi ile temsil 
olunur. Bu çalışmada, çoklu parametreler Hazar Gölü’nde Holosen’in yarım bin yılllık ve birkaç yüzyıllık 
iklimsel oynamalar ve ılıman iklime ani geçiş ile temsil olduğunu göstermektedir. Erken Holosen’deki göl 
seviyesi yükselimleri −63 m, −56 m and −46 m’lerde durağan periyodlar ile yavaşlatılmıştır. 
 
ABSTRACT 
The Lake Hazar basin is a NE-trending elongated intramontane basin on the East Anatolian Fault Zone 
(EAFZ), a left-lateral strike-slip fault. In this study, we examined five piston cores recovered from different 
water depths in Lake Hazar, which were located based on 8.0 kHz high resolution seismic data. However, 
considering the reflector configuration characteristics in the seismic profiles along with radiocarbon ages 
obtained from all cores presented here, the lake sediments can be estimated to be deposited over the last 50 
ka cal BP. High-resolution seismic reflection profiles and analysis of the sedimentary deposits through 
cores in Lake Hazar provide a detailed record of the lake level fluctuations and climate changes.  
Based on the studied seismics, an abrupt climatic shift in the lake has been recorded at the end of Marine 
Isotope Stage-3, when the shelf edge progradation initiated below −70 m due to lake level drop. The 
continued lake level drop reached to its maximum low stand below −90 m due to cold and dry climate at 
the onset of Last Glacial Maximum (LGM). The last climatic drought prior to the Holocene is recorded in 
the cores during the Younger Dryas (YD) that is represented by a formation of coastal terrace at −73 m on 
the northern shelf. In this study, multi-proxies have shown that the Holocene in Lake Hazar is associated 
by successions of sub-millennial to multi-centennial climatic fluctuations and rapid shifts to wetter climate. 
The lake level rises during the Early Holocene were modulated by stillstand periods at −63 m, −56 m and 
−46 m. 
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DENİZLİ HAVZASI’NDA TRAVERTEN İKLİM İLİŞKİSİ  
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ÖZET 
Batı Anadolu’daki genişlemeli havzalardan birisi olan Denizli Havzası’nda traverten oluşumları yaygındır. 
Bu çalışmanın amacı, Denizli Havzası’nın farklı kesimlerinde yer alan traverten oluşumlarının çökelme 
koşullarını ortaya koymak ve Kuvaterner dönemi küresel iklim değişimleri ile ilişkilerine ışık tutmaktır. Bu 
değerlendirmeler için şimdiye kadar yapılan araştırmalardan elde edilen sedimantolojik, jeokimyasal ve 
jeokronolojik veriler dikkate alınmıştır. Sayısal verilerin çoğu U-Th yaşladır. Ancak az da olsa 
Termolüminesans (TL), Elektron Spin Rezonans (ESR) v.b. yaş verileri de bulunmaktadır. Sayısal yaş 
verileri ile denizel izotop dönemleri karşılaştırıldığında, traverten çökeliminin hem buzul ve hem de 
buzullar arası dönemlerde gerçekleştiği görülür. Bununla birlikte, özellikle buzullar arası ılık ve yağışlı 
dönemlerde (Ör. 3., 5. ve 7. buzullar arası dönemler gibi) daha yaygın bir traverten çökeliminin 
gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  
 
ABSTRACT 
Travertine formations are widespread in the Denizli Basin, which is one of the extensiaonal basins in 
Western Anatolia, Turkey.  Aim of this study, is to determine the deposition conditions of the travertine 
occurrences	  located in different parts of the basin and to shed light to the relationship between the travertine 
precipitation and global climate variations during the Quaternary period. For these evaluations, the 
sedimentological, geochemical and geochronological data obtained untill today have been considered.  The 
most of the	  quantitative data are those of U-Th ages. However, lesser extent, thermoluminescence (TL), 
electron spin resonance (ESR) age data are also available. When the age data compared to marine isotope 
stages, it is shown that the travertine precipitation is evident both in glacial and interglacial periods.	  
Nevertheless, the precipitation was widespread particularly in the warm and wet interglacial periods (e.g., 
MIS 3, 5, and 7).  
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ÖZET 
2002 Mw 7.9 Denali depremi (Alaska), buzullaşmış alanlardaki büyük depremlere karşı yamaçların kütle 
kaybıyla vermiş oldukları tepkinin bölgesel bakımdan nicel olarak araştırılmasına eşsiz bir katkı 
sağlamıştır. Bu çalışmada çok zamanlı uzaktan algılama verilerine dayanarak haritalanan ~1580 adet ko-
sismik heyelana ait detaylı envanter sunulmuştur. Çalışmada yüzey kırığı boyunca dar bir zonda Denali 
depreminin, ampirik kestirim modellerinden yapılan kabüllere göre Mw 8.0 büyüklüğündeki bir deprem 
için önerilen heyelan miktarının çok altında, bir büyüklük mertebesi daha az, heyelan tetiklediğini ortaya 
koyduk. Bölgesel ko-sismik heyelanlanmanın indirgenmiş etki düzeyinin üzerindeki olası kontrolleri ortaya 
koyabilmek için bu depreme ait veriler periglasyal ve buzullaşmış arazileri etkilemiş iki adet güncel 
depremin (Yushu, Tibet (Mw 6.9, 2010), ve Aysén Fjord, Şili (2007 Mw 6.2)) tetiklediği heyelanlara ilişkin 
enveterle karşılaştırdık. Bu olaylardaki fay hareketi, Denali depremindekine benzer şekilde, dike yakın fay 
düzlemleri boyunca doğrultu atımın egemen olduğu yer değiştirmelerdir. Depremlerin karşılaştırmasından 
elde ettiğimiz benzer heyelan dağılım deseni sonuçları; yamaçların bu deprmelere karşı olan erozyonel 
tepkisinin yaygın buzul örtüsünden ziyade fay tipi, fay geometrisi ve fayın dinamik kırılma süreci 
tarafından birincil derecede kontrol edildiği düşüncesi ile tutarlı olduğudur. Özellikle buzullaşmış 
arazilerde deprem sonucu üretilen ko-sismik yamaç sediment girdi miktarının sadece depremin 
büyüklüğünden yola çıkılarak tahmin edilmesinin son derece hatalı olacağı sonucuna ulaştık. 

 
ABSTRACT 
The 2002 Mw 7.9 Denali earthquake, Alaska, provides an unparalleled opportunity to investigate in 
quantitative detail the regional hillslope mass-wasting response to strong seismic shaking in glacierized 
terrain. In this study, the detailed inventory of ~1580 co-seismic slope failures were presented based on 
mapping from multi-temporal remote sensing data. We find that the Denali earthquake produced at least 
one order of magnitude fewer landslides in a much narrower corridor along the fault ruptures than empirical 
predictions for an Mw 8.0 earthquake would suggest, despite the availability of sufficiently steep and 
dissected mountainous topography prone to frequent slope failure. In order to explore potential controls on 
the reduced extent of regional co-seismic landsliding we compare our data with inventories that we 
compiled for two recent earthquakes in periglacial and formerly glaciated terrain, i.e. at Yushu, Tibet (Mw 
6.9, 2010), and Aysén Fjord, Chile (2007 Mw 6.2). Fault movement during these events was, similarly to 
that of the Denali earthquake, dominated by strike-slip offsets along near-vertical faults. Our comparison 
returns very similar co-seismic landslide patterns that are consistent with the idea that fault type, geometry, 
and dynamic rupture process rather than widespread glacier cover were among the first-order controls on 
regional hillslope erosional response in these earthquakes. We conclude that estimating the amount of co-
seismic hillslope sediment input from earthquake magnitude alone remains highly problematic, particularly 
if glacierized terrain is involved. 
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GEOMORPHOLOGY; THE TOPIC, ORIGIN AND PURPOSE 
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ÖZET 
Coğrafya, doğal çevreyi; doğal çevrenin kendi arasındaki etkileşimini ve insanla doğa arasındaki ilişkileri 
inceleyen bir bilim dalıdır. Günümüzde doğaya olan insan etkisi, diğer jeomorfolojik faktörlerin önemine 
eşittir. İnsan toplumu tarafından yayılan enerjiye rağmen; tektonik hareketler, volkanik faaliyetler, 
depremler gibi, Dünya’nın iç kuvvetleri ile bunun karşılaştırılması neredeyse önemsizdir. İnsan etkeni, 
sadece akarsular, buzullar, rüzgârlar, dalga ve akıntılar gibi dış etkenlerin etkisine bağlı olarak ölçülemez, 
daha fazla randıman göstererek onları bazen de geride bırakır. Katlanan nüfus artışı daha büyük talepleri 
gerektirir ve enerji taleplerini karşılamak için, yeryüzü materyallerinin geniş ölçekte yeniden işlenmesiyle 
sonuç verir. Hatta biraz daha hızlı olarak büyüme oranı, gelecekte de devam edecek olan bir süreçtir. 
Antropojenik jeomorfoloji, konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan topluluklarının operasyonu 
tarafından yaratılmış olan, sürekli gelişen ve genişleyen yeni yerşekilleri olarak tanımlanabilir. Geniş bir 
manada, yapay bir şekilde yaratılan yerşekilleri, örneğin; orta ve küçük ölçekli iklimlerde ve biotada yani 
biyolojik bileşeni oluşturan doğal çevrede ve doğal süreçleri biraz değiştirmede çok çeşitli etkiler yapar.  
 
Pleistosen’e göre 10.000-18.000 yıl gibi çok kısa sürmüş olan Holosen’de Flandriyen Transgresyonu 
meydana gelmiş ve kıyı çizgisi kabaca günümüzdeki görünümünü almıştır. Holosen’e nazaran, 2,5 milyon 
yıl gibi çok daha uzun sürmüş olan Buzul ve Buzularası dönemlerle temsil olan Pleistosen ise, bir 
transgresyonla başlar. Bu olay, Pliosen ile Kuaterner’in sınırını meydana getirir. J.Zalasiewicz, M.William, 
W.Steffen, P.Crutzen 2010 “The New World of the Anthropocene”e göre; yaklaşık 1750’lerdeki Sanayi 
Devriminden günümüze insanoğlunun tarih çağları içindeki, medeniyetin gelişmesine dayalı yaptığı keşif 
ve icatları sonucunda, artık küreselleşen dünyada doğayı da değiştirme ve şekillendirme yetisini 
kazanmasından dolayı, biz de Kuvaterner’de bir üçüncü alt devre olarak “Antroposen” devrinin ayrı olarak 
ele alınmasında yarar görüyoruz.  
 
O nedenle bizim görüşümüze göre de; Jeolojik Devirlerden son 2,5-3 milyon yıllık dönemini sürdüğümüz 
Kuaterner, yani IV. Zaman kendi arasında 3 alt devreye ayrılır. Bu alt devreler eskiden yeniye: Pleistosen, 
Holosen ve Antroposen’dir. Burada sadece, son 200-300 yıllık dönem olan Antroposen içinde yerküre 
üzerinde insanın yapmış olduğu şekillendirmelerin konusunu, sistemini ve sınıflandırmasını genel olarak 
takdim edilmeye çalışılacaktır. 
 
ABSTRACT 
Geography is the science that investigates the natural environment relation between each other and 
interaction between man and nature. Today, the human impact on nature is equal to the importance of other 
geomorphological factors. Despite the energy emitted by the human society; such as tectonic movements, 
volcanic activities, earthquakes, to compare it with Earth's internal agents are almost negligible. Human 
factor, not only rivers, glaciers, winds, sea waves and sea currents can not be measured due to the impact 
of external agents, but also sometimes showing more efficiency leaves them behind. Folding population 
growth requires greater demand and to meet the energy demand by providing the results on a large scale 
reprocessing of earth materials. As even slightly faster growth rate, a process that will continue in the future. 
The topic, origin and purpose of anthropogenic geomorphology; which is extremely diverse group of people 
that has been created by the operation, described as constantly evolving and expanding new landforms. In 
a wide sense, landforms created in an artificial manner, for example; medium and small-scale climate and 
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biota and natural processes in the natural environment that is very different effects on biological 
components that make up a little change is made.  

According to the Pleistocene, as 10.000-18.000 years have occurred in the Holocene transgression 
Flandrian which has a very short coastline and roughly took the view that today. Compared to the Holocene, 
which is represented by Pleistocene Glacial and Interglacial period that has lasted much longer as 2.5 
million years ago, it begins with a transgression. This event brings Quaternary and Pliocene boundary of 
the square. According to J.Zalasiewicz, M.William, W.Steffen, P.Crutzen 2010 “The New World of the 
Anthropocene”, approximately from 1750’s The Industrial Revolution to the present in the ages of the 
human history, as a result of his discoveries and inventions that are based on the development of civilization 
is now due to the increase of the global changing and shaping ability of nature in the world, developing 
circuit from that date "Human Age", we see the benefits of the transfer in addressing separately in 
Quaternary as a third sub-periods "Anthropocene,"  

According to our view, we consider the last 2.5-3 million years of Quaternary cycle of geological era, is 
divided into three sub-circuit among themselves. This new sub-periods used in: Pleistocene, Holocene and 
the Anthropocene. Here only the last 200-300 years in the Anthropocene has made the earth on the issue of 
forming the human, we will try to introduce the system and the overall classification. 
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ÖZET 
Bu çalışmada çözünme (erime) dolinlerinin Kuvaterner çevresel değişimler açısından önemi kısaca 
açıklanmaya çalışılmıştır. Dairesel ya da yarı dairesel şekildeki doğal kapalı çukurlar olan çözünme 
dolinleri karstik bölgelerin, Anadolu’da ise Toros Karst Kuşağı’nın karakteristik şekillerindendir. Yüksek 
kesimlerdeki erime dolinleri rüzgârlardan korunaklı sıcak ve nemli alanlar oluşturdukları için nemcil 
bitkiler ve bazı memeli hayvanlar için sığınak görevi görürler. Bu özellikleri buzul ve buzularası 
dönemlerdeki değişimlerde bazı bitkilerin relikt olarak dolinlerin içlerinde korunmasını sağlamıştır. 
İçerisinde geçici ya da kalıcı göllerin bulunduğu dolinler, sedimentler için etkili bir kapan görevi görerek, 
içerdikleri sedimentlerde Kuvaterner çevresel değişimlerinin kayıtlarını saklarlar. Ayrıca bu sedimentler 
yağmur sularının dolin yamaçlarından akmasıyla da birikebilir. Bu özelliklerden dolayı dolin sedimentleri 
yağış koşulları ve özellikle şiddetli yağış dönemleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Morfolojilerindeki 
değişimler de akarsu taraçalarında olduğu gibi Kuvaterner açısından önemli ipuçları sağlar. Karstik 
alanların çok geniş sahaları kapladığı bazı ülkelerde, dolin tabanları önemli düzlükler oluşturdukları için 
tarım yapılabilen tek uygun alanları oluşturur. Bundan dolayı bu alanlarda eski yerleşimlere ait arkeolojik 
izleri bulmak mümkündür. Tüm bu özelliklerinden dolayı son zamanlarda dolin içerisindeki sedimentler 
jeofiziksel yöntemler, polen ve toprak analizleri gibi teknikler ile Kuvaterner değişimleri açısından 
incelenmeye başlanmıştır. Ayrıca tektonizma, jeomorfoloji, ekoloji, hidroloji, iklim konularında sahip 
oldukları özelliklerinden dolayı erime dolinleri, özellikle Alp kıvrım kuşağı üzerinde en fazla çalışılan 
karstik konulardan bir tanesidir. Ancak çeşitli çalışmalarda sayılarının onbinlere ulaştığı ifade edilen Toros 
Karst Kuşağı’ndaki çözünme dolinleri hakkındaki bilgilerimiz çok azdır. 1/25000 ölçekte 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalara göre Anamas Dağı kütlesinde 10652, Bolkar Dağları’nın batısındaki 
platolarda 30132 adet dolin ve uvala tespit edilmiş ve alansal dağılışları analiz edilmiştir. En yakın 
komşuluk indisi değerlerine göre (0.9) rastgele bir dağılış gösteren dolinler 1650-2350 metreleri arasında 
dağılış gösterir ve maksimum 123 adet/km2 yoğunluk ile 0.35 km2 alana ulaşır. Ancak alansal dağılış 
özellikleri hakkında bilgimizin bulunduğu dolinlerin Kuvaterner çevresel değişimleri açısından ne gibi 
kayıtlar sunduğu ile ilgili elimizde bir bilgi bulunmamaktadır. Bundan dolayı geniş alan kaplayan dolinlerin 
içerdikleri sedimentlerin, özellikle dağlık alanlarda Kuvaterner’de gerçekleşen çevresel değişimler 
açısından ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TUBİTAK) tarafından desteklenmiştir (Proje no: 115Y580) 
 
ABSTRACT 
In this study, significance of solution dolines is tried to be explained in terms of Quaternary environmental 
changes. Solution dolines are circular and semicircular natural enclosed depressions. They are characteristic 
landforms of karstic areas and the Taurus Karstic Zone in the Anatolia. Solution dolines founded at high 
altitudes have function as a shelter for plants and mammals since they form warm, moist and windless 
conditions relatively to their surroundings. These functions of dolines have provided protection for some 
plants as a relict during environmental change between glacial and interglacial periods. Dolines which 
include seasonal and perennial lakes, perform a duty as an effective trap for sediment task and they keep 
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the records of Quaternary environmental change in the containing sediments. Also, these sediments can 
accumulate by way of rain water flow from doline slopes. Because of these reasons, doline sediments 
provide significant information about rain conditions and especially heavy rain periods. Doline 
morphological variations also provides important imprints in terms of Quaternary as such in river terraces. 
Doline basements are unique areas for agricultural activities for some countries where karstic landforms 
cover large areas. Hence, to find of archeological remains belong to the ancient settlements is possible in 
these areas. Because of all these reasons, sediments in dolines have been examining in terms of the 
Quaternary environmental change by using geophysical, pollen and soil analysis techniques in recent 
studies. Also, solution dolines are one of most studied karstic issues especially in Alpine fold belt, because 
of their tectonic, geomorphologic, ecological, hydrologic and climatic characteristics. But knowledge about 
solution dolines in Taurus Karst Zone where doline number reaches to tens of thousands is very restricted. 
According to our studies 10652 and 30132 dolines and uvalas were identified on 1/25000 scale topographic 
maps on Anamas and plateaus at west of Bolkar Mountains, respectively and spatial distributions of them 
were analyzed. According to nearest neighbor index values (0,9), dolines show a random distribution 
between 1650-2350 m and reach a density and area of maximum 123 unites/km2 and 0.35km2, respectively.   
Although, we have knowledge about the spatial distribution characteristics of dolines, there is no recorded 
knowledge in term of Quaternary environmental changes.. Therefore sediments in large dolines must be 
analyzed in detail in terms of the understanding Quaternary environmental changes, especially for 
mountains. This study was financially supported by the Scientific and Technological Research Council of 
Turkey (TUBITAK) (Project number: 115Y580). 
 
 
GRAFİK ÖZET/ GRAPHICAL ABSTRACT 
 
Dolin dağılışlarının ayrıntılı olarak ele alındığı alanlar. 
Study sites where spatial distribution of dolines analysed in detail. 
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ÖZET 
Bor Havzası, Pleistosen sonunda çekilmeye başlayan Pleistosen gölü ile işgal edilmiş Konya-Ereğli 
ovasının doğu bölümünde bulunur (Şekil 1a). Havzanın batısında yükselen depolar şimdi çekilmiş olan 
Pleistosen gölünün eski uzanımını işaret etmektedir. Bu çalışma, eski gölün seviye değişikliklerini ve 
havzanın gölsel dolgulu batı kenarındaki kıyı sistemi gelişimini değerlendirmektedir. Gölsel dolgular 
havzanın kuzeyinde bulunan volkanik dağlardan gelen akarsuların oluşturduğu birikinti konisine karşılık 
gelmektedir. Birikinti konisinin sediment dizilimi eski gölün ilerleme ve çekilme seviyelerini 
yansıtmaktadır. 23 örnek, gölsel dolguların çeşitli ortamını gösteren kum ocağından alınmıştır. Bu 
örneklerin mineralojik özelliklerini ortaya çıkartmak için XRD analizi yapılmış ve CaCO3 miktarları 
ölçülmüştür. Bu depoda belirgin üç farklı fiziksel ayrışma dönemi belirlenmiştir (Şekil 1b). Ayrışma 
koşulları profilin tabanında (seviye 7) vermiküllit, illit/simektit karışık kil seviyesinin ortaya çıkmasıyla 
kendini göstermektedir. Kurak dönem, örnek 16’daki palygorskitin ortaya çıkmasıyla görülmektedir. Diğer 
kurak dönem palygorskit ile birlikte karışık kil (illit/smectite) tabakasının ve yeni ş ekillenmiş kloritin 
varlığı ile görülmektedir. Palygorskit dolomitik seviyede sadece kil fraksiyonunda (2µm) gözlenir. Böyle 
bir gözlem, kurak dönemde toprak oluşumunu ve palygorsktin ikincil oluşumunu destekler.  
 
ABSTRACT 
The Bor Basin is located in the east part of the Konya-Ereğli Plain occupied by Pleistocene lake starting 
retreat during the Upper Pleistocene (Fig. 1a). Paleo-shoreline deposits rising western margins of the basin 
marked the former extent of a now desiccated Late Pleistocene Lake. This study evaluates the former lake 
level changes and the sequential evolution of a shoreline system that developed at the western margin with 
lacustrine fills of the Bor paleolake. The lacustrine fills correspond to alluvial fans formed by streams 
coming from the high volcanic mountains located within the northern part of the basin. The sediment 
sequence of the fan reflects receded and extended levels of the former lake. Twenty-three samples were 
obtained at the sand-quarry representing of various facies of the lacustrine fills. These samples were 
analyzed for mineralogical characterization, using XRD and their CaCO3 values were quantified. Three 
evident different phases of physical weathering were identified in this deposit (Fig. 1b). Weathering 
conditions occurred at the bottom of the profile (level 7) with the appearance of the vermiculite and 
illite/smectite mixed layer clays. Aridification phase is recorded with the appearance of the palygorskite in 
sample 16. Another aridification phase is attested by the occurrence of palygorskite, mixed layers clays 
(illite/smectite) and neoformed chlorite (samples 21 to 22). Palygorskite is only observed in the clay fraction 
(<2µm) of dolomitic levels. Such observation supports the secondary formation of palygorskite during dry 
periods and pedogenetic transformation.  
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Şekil 1a) Çalışma alanının lokasyonu. b) Gölsel deponun mineral içeriğinin rölatif miktarlarının dikey 
yönde değişimi.  Yatay gri kutular kurak dönemleri göstermektedir. Tclay, mineral hacmindeki kil 
gruplarını temsil etmektedir. 

Figure 1a) Location of the study area. b) Vertical changes of relative amount of mineral content of the 
lacustrine deposit. Light grey shows dry phases. Tclay represents the mean clay assemblages identified 
on bulk mineralogy. 	  
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ÖZET 
İç Anadolu Bölgesi’nde Konya güneyinden başlayıp kuzeyde Kayseri’ye kadar uzanan volkaniklerin yoğun 
olduğu, genişliği 85-110 km uzunluğu 250 km olan, yüzlerce volkanik yapının bulunduğu bir kuşak dikkati 
çeker. Miosen başlarında yükselme sürecine giren Anadolu da belirli hatlar boyunca gerçekleşen volkanik 
çıkışlar Pliosen ve Pleistosen boyunca devam etmiştir. GGB-KKD uzanımlı hat üzerinde sıralanan 
(Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz ve Erciyes) eski ve yeni yüzlerce volkanik birim (koni, krater, 
kaldera, , maar, diatrema vb.) dağılış göstermektedir.  
 
Çalışmalarda 25.000 ölçekli raster ve vektör haritalardan üretilen DEM serileri üzerine hava fotoları ve 
uydu görüntülerinden belirlenen volkanik birimlere ait morfolojik (koni yapısı, geometrik (taban çapı, 
yükseklik, asimetri durumu ) krater-kaldera yapısı (çap, derinlik, bozulmuşluk, yükseklik) özellikleri,  
yayılış alanı, eski-yeni ilişkisi, gibi) maksimum ve minimum sayısal özellikleri ile literatüre dayalı litolojik 
özellikleri ve yaş verileri, tanımlanmıştır. Volkaniklerin karakterleri, dağılış alanları, kümelenme ve en 
yakın komşuluk ilişkileri, çevrede bulunan diğer yapısal şekillerle olan ilişkileri ArcGIS ve MapInfo 
programlarında sayısal ortamlarda sorgulanmıştır. 
 
Bugün topografyada görülen volkanik yapılar Toros kuşağının iç kesiminde levha hareketleri ve sonrasında 
sıkıştırma rejimleri sırasında ortaya çıkmış ve polijenik ve monojenik yapılar olarak iç içe gelişmişlerdir. 
Morfolojik evrim sırasında işleyen morfoklimatik ve morfodinamik denüdasyonal etken ve süreçler ise söz 
konusu volkaniklerin morfolojik görünümlerini etkilemek suretiyle, morfografik verilerin korelasyonuna 
imkân sağlayacak özellikleri oluşturmuşlardır. 
 
Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda volkanikler, 1- Yapısal tektonik birliklere uyumlu olarak gelişen ilksel 
(Oligo-Miosen) magmatik hareketlere bağlı olan kütlevi volkanikler, 2- İkincil (Miosen-Pliosen), ilksel 
volkaniklerin üzerinde veya 6 merkezi çıkış noktası çevresinde, yerleşmiş olan krater ve kaldera yapısına 
sahip volkanikler, 3- Genç dönem (Pleistosen ve Kuaterner) yerel tektonik hareketlere bağlı olarak belirli 
hatlar boyunca yerleşmiş küçük koni yapılı volkanikler şeklinde 3 ana grup altında değerlendirilmişlerdir. 
 
ABSTRACT 
In the Central Anatolian Region, there is a belt that starts from the south of Konya and reaches to Kayseri 
on the north, which has the width of  85-110 km and length of 250 km containing hundreds of volcanic 
structures. In Anatolia which entered into rising period in the beginning of Miocene, volcanic ascents which 
were realized in certain lines continued during Pliocene and Pleistocene. Old and new, hundreds of volcanic 
units (cone, crater, caldera, maar, diatremma etc) are distributed on SSW-NNE trending line (Karadağ, 
Karacadağ, Hasandağ, Melendiz and Erciyes mountains).  
 
In the study, maximum and minimum numerical specifications of morphological (structure of the cone, 
geometric -ground diameter, height, asymmetric condition), crater-calderia structure (diameter, 
depravedness, depth, height) specifications, area of distribution, relation of old-new) of volcanic units 
determined by satellite visions as well as DEM serials produced from vector and 25 000 scaled raster maps 
and lithologic characteristics based on literature and data of age are defined. Characteristics of volcanics, 
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their distribution areas, clustering and neighborhood relations, their relations with other structural shapes 
are investigated in ArcGIS and MapInfo programs in numerical environments.  
 
Today, volcanic structures seen in topography at the inner sides of Taurus belt were developed one within 
the other as plate movements composed following the compressing regimes and polygenic and monogenic 
structures. Morpho-climatic and denudational facts and processes that continue during morphological 
evolution compose the characteristics that enhance correlation of morphological data by affecting 
morphological looks of such volcanics.    
 
Due to the studies executed so far, volcanics can be mainly grouped into three: 1- Mass volcanics dependent 
on primary (Oligo-Miocene) magmatic movements which were developed in parallel with structural 
tectonic unions, 2- Secondary (Miocene-Pliocene) volcanics with crater or caldera structure located on or 
around six central exit of primary volcanics, 3- Late period (Pleistocene and Quaternary) small cone 
structured volcanics located on certain lines dependent on local tectonic movements. 
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ÖZET 
Türkiye’nin GB’sındaki Burdur ili, Fethiye-Burdur Fay Zonunda (FBFZ), gölsel çökeller üzerine 
kurulmuştur. Bu çökellerde normal fay zonu boyunca düşey hareketlerle fay basamakları oluşmuştur. 
Gölsel sedimanlarda açılan temel kazılarında ve kum ocaklarında yumuşak çökel deformasyon yapıları 
belirlenmiştir. Deformasyon yapıları farklı morfolojik tipte ve tutturulmamış kum, kil, silt ve kil tabakaları 
ve onların karışımlarını içermektedirler.  Yumuşak çökel deformasyon yapıları olarak farklı geometri ve 
boyutta, yük yapıları, alev yapıları, slumplar, dayklar, neptün dayklar, damla yapılar, nodüller, arakatkılı 
tabakalar, top ve yastık yapıları, küçük faylar ve su kaçış yapıları bulunmaktadır. Bu yapılar sıvılaşma ve 
akışkan mekanizması ile ilgilidir. Jeoloji, mühendislik jeolojisi ve tektonik temelli bu çalışma yumuşak 
çökel deformasyon yapılarının oluşum şeklini belirlemek için yapılmıştır. Yumuşak çökel deformasyon 
yapılarında yapılan Jeolojik araştırmalar ve havzanın tektonik tarihi deformasyon için ana faktörün geçmiş 
sismik aktivite olduğunu göstermektedir. 
 
ABSTRACT 
Burdur city is located on lacustrine deposits near the Fethiye- Burdur Fault Zone (FBFZ) in SW Turkey. 
Fault steps were formed in response to vertical displacement along normal fault zones in these deposits. 
Soft sediment deformation structures were identified in lacustrine sediments located on foundation 
excavations and sand quarries. These structures are composed of unconsolidated alternations of sands, silts 
and clay layers and show different morphological types. The soft sediment deformation structures include 
load structures, flame structures, slumps, dykes, neptunian dykes, drops and pseudonodules, intercalated 
layers, ball and pillow structures, minor faults and water escape structures in varying geometry and 
dimension. These structures are a direct response to liquefaction and fluidization mechanism. Geological, 
engineering geological and tectonic investigations were carried out to identify the cause these soft 
sediments deformation. Geological investigations of the soft sediment deformation structures and tectonic 
history of the basin indicate that the main factor for deformation is past seismic activity. 
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CİHANBEĞENDİ MAĞARASI’NIN TURİZM POTANSİYELİ 
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Deniz ÖZGÜR1, Mehmet Oruç BAYKARA2 
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ÖZET 
İzmir’de Gaziemir’in 5 km kadar batısında bulunan Cihanbeğendi Mağarası ve Çatalkaya Vadisi; 
mağaracılık, kanyoning  ve kaya tırmanışı için büyük potansiyeller sunmaktadır. Vadi tabanından kabaca 
120 m yüksekte bulunan mağara girişine ulaşmak için dahi bu farklı disiplinlerden yararlanmak gerekir.  
Alanda bulunan 2,5 km’lik kanyoning rotasının 300 metresi, yüksek duvarlarla çevrili şelaleler, dev 
kazanları ve güzel tırmanış bölümleri içermektedir. Ayrıca saha, bu gün küçük çaplı olarak rekreasyon 
faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Tırazlı Köyü,Zafer Mahallesi ve Görece Köyü’nün oluşturduğu 
üçgende Çatalkaya Mevkii merkez olmak üzere bir turizm cenneti oluşturulması oldukça mümkün 
görülmüştür. Bünyesinde barındırdığı mikro ve makro boyuttaki morfolojik şekiller ile o dönemde geçmiş 
dönemde meydana gelen jeolojik – jeomorfolojik ve klimatik değişimler olmak üzere tüm coğrafi olaylara 
ışık tutan Cihanbeğendi Mağarası ile bahsi geçen mevcut turizm potansiyelinin birlikte değerlendirilmesi  
gerekli görülmüştür. Cihanbeğendi Mağarasının oluştuğu ve geliştiği Mesozoyik yaşlı kireçtaşları yüksek 
oranda karstlaşmaya uğramıştır ve karstik arazilerde gözlenen belirgin yapıları bünyesinde 
barındırmaktadır. Orhanlı Fay Zonunun güneybatısında bulunan çalışma alanındaki vadide faylanmaların 
izleri görülmektedir. İzmir bölgesinin önemli aktif faylarından olan Tuzla Fayı’nın hareketleri hakkında 
Cihanbeğendi Mağarası’ndan elde edilecek veriler yardımıyla oldukça önemli  bilgiler elde edilebileceği 
düşünülmektedir. Bu veriler İzmir çevresindeki bölgede gelişen tektonik hareketler hakkında fikir 
sağlayacağından oldukça önemlidir. 
 
ABSTRACT 
Cihanbeğendi Cave which is located in 5 km west of Gaziemir in İzmir and Çatalkaya Valley have big 
potential for caving,canyoning and rock climbing.It is supposed to use these various instructions even to 
reach the caves entry which resides in approximately 120 m higher  than the valley bottom . The 300 meter 
of the 2,5 km canyoning route in the area consists of falls,potholes and nice climbing area enclosure with 
high walls.Besides, the field  is home to small-minded recreation activities today. It has seemed highly 
possible to create a tourism region whose center is  Çatalkaya local in the triangle which is made up of 
Tırazlı Village,Zafer District and Görece Village. It has seemed necessary to evaluate simultaneously the 
mentioned tourism potential  and Cihanbeğendi  Cave which enlightens  all the geographical  facts like 
geologic - geomorphologic  and climatic changes happened in past with micro and macro size morphologic  
formations in itself. The mesozoic old limestones where the Cave Cihanbeğendi was formed and shaped 
up have undergone high rates of karstification and consists distinct structures which are commonly seen in 
karstic fields. Traces of faulting can be seen in the valley which is located in the study area at the southwest 
of Orhanlı fault zone. It is thought that with the help of significant data that can ben subtained from 
Cihanbeğendi Cave, the information about fault motions of Tuzla Fault which is one of the important active 
faults of Izmir can ben gained. These datas are highly important to have an idea about progressing  tectonic 
movements happening in area around İzmir. 
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ABSTRACT 
Minahasa peninsula located at western part collision zone of four active tectonic plates that are India – 
Australian Continental Plate, Pasific Oceanic Plate, Philipina Micro-Oceanic Plate, and Eurasian 
Continental Plate namely as Molluca Sea Structure (Silver, E. A and Morre, J.C, 1981). Three of them 
(Pasific Oceanic Plate, Philipina Micro-Oceanic Plate, and the Molluca Sea Structure) collided from East 
to West direction beneath India-Australian Continental Plate with has different slope angel. As a result, the 
Minahasa Penisula has different tectonic framework and structure geology condition. The asymmetric 
collision the Molluca Sea build the Minahasa Peninsula and Sangihe Island Arc where are active seismicity 
and volcanoes active within region. The methodhology of this research applied regional tectonics and 
seismicity that were used as the secondary data. In addition,  used the primary data of structural geology 
analysis combining the existing of volcanoes. Geomorphology of Minahasa Peninsula divided into 3 blocks 
area; Southern Block which consist of volcanic cone of Soputan. Middle Block consist of Tondano old 
volcano complex and young volcanic cone of Lokon and Mahawu. Northern Block consist of old volcanic 
cone of Klabat and Tangkoko. Minahasa Peninsula consist of 6 unit of lithology; Tertiary Marine Sediment 
Unit, Quarternary Old Volcanic Unit, Quarternary Recent Volcanic Unit, Quarternary Coral Rift Limestone 
Unit, Quarternary  Lake and River Deposite Unit, and  Quarternary River Alluvial Deposite Unit. Structure 
geology of Minahasa Peninsula controlled by major faults of North – South and Northwest – Southeast 
directions. Four strike slip faults generated Northwest – Southeast direction and characterized by right 
lateral strike slip fault namely as the South Minahasa Peninsula Fault, South and North Tondano Faults, 
North Minahasa Peninsula Fault. Other fault existed in North – South direction in Northern part of this 
peninsula namely West and East Klabat right lateral strike slip faults.  

Based on the tectonic and volcano stratigraphy analyses, the volcano-tectonics of the Minahasa Peninsula 
divided in four periods; Pra Tondano, Syn Tondano, Post Tondano and Active Volcanism. Pra Tondano 
Period (Middle Miocene – Pliocene) as the submarine volcano, characterize by marine sediment (marl and 
limestone) intercalated by volcanic rock. Syn Tondano Period (Pliocene – Pleistocene) characterized by 
uplifting and regression process, block faulting and volcano Tondano activity. Post Tondano Period 
(Pleistocene – Holocene) characterized by activity of Pangalombian, Toulangkow, Tompusu and Linau 
volcanoes. Post Tondano and active volcanism Period (Resent), characterized by activity of Lokon, 
Mahawu and Soputan volcanoes. Generally, volcanoes are located at pull apart basin system in between 
two regional active strike slip fault. The figure of geological map of the reserach area is below. 
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Figure: Geological map of Minahasa Peninsula 
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ESKİŞEHİR GRABENİ’NDEKİ GEÇ KUVATERNER (ORTA 
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PALEOEKOLOJİSİ, KUZEYBATI ANADOLU 
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GRABEN, NORTHWEST ANATOLIA 
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ÖZ  
Eskişehir grabeni, büyük ölçekli bir kıta-içi deformasyon zonu olan Eskişehir Fay Zonu’yla (EFZ) ilişkili 
olarak gelişmiş bir çökel merkezidir. Grabenin dolgusunu akarsu tortulları oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 
grabenin kuzeyinden güneyine doğru Muttalip, DDY-Depo, Sazova, Fidanlık ve Kızılinler lokasyonlarında 
karotlu sondajlar yapılmış; yaşlandırma ve palinolojik amaçlı örnekler derlenmiştir.  Radyokarbon ve OSL 
örnekleri havza dolgusunun tabanının ~250 bin yıl yaşında olduğunu belirtmektedir. Bu çalışma, izotopik 
ve palinolojik veriler yardımıyla, çökelim süresince etkin olan iklim koşulları ortaya çıkarmayı amaçlar. 
Palinolojik örnekler, havzanın kuzeyindeki Muttalip sondajından toplanmıştır. Toplam kalınlığı 33 m’ye 
ulaşan modern havza dolgusunun günümüzden 200 bin yıl öncesine kadar depolanmış ilk 22 m’sinde 
palinolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Toplam 140 palinolojik örneğin 42 tanesi sayım sonuçlarına 
uygun bulunmuştur. Palinolojik topluluklarda polenler sporlara göre daha baskındır. Karot boyunca, 
ayrılmamış Pinaceae, Pinus diploxylon tip, Chenopodiaceae ve Asteraceae Ligulifloreae tip polenleri 
baskındır. Poaceae, Centaurea, Caryophyllaceae, Cyperaceae ve Asteraceae Tubulifloreae tip polenleri ise 
düşük yüzdelerdir. Polen yüzdelerindeki değişime göre 4 farklı yersel polen zonu ayırtlanabilir. Manyetik 
susseptibilite, δ	   18O ve polen yüzdelerindeki değişim tutarlı bir şekilde Geç Kuvaterner süresince iklim 
değişimlerine ışık tutmaktadır. Ayrıca, çökelim süresince çevre yükseltilerde yaygın bir konifer ormanı yer 
aldığı anlaşılmaktadır. Quercus, Castanea, Elagnaceae, Oleaceae, Fagus, Salix ve Fagaceae gibi bitkiler 
daha düşük topoğrafik alanlarda yer almaktadır. Otsul bitki örtüsü Chenopodiaceae, Asteraceae 
Ligulifloreae, Poaceae, Caryophyllaceae, Artemisia ve Brassiaceae formlarından oluşmaktadır. Bu 
formların bol oranda bulunması,  iklimin genellikle soğuk ve kurak olduğunu göstermektedir. İzotopik 
veriler ve polen sonuçları, sıcak ve yağışlı dönemlerin de varlığını belirtmektedir. 
 
ABSTRACT 
Eskişehir graben, developed in a large-scale intra-continental deformation zone associated with the 
Eskişehir Fault Zone (EFZ), is an important depocenter. Graben fill is entirely made up of the fluvial 
deposits. In this study, core drillings were made in the Muttalip, DDY-Depo, Sazova, Fidanlık and 
Kızılinler locations from north to south of the graben and samples for age and palynological determinations 
were collected. Samples for radiocarbon and OSL dating indicate that the bottom age of the Quaternary fill 
is about 250 ka. This study aims to reveal the climate conditions, which were affective during the 
deposition, with the help of isotopic and palynological data. Palynological samples were collected from the 
Muttalip core located in the north of the basin. Palynological studies were performed in the first 22 m of 
the sequence (200 ka) of the core which is 33 m length. 42 of 140 samples were considered suitable for 
palynological counting. Pollen of undifferentitaed Pinaceae, Pinus diploxylon type, Chenopodiaceae and 
Asteraceae Ligulifloreae type are dominant along the core. Poaceae, Centaurea, Caryophyllaceae, 
Cyperaceae and Asteraceae Tubulifloreae type are represented in low percentages. Four different local 
pollen zones may be distinguised according to changes in the pollen percentages.  Magnetic susceptibility, 
δ	  18O  and changes in the pollen percentages consistently reflect the major climate changes during the late 
Quaternary. Moreover, a common coniferous forest was available in the surrounding highlands. Such plants 
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as Quercus, Castanea, Elagnaceae, Oleaceae, Fagus, Salix and Fagaceae were located in the lower 
topographic areas. Herbaceous vegetation consists of Chenopodiaceae, Asteraceae Ligulifloreae, Poaceae, 
Caryophyllaceae, Artemisia and Brassiaceae. Dominance of these forms shows that the climate was mainly 
cold and dry. Isotopic data and pollen results indicate the existence of warm and humid periods during the 
deposition as well. 

45



 

 
 

8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye	  

ANADOLU'DA VE KITA AVRUPA'SINDA BULUNAN İLK MUS (EV 
FARESİ) FOSİLLERİ, GÖKPINAR LOKALİTESİ (KUVATERNER) – 

DENİZLİ (TÜRKİYE) 
 

THE FIRST MUS (MUS MUSCULUS) FOSSILS FOUND IN ANATOLIA 
AND CONTINENTAL EUROPE, GÖKPINAR LOCALITY (QUATERNARY) – 

DENIZLI (TURKEY) 
 

Hüseyin Erten 
 

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 20017 Denizli 
E-posta: herten@pau.edu.tr 

 
ÖZET 
Günümüzde insandan sonra en geniş yaşama alanına sahip olan Mus (ev faresi) cinsine ait fosil kayıtları 
oldukça azdır. Mus denizliensis, Dryomys tosyaensis, Dryomys sp. ve Apodemus sylvaticus-flavicollis ile 
birlikte Denizli havzasında Kuvaterner (MN18-MNQ19) yaşlı Gökpınar lokalitesinde bulunmuştur. 
Gökpınar lokalitesinde bulunan bu tür, Anadolu da ve kıta Avrupa’sında bulunan ilk fosil Mus türüdür. 
Fosil Mus’lar genel olararak üç guruba ayrılır; Afrika’da bulunan Mus fosilleri (Afrika gurubu), 
Hindistan’da bulunan Mus fosilleri (booduga/dunni gurubu) ve Yunanistan adalarında bulunan Mus 
fosilleri (ada gurubu). Mus denizliensis üst birinci azıdişinde görülen (M1) ortalama uzunluk, sıkışmış 
anterostyle ve M1’de görülmeyen precingulum – prestyle nedeniyle Afrika grubu Mus’larının özelliklerini 
taşır. Mus denizliensis Afrika grubu fosil Mus türleri arasında en genç olanıdır ve muhtemelen günümüzde, 
özellikle Türkiye’de yaşayan Mus türlerinin atası olmalıdır. 

 
ABSTRACT 
The fossil records of the genus Mus (home mouse) is poorly documented, although it has the largest 
geographic distribution after humans. Mus denizliensis has been found together with Dryomys tosyaensis, 
Dryomys sp. and Apodemus sylvaticus-flavicollis in the Quaternary (MN18-MNQ19) aged Gökpınar 
locality in the Denizli Basin. This species is the first fossil Mus of Anatolia and continental Europe. Fossil 
Mus species are generally divided into three groups: Mus fossils from Africa (African group), Mus fossils 
from India (booduga/dunni group) and Mus fossils from Greek Islands (island group). Mus denizliensis 
shows the characteristics of the African group because of the average length of the first upper molar (M1), 
its tight anterostyle and the lack of precingulum – prestyle on this molar. Mus denizliensis is the youngest 
representative of the fossil Mus from African group and it is probably the ancestor of the living Mus species, 
especially in Turkey. 
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ÖZET 
Sulak alanlar Yeryüzü’nün en önemli ekosistemlerden olup; ülkemizde 20. yy’ın son çeyreğinden itibaren 
bu alanlar ile ilgili değişen anlayışa uygun olarak çeşitli yasal düzenlemeler ile koruma altına alınmaya 
başlanılmıştır. Türkiye’nin en kuzeyinde yer alan Sarıkum Gölü, bu alanlardan birisi olup; 1987 yılında 
Orman Bakanlığı tarafından “Tabiatı Koruma Alanı” ilan edilmiştir. Bu çalışma kapsamında LANDSAT 
uydu verileri (1977, 1987, 1999, 2007, 2015) ve kontrolsüz sınıflama tekniği kullanılarak Sarıkum Gölü ve 
yakın çevresinde tarihsel süreç içerisinde meydana gelen doğal ve doğal olmayan değişimler incelenmiştir. 
Bu değişimlerin hızı, yönü, lokasyonları ve trendleri analiz edilmiş, gelecekteki eğilimlere dair 
çıkarsamaların yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca yıllık toplam yağış miktarları ile göl yüzeyi arasındaki 
ilişki regresyon analizi kullanılarak araştırılmıştır. Sonuç olarak; zamana bağlı olarak göl ve yakın 
çevresinde değişimlerin yaşandığı, yıllık toplam yağış değerlerinin bu değişim üzerinde etkili olduğu tespit 
edilmiştir. 1977 yılı, görüntü analizlerine göre göl alanın en geniş sınırlara ulaştığı yıl olurken inceleme 
periyodu için Standart yağış İndeksi (SPI)’ne göre 1986 yılı en kurak yıldır. 
 
ABSTRACT 
Wetlands are one of the World’s most important ecosystems and have started to be protected by various 
legal regulations according to changed approach in last quarter of 20. century. Sarikum lake which is 
located at the northernmost of Turkey accepted as Nature Conservation Area by the Turkish Ministry of 
Forestry in 1987. In this study, historical process of natural and unnatural changes in Sarikum Lake and 
surrounding areas were examined by using LANDSAT (1977, 1987, 1999, 2007, 2015) satellite data and 
unsupervised classification technique. Speed, direction, locations and future trends of these changes have 
analyzed and made some inferences about trends. It has also investigated the relationship between total 
annual precipitation and the lake surface area expansion by using a regression analysis.  The results showed 
significant changes have happened in the lake and in its immediate vicinity depending on the time and the 
total annual precipitation values to be effective on these changes. According to the image analysis, in 
1977 the lake reached to its most extensive borders, whereas according to Standard Precipitation Index 
(SPI), 1986 was the driest year within the period of investigation. 
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ÖZET 
Buzullar ve iklim arasında doğrudan bir ilişki vardır. Buzullar iklime hassas yapıları nedeniyle iklim 
değişikliklerine hızlı tepki verirler. Bu yüzden bir bölgede geçmiş buzul dönemlerine ait kayıtların 
incelenmesi, o bölgenin paleoiklim özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Son yıllarda 
Türkiye’de yapılan buzul araştırmalarına ve geçmiş buzul tarihlendirmelerine bakıldığında, Türkiye’nin 
Geç Pleyistosen ve kısmen de Holosen’de önemli buzullaşma evreleri geçirdiği görülmektedir. Önceki 
çalışmalara göre, Batı Toroslar’da yer alan Dedegöl Dağları’nda da Son Buzul Maksimumu’na (Last 
Glacial Maximum, LGM) ait buzulların varlığı kanıtlanmıştır. Ancak Dedegöl Dağı’nın kuzey 
vadilerindeki buzul çökellerine ait bir yaş verisi yoktur. Bu çalışmada Batı Toroslar kuşağında, Beyşehir 
Gölü’nün  15 km batısında yer alan Dedegöl Dağı (2992 m)’na ait geçmiş buzul çökellerinin, kozmojenik 
36Cl yüzey yaşlandırma yöntemiyle tarihlendirilmesi yapılmıştır. Dedegöl Dağı buzul jeomorfolojisine ait 
özellikler incelenmiş ve kozmojenik 36Cl yüzey yaşlandırmasına yönelik olarak Sayacak ve Kisbe Vadileri 
ile doğuya bakan Karagöl Vadisi’nden 20 adet örnek alınmıştır. Ayrıca bu çalışmada buzulları oluşturan 
iklim şartlarının belirlenmesi amacıyla fiziksel bir buzul akış modeli oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara 
dayanarak paleoiklimsel bir sentezin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu çalışma TÜBİTAK #114Y548 
projesi kapsamında desteklenmektedir. 
 
ABSTRACT 
There is a strong relationship between glaciers and climate. Glaciers have very sensitive structure and 
quickly respond to any climatic changes. Thus, investigation of paleoglacial records in a region will provide 
a better understanding of paleoclimatic characteristics of that region. In recent years, the knowledge of 
Turkey’s glacial and paleoglaciers were improved by several studies suggesting major glacial advances in 
Late Pleistocene and partly Holocene. According to previous studies, there were Last Glacial Maximum 
(LGM) extend of glaciers on the Dedegöl Mountain, located on the western Taurus mountain range. 
However, there is no surface exposure dating of glacial deposits on the north facing glacial valleys. In this 
study, we focus on remnants of Quaternary glaciations on the Dedegöl Mountain (2992 m), located 15 km 
west of Beyşehir Lake. Glacial geomorphology of the northern (Sayacak and Kisbe) and eastern valleys 
(Karagöl) of Dedegöl Mountains were investigated and 20 rock samples obtained from the field for 
cosmogenic 36Cl surface dating were presented. We also aimed to determine the paleoclimatic conditions 
via a glacial flow model to form paleoglaciers and to make a paleoclimate synthesis of the Dedegöl 
Mountains. This work is supported by TÜBİTAK #114Y548. 
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ÖZET 
Bafa Gölü’nün depolanma merkezinden alınmış olan 4.2m uzunluklu sediment karotu sistematik ve çok 
parametreli bir yaklaşımla incelenmiş olup, Geç Holosen ekosistem dinamiklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Element bileşimleri, ICP-MS analizinin yanı sıra, 2mm’ye kadar olan yüksek bir 
çözünürlükte ITRAX-XRF karot tarayıcı yardımı ile belirlenmiştir. Geotek karot log analizi (MSCL) ile 
gama yoğunluğu ve manyetik geçirgenlik (MS) değerleri yine 0.5cm çözünürlüklü olarak saptanmıştır. 
Toplam organik karbon (TOC) miktarları, Shimadzu cihazı ile ölçülmüş olup, elemental analizler ile 
saptanan karbon ve nitrojen elementlerine ait oranlar (C/N) organik maddenin kökenini belirleme amacıyla 
hesaplanmıştır. Tane boyu dağılım diyagramlarını oluşturmak amacıyla lazer destekli tane boyu analiz 
cihazı kullanılmıştır. 
 
Karotun en üstteki 0.9m’lik kesiminde baskın olarak homojen killer gözlenmiştir. Bu çökeller, görece 
yüksek TOC (2.5–4.5%), MS (1.5-1.6 u.S.I.) ve gama yoğunluğu (1.5-2.5g/cm3)  değerlerine sahiptir. Buna 
karşın kırıntılı taşınması ile ilişkili sinyaller (Si+K+Zr+Ti:1500-2000ppm) daha zayıftır. Bu kesimin 
altındaki geçiş birimi günümüzden önce 0.6 ile 1.75 ka yılları arasında çökelmiş olup, bağıl olarak daha 
düşük TOC (1.2-4%), MS (<1 u.S.I.) ve gama yoğunluğu (1.45-1.5g/cm3) değerlerine işaret etmektedir ve 
kırıntılı girdisiyle ilişkili sinyalleri daha belirgindir (Si+K+Zr+Ti:2000-3200ppm). Karotun tabanına doğru 
çökeller organik maddece zengin siyah renkli bantlar, laminalı siltler ve kum seviyeleri içermektedir. Bu 
çökeller yüksek TOC (2-5.5%), düşük MS ve gama yoğunluk değerlerinin yanı sıra, kırıntılı girdisi 
parametrelerinin belirgin dalgalanmaları ile karakterize edilmektedir (Si+K+Zr+Ti:1500-2500ppm).  
 
ABSTRACT 
A systematic multi proxy study is applied to a 4.2m long sediment core, taken from the deepest depo-centre 
of the Lake Bafa, to investigate the Late Holocene ecosystem characteristics. Major and minor element 
compositions are determinated by ICP-MS and ITRAX-XRF core scanner methods, in 2mm high 
resolution. Geotek multi sensor core logger (MSCL) derived gamma density and magnetic susceptibility 
(MS) values are evaluated in 0.5 cm resolution.  Total organic carbon (TOC) concentrations are investigated 
by Shimadzu Analyser. Elemental carbon versus nitrogen ratios (C/N) is also calculated to characterize the 
origin of organic matter. Furthermore, laser aided particle size analysis is applied to obtain sediment size 
distribution patterns. 
 
Mainly, homogenous clays are observed in the uppermost 90cm part of the core. These sediments indicate 
relatively high TOC (2.5–4.5%), MS (1.5-1.6 u.S.I.) and gamma density (1.5-2.5g/cm3) values with 
relatively weak signal of the detrital input (Si+K+Zr+Ti:1500-2000ppm). The underlying transitional unit 
was deposed in between  0.6 and 1.75 ka years BP and reflects relatively low TOC (1.2-4%), MS (<1u.S.I.) 
and gamma density (1.45-1.5g/cm3) values with intensive detrital input signature (Si+K+Zr+Ti:2000-
3200ppm). Sediments from the lowermost parts of the core contain organic matter rich black clays, 
laminated silts and sand layers. These sediments are characterized by the relatively higher TOC values (2-
5.5%), lower MS and gamma density values and obvious fluctuations of the detrital input parameters 
(Si+K+Zr+Ti:1500- 2500 ppm).   
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ÖZET 
Bu çalışma, GB Anadolu’da yer alan Fethiye-Burdur Fay zonu’nun KD’ya doğru devamında yer alan 
Burdur havzasında, Pliyo-Kuvaterner’den günümüze kadar etkin olan gerilme rejimlerini ortaya çıkarmayı 
amaçlamıştır. Burdur havzası, KD-GB doğrultulu olup, yaklaşık 60 km uzunluğunda ve 40 km 
genişliğindedir. Alüviyal yelpaze ve akarsu-göl çökellerinin egemen olduğu Burdur havzası bir graben 
havza olup, bu havzada çökelim geç Pliyosen’de başlamıştır. Burdur havzasını oluşturan geç Senozoyik 
yaşlı gerilme durumlarını belirlemek için toplam 16 istasyonda fay-atım verileri toplanmıştır. Fay 
düzlemleri üzerinde ölçülen atım vektörlerinin ters çözümü, Pliyo-Kuvaterner’de etkin bir normal 
faylanmaya işaret etmektedir. Bu rejimin, depremlerin odak mekanizması ters çözümlerinden ortaya çıkan 
sonuçlarla birlikte, günümüzde de devam ettiği sonucuna varılmıştır. Hem faylar hem de depremlerin ters 
çözümleri, KB-GD (K30˚B) doğrultulu olup yatay düzlemde yer alan en küçük gerilme ekseni (σ3) ile 
temsil edilmektedir. KB-GD doğrultulu bir genişlemenin ürünü olan faylar, ana gidiş doğrultusu KD-GB 
olan Fethiye-Burdur Fay zonuyla da uyumluluk göstermektedirler. Asal gerilme eksenleri arasındaki oran 
(R) 0.74 olup, bu değer bu bölgede radyal (her yöne) bir gerilmeden ziyade, üç eksenli bir  gerilme 
durumunun varlığını açıkça göstermektedir. Bölgede belirlenen KB-GD doğrultulu genişleme rejimi, Pliyo-
Kuvaterner’de Burdur havzasının oluşumundan sorumludur. GB Anadolu’da belirlenen bu genişleme 
rejimi, Anadolu bloğu altındaki Afrika levhasının, Helen (Ege) ve Kıbrıs yayları ile olan jeodinamik 
etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. KB-GD doğrultulu genişleme rejimi, özellikle Kıbrıs 
yayı boyunca, yitim sürecinin bir parçası olan Afrika levhasının Anadolu bloğunu kendine doğru 
çekmesiyle (roll-back) ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
ABSTRACT 
This study defines the Plio-Quaternary to present-day stress regime acting in the Burdur basin, located at 
the northeastern part of the Fethiye-Burdur Fault zone on SW Turkey. Burdur basin is elongated a NW-SE 
trend, have approximately 60 km length and 40 km width. This basin is a graben and alluvial fans and river-
lake sedimentation started in late Pliocene. Fault-slip data were collected in 16 stations to determination as 
a Late Cenozoic stress states in the basin. The inversion slip vectors measured on fault planes indicates a 
consistent normal faulting stress regime during Plio-Quaternary time, with the later continuing into recent 
times as indicated by earthquake focal mechanism inversions. Both states have consistent NW-SE (N30˚W) 
trending horizontal minimum stress axis (σ3). The orientation of fault sets is predominantly around the NE–
SW direction in the major Fethiye–Burdur Fault zone, making the extension NW–SE. The mean stress ratio 
(R) is 0.74 indicating a triaxial stress state, which is clearly different from radial extension. The NW–SE 
extension is probably responsible for the formation of the Burdur basin during Plio-Quaternary time. The 
extension obtained on SW Anatolia may be attributed to the geodynamic effects related to the subduction 
of the African plate beneath Anatolia, diffusing along Hellenic (Aegean) and Cyprus arcs. The cause of the 
NW–SE extension is the slab-pull force (roll-back) due to the subduction process along the Cyprus arc.  
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ÖZET 
Akşehir fayının (GB Türkiye) tektonik aktivitesini ve deprem tehlikesini daha iyi anlayabilmek için 
yaklaşık 100 km uzunluğundaki fayın 60 km’lik bölümünün tektonik jeomorfolojisi incelenmiştir. Fay, dağ 
önleri boyunca yedi jeomorfik segmente ayrılarak incelenmiştir. Bu çalışmada, dağ önü sinüslülük oranı 
(Smf), hipsometrik integral (HI), vadi tabanının vadi yüksekliğine oranı (Vf), drenaj alanı asimetri faktörü 
(AF) ve drenaj alanı asimetrisi (Bs) jeomorfik indisleri incelenmiştir. 32 adet drenaj havzası ve dağ 
önlerindeki üçgen yüzeylerin kombinasyonu sonucunda, fayın kuzey ve orta bölümlerinin yüksek kayma 
oranına, güney bölümünün ise düşük kayma oranına sahip olduğunu belirlenmiştir. Üçgen yüzeylerin düşey 
kesitleri geç Miyosen-erken Pliyosen’de başlayan dağ önü yükseliminin günümüzde de devam ettiğini 
göstermektedir. Sonuç olarak, son birkaç yüzyılda Akşehir fayı üzerinde meydana gelen orta-güçlü 
depremler yanıltıcı olabilir. Yapılacak paleosismik bir değerlendirme, bölgenin deprem tehlikesi ile ilgili 
sorulara cevap verebilir. Tektonik jeomorfoloji sonuçları, Akşehir fayının aktif olduğunu ve tarihsel 
dönemde meydana gelen depremlerden daha büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu 
göstermektedir. 
 
ABSTRACT 
In order to better understand the activity of the Akşehir normal fault in SW Turkey and the associated 
seismic hazard, I investigated the tectonic geomorphology of a 60-km stretch of the 100-km-long Akşehir 
fault block. The fault can be separated into seven geomorphic segments along the mountain front. In this 
study, it was investigated to geomorphic indices which are mountain front sinuosity (Smf), hypsometric 
integral (HI), ratio of valley-floor width to valley height (Vf), drainage basin shape (Bs), drainage basin 
asymmetry (AF). Analysis of 32 drainage basins and mountain front facets using a combination of 
geomorphic indices reveals a general pattern of high slip rates in the northern and central segments and low 
slip rates in the southern. The vertical relief of the facets suggests that uplift of the mountain front initiated 
in the late Miocene/early Pliocene and continues to the present. Therefore, the many moderate to strong 
earthquakes on the Akşehir fault in the past few hundred years may be misleading. A paleoseismic 
evaluation could answer questions concerning the area's earthquake hazard. The tectonic geomorphology 
suggests that the Akşehir fault is active, and larger earthquakes than those of the historic period are a 
potential threat.  
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GRAFİK ÖZET / GRAPHICAL ABSTRACT:  
 

 
 

Şekil: Akşehir fayı için hesaplanan jeomorfik indisler 
Figure: The geomorphic indices calculated for Akşehir fault 
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ÖZET 
Mağaralar yüksek nem, düşük sıcaklık ve mutlak karanlık gibi abiyotik koşuların varlığı sebebiyle sıklıkla 
ekstrem olarak anılan oligotrofik ortamlardır. Çoğu canlı türünün yaşamını sürdürmesine elverişli olmayan 
bu habitatlarda yaşayan kemosentetik ekstremofil canlılar ise kemolitotrofik enerji sentezinin yan ürünü 
olarak ikincil mağara formasyonlarının meydana gelmesine katkıda bulunmaktadırlar. Ortam şartlarının 
büyük ölçüde sabit ve ortamın da sınırlı etkileşimler haricinde dışarıya kapalı olması nedeniyle mağaralar, 
yeni yapıların oluşumu, yüzey aşınması ve hatta mağarada kısmi genişleme gibi olaylarla sonuçlanan 
jeokimyasal süreçler ve ortamda süregelen mikroorganizma aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelmesi için 
oldukça ideal ortamlardır. Bu çalışmada, Burdur ili Çatağıl Köyü sınırları içerisinde yer alan İnsuyu 
Mağarası’nın farklı noktalarından alınan sedimentlerde mikrobiyal çeşitlilik belirlenmiştir. Yıl boyunca su 
aktivitesinin görüldüğü 12 kritik lokasyondan duplike alınan sediment örnekleri PCR-DGGE (Polimeraz 
Zincir Reaksiyonu – Denatüre Gradiyent Jel Elektroforez) metodu ile 16S rDNA geni temel alınarak 
incelenmiştir. Genomik DNA’ların numunelerden ekstraksiyonu ve izolasyonu PowerSoil® DNA Isolation 
Kit (MO BIO Laboratories inc., CA) ile gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada üretici protokolüne bir ön basamak 
eklenerek, ortamdaki CaCO3 moleküllerinin genomik DNA’ya bağlanmasını önlemek ve PCR işleminin 
verimini arttırmak amacıyla numuneler sentetik bir DNA molekülü ile muamele edilmiştir. PCR işlemi 
sırasında hem bakteriyel hem de arkeal primerler kullanılmış, bu aşamada klonlanan 16S rDNA genine 
DGGE metodu uygulanarak elde edilen veriler BioNumerics 5.1 yazılımı ile analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda üretilen filogenetik ağaç ile sediment numunelerindeki komünite benzerliği ve Shannon dağılımı 
tayin edilmiştir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında alınan sediment örneklerinde toplam organik karbon 
(TOC), X-Işını Difraksiyon Spektroskopisi (XRD) ve X-Işını Flüoresans Spektroskopisi (XRF)  gibi 
jeokimyasal analizler ve in vitro incelemeler yapılarak, tespit edilmiş mikrobiyal komunitenin sürdürdüğü 
metabolik faaliyetler ile biyomineralizasyon ve ikincil mağara formasyonu ilişkisi irdelenecektir. 
 
ABSTRACT 
Caves are classified as one of the most significant oligotrophic environments considered as extreme on 
account of the presence of abiotic conditions such as high humidity, low temperature and total darkness. 
The chemosynthetic extremophiles, the dweller of these unfavorable habitats for many of the rest of livings, 
are responsible for secondary cave mineralization by chemolithotrophic pathways as a metabolic activity. 
As a consequence of the characteristics as stabile environmental conditions and absence of any external 
disturbance, caves are unique environments to investigate the interaction between metabolic activity driven 
on rock by the specific microorganisms and geochemical processes leading to mineralization, deterioration 
or metamorphism of rocks within the expansion of cave. This research examines the microbial diversity of 
cave sediments which are obtained from Insuyu Cave located at Çatağıl Village of Burdur Province at 
Southern Turkey. Microbial communities of the sediments samples within the total number of 12 were 
taken as duplicate from the critical zones of the caves at where the water activity is observed all year round. 
Subsequently, the samples were monitored by 16S rDNA gene based PCR-DGGE (Polymerase Chain 
Reaction - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) methodology. Genomic DNAs of microorganisms 
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were extracted and isolated from the samples by The PowerSoil® DNA Isolation Kit (MO BIO 
Laboratories Inc., CA). The additional steps to the manufacturer’s protocol were applied, the pre – treatment 
with the synthetic DNA molecule poly-dIdC which is attributing as a blocking agent and carrier molecule 
for the Calcium ions was used to prevent the reaction between CaCO3 and DNA molecules and increase 
the yield of PCR amplification. During amplification, both Archaeal and Bacterial universal primers were 
used and the clones were investigated to compare with respect to resemblance of their diversity profiles by 
using DGGE. DGGE patterns were analyzed with BioNumerics software 5.1. and dendogram of the DGGE 
profiles was identified. Similarity matrix were examined by the Shannon index of general diversity H. 
Besides those molecular treatments, geochemical analyses will be performed to the sediment samples 
within the scope of this study. Total organic carbon (TOC), x-ray diffraction spectroscopy (XRD) and x-
ray fluorescence spectroscopy (XRF) analysis of sediments will also implemented at the next stages of the 
study currently carried on. 
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ÖZET 
Batı Toroslar dağ kuşağı içinde yer alan Dedegöl Dağı (2992 m) Kuvaterner’in soğuk dönemlerinde 
buzullaşmalara maruz kalmıştır. Bu buzullaşmalar topografyanın sınırladığı sıcak tabanlı dağ 
buzullaşmaları şeklinde gerçekleşmiştir. Buzullaşmalara ait morfolojik şekiller; buzul vadileri, sirkler, 
aretler, piramidal zirveler, törpülenmiş yüzeyler, hörgüç kayalar, buzul çizikleri ve cilaları, moren depoları 
ve sandur düzlüğü olarak sıralanabilir. Son buzullaşmanın gerçekleştiği dönemdeki sıcaklık değerlerinin 
günümüz sıcaklık değerlerinden 10-11ºC daha düşük olduğu paleoiklim modellemeleriyle belirlenmiştir. 
Yapılan buzul rekonstrüksiyonundan elde edilen veriler ışığında, daimi kar sınırının ortalama 2230 m 
olduğu, buzulların 21,2 km² alan kapladıkları, buzul dillerinin kuzey ve doğu yamaçta 1500 m izohipsine 
kadar indikleri ve 7 km’yi geçen uzunluğa ulaştıkları tespit edilmiştir. Buzulların uzun diller oluşturmaları 
ve 1500 m seviyelerine kadar inmelerinde topografik koşulların rolü önemli ölçüde etkili olmuştur. Aktif 
tektoniğin etkili olduğu Isparta Büklümü içinde yer alan Dedegöl Dağı başta doğu ve kuzey olmak üzere 
faylarla sınırlanmış ve kütlevi bir özellik kazanmıştır. Bu özellik, kısa mesafede yüksek eğim değerlerine 
sahip bir topografyanın oluşumuyla sonuçlanmıştır. Buzulların yayılış alanında ise eğim değeri ortalama % 
23,6 hesaplanmıştır. Yüksek eğim değerleri buzulların aşağı kotlara inmelerini kolaylaştırmıştır. Batı 
Toros’da buzullaşmaya uğrayan Akdağ ve Sandras gibi dağlarda 1900 m’nin altına inemeyen buzulların, 
Dedegöl Dağı’nda 1500 m seviyesine inmesinde, buzul dinamikleri, klimatik ve litolojik faktörlerin yanı 
sıra aktif tektoniğe bağlı olarak oluşan topoğrafik özelliklerin de önemli bir role sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu çalışmayla Dedegöl Dağı’nda meydana gelen buzullaşmaların genel özellikleri ele 
alınmış ve buzulların 1500 m’ye kadar alçalmasında rolü olduğu düşünülen topoğrafik özelliklerin etkisi 
incelenmiştir. Bu amaçla arazi çalışmaları ve OSL tarihlendirmeleri yapılmış; CBS ortamında morfometrik 
analizler, fiziksel temelli modellemeler ve paleoiklim modellemeleri gerçekleştirilmiştir.  
 
ABSTRACT 
Located in western Taurus mountain range, Mount Dedegöl (2992 m) was subjected to multiple glaciations 
during the cold periods of Quaternary. These glaciations occurred in a style of topographically controlled 
temperate mountain glaciations. Those glaciations left behind glacial landforms such as glacial valleys, 
cirques, arêtes, horns, roches moutonnees, scoured and polished surfaces, glacial striea, different kind of 
moraine deposits and an outwash fan. Paleoclimate modellings indicate that temperatures during the last 
glaciation were approximately 10-11ºC lower than those of today. In the light of the data collected from 
glacial reconstructions, we assessed the ELA was 2230 m, the glaciers covered an area of 21 km², glacier 
lobs descended down around the altitude of 1500 m on the slopes of the north and east and their lengths 
exceeded 7 km. Topographic conditions have played a significant role in the formation of long glacier lobs 
and their lowering at the elevation of 1500 m. Mount Dedegöl located in Isparta Angle which has powerful 
tectonic activity is bordered with faults mainly from east and north rendering the mountain a massive. 
Massive characteristics has resulted in a topography that has very high slope values in a short distance. 
Calculated average slope value is % 23,6  in the areas glaciers occupied. High slope values facilitated 
glacier movement towards lower elevations.  The glaciers which could not descend lower than the elevation 
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of 1900 m on the glaciated mountains in Western Taurus such as Akdağ and Sandras, they could reach at 
the elevation of 1500 m on Mount Dedegöl. We concluded that this situation resulted from topographic 
characteristics originated from active tectonics besides glacier dynamics, climatic and lithologic factors. In 
this study we examine general characteristics of glaciations on Mount Dedegöl and the influence of 
topographic conditions that play a significant role in the descend of glacier lobs at the elevation of 1500 m. 
To achieve this aims, we conducted field work and OSL dating and carried out morphometric analysis, 
physically-based glacier modeling and paleoclimate modellings using GIS. 
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ÖZET 
Göller Bölgesi Türkiye’nin Güneybatı Anadolu kısmında, Toros Dağları'nın kıvrımları içinde bir dizi sığ 
tektonik göllerin bulunduğu bir alandır. Burada buluna başlıca göller Acı Göl, Akşehir Gölü, Beyşehir 
Gölü, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü ve en küçük olanları ise Çavuşçu Gölü ve Salda Gölüdür. Bu çalışmanın 
yöntemi şu adımları içermektedir: verilerin elde edilmesi, göl sınırlarının belirlenmesi, göle ait morfometrik 
parametrelerin göle ait çizgisel özelliklerinin kullanılarak belirlenmesi ve son olarak da faylar ve göl-havza 
morfolojisi arasındaki ilişkinin gücünün ve yönünün belirlenmesidir. Çalışmada göl sınırları, 10 m. abartılı 
Sayısal Arazi Modeli (SAM) üzerine bindirilmiş 5 m. çözünürlüklü SPOT 5 PAN görüntülerinden 
faydalanarak yapılan görüntü analizleri ile elde edilmiştir. Göl havzasına ait uzanım, dairesellik, fetch, 
maksimum uzunluk ve ortalama genişliği içeren morfometrik özellikler göl poligonundan belirlenmiştir. 
Fetch göl açık su üzerinde en uzun kesintisiz gerilme olarak tanımlanmıştır. Maksimum uzunluk bir kıyı 
özelliği veya ada tarafında kesinti olmasına bakılmaksızın en uzun kıyı-kıyı mesafedir. Maksimum genişlik 
ise maksimum uzunluk eksenine dik olan bir gölün en geniş kesitidir. Tektonik aktivitenin göl havzası 
morfolojisi üzerine nasıl etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla bu morfometrik özellikler bölgenin 
mevcut fayları ile değerlendirilmiştir.  
 
ABSTRACT 
The Turkish Lake District is an area with a series of shallow tectonic lakes within the folds of the Taurus 
Mountains in Southwestern Anatolia, Turkey. The major lakes are Lake Acı, Lake Akşehir, Lake Beyşehir, 
Lake Burdur, Lake Eğirdir, and the smaller ones are Lake Çavuşçu and Lake Salda. The method of the 
study consists of the following steps: data collection, extraction of the lake boundaries, determination of 
the morphometric parameters by the linear features of the lake and finally investigation of the strength and 
direction of the relationship between faults and lake basin morphology. In the study lake areas are obtained 
by image analysis from SPOT 5 PAN imagery, having a spatial resolution of 5 m. (nadir), draped on the 
Digital Elevation Model (DEM) with vertical exaggeration factors 10 m.  Morphometric properties of the 
lake basin consisting, elongation, circularity, fetch, maximum length and average width are calculated from 
the lake polygon outline. Fetch is defined as the longest unbroken stretch of open water on a lake. Maximum 
length is the longest shoreline-to-shoreline distance regardless of whether or not the line is broken by a 
shoreline feature or island. Maximum width is the widest section of a lake perpendicular to the axis of 
maximum length. These morphometric properties are evaluated with the existing faults of the area in order 
to reveal how tectonic activity impacts on the lake basin morphology. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı yeraltısularında çözünmüş asal gazların paleoiklim çalışmalarında kullanımı ile ilgili 
bilgi vermek ve dünyadan örnekler sunmaktır. Yeraltısularında çözünmüş asal gazlar paleoiklim koşulları 
ve geçmiş sıcaklık kayıtları ile ilgili küresel bazda eksiklikleri tamamlamak için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Asal gazların [helyum (He) radyojenik bileşen içerebileceği için He dışındaki asal gazlar 
yani neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr) ve ksenon (Xe)] suda sıcaklığa bağlı çözünmeleri araştırmacılara 
“Yeraltısuyu asal gaz termometresi” olarak adlandırılan değerli bir araç sunmaktadır. Dünyada farklı 
bölgelerde gerçekleştirilmiş çalışmalarda bazı basınçlı akiferlerde suyun akışı sırasında meydana 
gelebilecek dispersiyon sonucu düşük çözünürlükte de olsa paleo-sıcaklık kayıtları elde edilmiştir. Helyum 
izotopları (3He ve 4He) konservatif doğaları ve bilinen kaynak fonksiyonlarıyla yeraltısuyu çalışmalarında 
iyi birer izleyici konumundadır. Yeraltısularında atmosferik olmayan 4He konsantrasyonları atmosfer ile 
denge durumundaki çözünmüş konsantrasyona ek olarak kabukta radyoaktivite ve diğer nükleer süreçler 
ile zamana bağlı olarak artmaktadır. Dolayısıyla, U/Th bozunması sonucu akiferde artarak biriken 4He 
konsantrasyonları yeraltısuyu geçiş süresini belirlemekte göreceli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bunun 
yanı sıra, çözünme dengesi üzerinde oransal neon (Ne) fazlalığı akiferde beslenim dinamiği ile ilgili bilgi 
verebileceği gibi geçmişteki yağış miktarları ve su tablasında dalgalanmaların salınımı ile ilgili de bilgi 
vermektedir. Yeraltısuyunda çözünmüş asal gazlar paleoiklim çalışmalara değerli katkılar sağlamaktadır 
fakat asal gaz konsantrasyonları ile ilgili yorumlar yapılırken elde edilen bilgilerin faydalı olabilmesinin 
yeraltısuyunun geçiş süresinin olabildiğince doğru olarak belirlemenmesine bağlı olduğu göz önüne 
alınmalıdır. Konu ile ilgili Türkiye’de Konya Kapalı Havzasında ve Kazan Havzasında (Ankara) 
gerçekleştirilmiş çalışmalar mevcuttur. Araştırmacılar Konya’da yeraltısuyu radyokarbon yaşlarının 
hidrolik yaşlar ile uyumlu olarak beslenim alanından uzaklaştıkça lineer olarak arttığını ve 40,000 yıla 
kadar çıktığını, paleosuların besleniminin günümüzden daha nemli ve soğuk iklim koşullarında 
gerçekleştiğini ve helyum-4’ün artışı ile radyokarbon yaşlarının uyumlu olduğunu ortaya koymuştur 
(Bayarı vd., Hydrogeology Journal, 2009; Özyurt ve Bayarı, Karst Waters Institute Special Publ., 2014). 
Kazan trona sahasında bulunan çoklu akifer sisteminde ise serbest ve basınçlı akiferlerin δ 18O ve δD 
içeriklerinin farklı olduğu, derin ve basınçlı akiferdeki düşük radyokarbon aktiviteleri, yüksek helyum 
fazlalığı ve 3 ile 8 °C arasında değişen asal gaz sıcaklıklarıyla akifere beslenimin günümüzden daha soğuk 
koşullarda gerçekleştiği belirlenmiştir (Arslan vd., Quaternary Research, 2013).  
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to give information about the utilization of the dissolved noble gases in 
groundwater in paleoclimate studies. Noble gases have been widely employed to reconstruct paleoclimate 
conditions and to fill in the gaps in global temperature records. Temperature dependence of the solubility 
of noble gases (i.e., Ne, Ar, Kr, Xe but not He as it contains radiogenic components as well) in water 
provides researchers a valuable tool: “groundwater noble gas thermometer”. There have been numerous 
studies proving that some confined aquifers act as low-frequency continental paleoclimate archives. Helium 
isotopes (3He ve 4He) are considered as useful tracers in groundwater studies due to their conservative 
nature and known source functions. Non-atmospheric 4He concentrations found in groundwater are usually 
produced by radioactivity and other nuclear processes within the crust. These concentrations can be used 
as relative age indicators since they increase with groundwater residence time due to accumulation of 
radiogenic 4He produced by U and Th decay series elements in the aquifer rocks and released into 
groundwater. The relative Ne excess above solubility equilibrium gives information about the past recharge 
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dynamics and the water table fluctuations. Dissolved noble gases in groundwater provide valuable 
information in paleoclimate studies however when evaluating the concentration data the groundwater 
residence times should be determined as accurately as possible. There are studies carried out in Turkey in 
Konya Closed Basin and in Kazan trona ore field (Ankara). In Konya Closed Basin, it has been found out 
that radiocarbon ages increase linearly by distance from the recharge area in agreement with the hydraulic 
ages, the recharge to the system occurred in a cooler and more humid climate and the increase in helium-4 
concentrations are in accordance with radiocarbon ages (Bayarı et al., Hydrogeology Journal, 2009; Özyurt 
and Bayarı, Karst Waters Institute Special Publ., 2014). In Kazan Trona ore field multi-aquifer system, it 
has been determined that δ18O and δD contents in unconfined and confined parts of the system are different. 
In addition to this, low radiocarbon activities, high He excesses and low noble gas temperatures (between 
3- 8 °C) in the confined parts of the deep aquifer system suggest that the system was recharged under cooler 
climatic conditions (Arslan et al., Quaternary Research, 2013). 
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ÖZ 
Van Gölü Havzası, 3.500 km2’lik kapalı su alanı içeren, toplam 16.000 km2’lik yüzölçümüne sahiptir. 
Bölgenin jeodinamik ve stratigrafik evrimi boyunca gölün su seviyesinin, farklı alanlarda farklı nedenlerin 
öncülüğünde değişmesi, Pliyo-Kuvaterner’den günümüze kadar çökel stratigrafisinin gelişmesini 
sağlamıştır. Bu süreçte gerçekleşen sedimantasyon içinde özellikle Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökellerin 
bulunduğu alanlar; yükselimlerden alçalımlara doğru olan drenaj sistemi ve aktif tektonik geometriyi 
oluşturan yapısal elemanlar göz önüne alınarak bölümlendirilmiştir. Buna göre çalışma alanında morfolojisi 
şekillenen beş farklı alan; Van (VD), Everek (ED), Mollakasım-Dilimli-Tabanlı (MDTD), Muradiye (MD) 
düzlükleri ile Gevaş-Gürpınar (GGK) koridorudur. VD’nün doğu, güneydoğu ve kuzeyi yükselimlerden 
oluşurken, arada kalan alçalım bölgesindeki Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökeller; eski göl seviyesi değişimi, 
yükselimlerden gelen akarsuların enerjisine bağlı olarak gelişen kırıntılı sedimanter istifler ve güneydeki 
travertenlerden oluşur. VD’deki bu stratigrafinin gelişiminde iklimsel koşullar ile birlikte, kuzey 
yükselimin eteğinde izlenen ve ortalama K200D doğrultulu ve doğrultu-atımlı faylanmaya uygun oblik 
normal faylar ile güneydeki Edremit ilçesinde bulunan travertenleri oluşturan ve deforme eden safa yakın 
sol yanal doğrultu atımlı faylanma etkisi ortaktır. VD’deki iklimsel faktörler ile birlikte aktif tektoniğe bağlı 
bu etki, 9 Kasım 2011 Mw 5.6 depremi ile kanıtlanmıştır. ED’de bulunan Pliyo-Kuvaterner çökeller de, 
özellikle doğrultusu K40°-80°D arasında değişen ve kuzeybatıya eğimli aktif ters faylar tarafından 
kesilmiştir. Bu aktif faylara ait deformasyon yapılarının yoğunlukları ve işlevleri alttan üste doğru azaldığı 
veya kaybolduğu için kör özelliklidir. 23 Ekim 2011 Mw 7.1 depremini oluşturan fay düzlemi, günümüzde 
de tektonik etkinin sürdüğünü gösterir. Buna göre ED’deki çökelmenin ana faktörlerini, güney ve kuzey 
yükselimlerdeki drenajda oluşan iklime bağlı enerji değişiklikleri ve aktif ters faylar oluşturur. MDTD’nin; 
güney ve Van Gölü kıyısına yakın alanlarında bulunan eski göl teras ile Karasu nehri çökelleri ve özellikle 
kuzey kesimde bulunan volkanik kayaçlar, Kuvaterner dönemin başlıca stratigrafik ürünleridir. Bu alanının 
kuzey kesiminde izlenen ve sol yanal doğrultu atımlı faylanmaya uygun yapısal elemanlar ve 23 Ekim 2011 
Mw 7.1 depremi sonrasında oluşan artçı deprem dağılımları ve odak düzlemi çözümleri, aktif doğrultu 
atımlı faylanmanın kıtasal kabuğun derin kesimindeki işaretleridir. MDTD’de iklim ile beraber tektonik 
etki de sedimantasyon sürecini denetlemiştir. Çalışma alanının MD ve GGK bölümünde ise Kuvaterner 
çökellerini etkileyen herhangi bir yapısal eleman izlenmemiştir. Van Gölü Havzası’ndaki Neotektonik 
dönemin geç evresinde gerçekleşen sedimantasyon, önemli ölçüde levha-içi tektonik unsurlardan 
etkilenmiştir. Buna göre depolanma alanlarından MD ve GGK iklim ve mevsim ile ilişkili erozyonal 
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hareketler ve akarsu aşındırması; ED, VD ve MDTD’de ise aktif faylanma, çökelmeye eşlik etmiştir. 
Bölgede meydana gelen depremler de, kıtasal kabuğun en az 20 km derinliğinden itibaren yüzeye kadar 
deformasyon oluşturmuş ve yukarıda belirtilen tektono-sedimanter alanlardaki Kuvaterner istifin 
litofasiyeslerinin gelişiminde ana faktör olmuştur. 

ABSTRACT  
The Lake Van Basin covers a 16.000 km2 area including 3.500 km2 enclosed water surface. During the 
geodynamic and stratigraphic evolution of the region, water level variations in the different areas with 
different reasons caused development of a sedimentary stratigraphy from Plio-Quaternary to Recent. Areas 
with Plio-Quaternary deposits were categorized by considering the drainage system from high areas to low 
areas, active tectonic and structural elements. Based on this categorization, five different morphological 
areas were defined as Van (VD), Everek (ED), Mollakasım-Dilimli-Tabanlı (MDTD), Muradiye (MD) 
lowlands and Gevaş-Gürpınar (GGC) corridor. The east, southeast and north of VD are highlands, enclosing 
a lowland in the middle. Quaternary deposits in the lowland include sediments deposited by under the 
influence of the water level changes of the previous lake, detritic sedimentary sequences by high water 
energy coming from the highlands and travertines in the south. The Quaternary sequence of the VD has 
been developed by the climatic conditions along with a N200E trending oblique normal faulting in the 
foothills of the northern highlands and a left-lateral strike-slip faulting deformed the travertines located in 
the Edremit County in the south. Faulting effect on the VD area was proven by the 9 November 2011 Mw 
5.6 earthquake. Also, Quaternary deposits on the ED areas were cut by the northwest dipping active reverse 
faults with N40°-80°E strikes. The intensities and effects of deformational structures related to the active 
faults, which diminish or disappear from bottom to top of the region suggest that these faults are of blind 
character. 	  The fault plane of 23 October 2011 Mw 7.1 earthquake indicates that nowadays the tectonic 
effect still continues in the region. The energy level changes related to climate in the drainage system of 
north and south highlands and active reverse faults are the main factors controlling the sedimentation in the 
ED. The old lacustrine terraces deposits located in the south and areas nearby the Lake Van coasts of the 
MDTD and volcanic rocks in the north and around Karasu River deposits are the main stratigraphy products 
of the Quaternary period. The structural elements that fit to the left lateral strike-slip faulting in the north 
of MDTD, distributions of 23 October 2011 Mw 7.1 Van earthquake aftershocks and fault plane solutions 
are the signs of active strike-slip faulting in the deep parts of continental crust. The climatic conditions 
along with tectonic effect have controlled the sedimentation process in the MDTD area. No structural 
element affecting the Quaternary deposits is observed in the MD and GGC parts of the study area. 
Sedimentation occurring in the late stage of the Neotectonic period in the Lake Van Basin was significantly 
affected by the intra-plate tectonic elements. In accordance with this tectonism, sedimentation was 
accompanied by the erosional agents related to climatic and seasonal conditions and stream erosion in the 
MD and GGC deposition areas and active faulting was accompanied to the sedimentation in the ED, VD 
and MDTD deposition areas. Earthquakes taking place in the region had caused deformations in the upper 
20 km zone of continental crust and are the main factor in the development of lithofacies of the Quaternary 
sequences in the deposition areas described above. 
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ÖZET 
Bu çalışma ile Mert Çayı Havzası’nın taşkın risk analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, sayısal jeoloji, 
topoğrafya, iklim, toprak, bitki örtüsü ve arazi kullanımı verileri kullanılmıştır. Yöntem olarak, coğrafi bilgi 
sistemleri tabanlı jeoistatistik, spatial analiz, overlay (Bindirme) ve weighted overlay (Ağırlıklı Bindirme) 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Strahler yöntemine göre çatallanma oranları 1/25000 ölçekli sayısal 
topografik verilerden üretilmiştir. Havzaya yönelik akarsu morfometrisini ortaya koymak için, yükseklik, 
eğim, bakı, hipsometrik eğri ve integral, boyuna profil, rölief ve drenaj yoğunluğu, akarsu sıklığı, tekstürü, 
akış zamanı, havza şekli analizi, şekil ve form faktörleri analizleri yapılmış ve değerleri tespit edilmiştir. 
Bu analizler taşkın risk değerlerinin bulunması için gerçekleştirilmiştir. Çıkan değerler taşkın ile 
ilişkilendirilmiştir. Yapılan analizlerden hipsometrik integral değerine göre, havza geneli olgunluk 
dönemini geçirmektedir. Strahler çatallanma oranına göre de havza genelinde 2777 adet dizin 
belirlenmiştir. Havzada akarsu sıklığı 3.4 olup, geçirgen olmayan yüzeysel akışı destekleyen bir yapının 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tekstür değeri yüksek çıkmış ve bu durum taşkına geçen suyun fazlalığını 
ifade etmektedir. Havzada morfometrik analizlerden rölief ve engebe değerleri yüksek çıkmış ve bu 
durumda taşkını destekler sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Havza şekli analizlerine göre Yılanlıdere en yüksek 
taşkın riskine sahip havza olurken, Gravelius indeksine göre havza dairesel bir görünüme sahiptir. Ayrıca, 
istatistiksel analizlere göre Yılanlıdere de her iki yılda bir taşkın tekrarlama sıklığı tespit edilmiştir. 
Havzanın şekil ve form faktörleri düşük değerler göstermiş bu durum taşkın riskinin yüksek olduğu 
anlamına gelmektedir. Yapılan analizler sonucunda, havzanın taşkın risk durumu % 67.7 risksiz, % 29.6’sı 
orta derece riskli, % 2.7’sı ise yüksek ve çok yüksek riskli alanlar olarak belirlenmiş ve havzanın taşkın 
risk haritası üretilmiştir. 
 
ABSTRACT 
In this study, flood risk analyses of applied on Mert Creek Basin. Digital geology, topography, climate, 
soil, vegetation cover, and land use data are used in the study. The methods used in this study are geographic 
information systems based geostatistics, spatial analysis, overlay, and weighted overlay. Also, bifurcation 
values determined according to Strahler method using 1/25000 scaled topographic data. To define river 
morphometry of the basin; elevation, slope, aspect, hypsometric curve and integral, longitudinal profile, 
relief and drainage density, river system flow frequency, river texture, time of concentration, basin shape, 
shape and form factors analyses are applied. This analysis was performed to find the valve of flood risk. 
The results of analyses are assessed related to flood events. The basin is generally on the process of mature 
river landscape according to hypsometric integral analysis values. 2777 tributary ranks are identified in the 
basin according to Strahler bifurcation rate. The river frequency of the basin is 3,4 and it has an 
impermeable structure supporting runoff. A high texture value is calculated so, it ensures high amount of 
water transfer for flood. The basin has a rough topography and supports flood events according to the results 
of morphometric relief analysis. Yılanlıdere has highest risk for flood events by the results of basin shape 
analyses. Also, the basin has a circular shape according to Gravelius index. Also, every other year flood 
recurrence frequency has been determined for the Yılanlıdere according to statistical analysis. The basin 
has low values of shape and form which means high risk of floods. The analyses resulted that the area of 
the basin has no risk by 67,7%, moderate risk by 29,6%, and high and very high risk by 2,7 %. As a result, 
a flood risk map of the basin is produced. 
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ÖZET 
Bu çalışmada; Simav Fayı ve yakın civarının Geç Senozoyik yaşlı evrimi ve deformasyon biçimi; fay 
topluluklarının kinematik analizi çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır. Fay topluluklarının kinematik analiz 
çalışmaları sonucunda; Geç Pliyosen’den günümüze kadar birden çok evreli tektonik rejimlerin varlığı 
saptanmıştır. Bu rejimler, yaşlıdan gence doğru sırasıyla; KD-GB doğrultulu sıkışma rejimi (σ1=48°/24°, 
σ3=320°/10°, R=0,341) ile temsil edilen doğrultu atımlı faylanma, KB-GD doğrultulu genişleme rejiminin 
ürünü normal faylanma (σ1=73°/75°, σ3=309°/8°, R=0.307), KB-GD doğrultulu sıkışma rejimi 
(σ1=141°/38°, σ3=239°/10°, R=0.441) ile temsil edilen doğrultu atımlı faylanma ve KKD-GGB doğrultulu 
genişleme rejimi (σ1=40°/72°, σ3=43°/13°, R=0,574) ile sahada gözlenen etkin normal faylanmadır. KKD-
GGB doğrultulu genişleme rejimi; çalışma alanındaki son tektonik rejim olup, çoğunlukla kuzeye eğimli 
normal faylanmalar ile temsil olunur. Oluştuğu ilk dönemde doğrultu atımlı bir karakter sergileyen Simav 
Fayı, günümüzde KKD-GGB doğrultulu genişleme rejiminin ürünü bir normal fay karakterindedir. Çalışma 
alanının tamamında gözlemlenen bu tektonik rejim türünün günümüzde de etkin olmasının en önemli verisi, 
tüm arazi gözlemlerinde yaşlıdan gence tüm birimlerde, üzerleyen kayma vektörlerinden en üstte olanların 
normal fay karakterinde olmasıdır. Ayrıca, 19 Mayıs 2011 depreminin (M:5,8) odak mekanizması ters 
çözümü de normal faylanmayı vermektedir. Bu güncel deformasyonun başlangıç yaşı Kuvaterner olup, 
bölgedeki son tektonik rejim değişikliği Geç Pliyosen sonunda gerçekleşmiştir. Bunun gerekçesi ise; 
çalışma alanında Kuvaterner yaşlı birimlerde doğrultu atımlı deformasyonun gözlenmemiş olmasıdır. 
Ayrıca, bölgesel anlamda da, B-GB Anadolu’da Pliyosen’de bölgesel bir doğrultu atımlı deformasyonun 
olmaması da bunun en büyük gerekçelerinden biridir. Günümüzde etkin ve bölgesel olan tektonik rejim 
türü ise, kinematik analiz sonuçlarından elde edilen sayısal verilere göre, KKD-GGB doğrultulu bir 
genişleme gerilmesidir. 
 
ABSTRACT 
This study determined the Late Cenozoic evolution and form of deformation of the Simav Fault and 
surrounding area using kinematic analysis of fault groups. The result of kinematic analysis studies of fault 
groups identified the presence of multi-stage tectonic regimes from the Late Pliocene to the present day. 
These regimes are, from oldest to youngest; NE-SW oriented compressional regime (σ1=48°/24°, 
σ3=320°/10°, R=0.341) represented by strike slip faulting, NW-SE extensional regime producing normal 
faulting (σ1=73°/75°, σ3=309°/8°, R=0.307), NW-SE compressional regime (σ1=141°/38°, σ3=239°/10°, 
R=0.441) represented by strike slip faulting and NNE-SSW extensional regime (σ1=40°/72°, σ3=43°/13°, 
R=0.574) causing normal faulting observed in the field. The NNE-SSW extensional regime is the latest 
tectonic regime in the study area, represented mainly by north-dipping normal faulting. The Simav Fault, 
with strike slip character formed in the first period, currently has a normal fault character as a product of 
the NNE-SSW extensional regime. Observed throughout the whole study area, the most important evidence 
of the effect of this type of tectonic regime is that in all units from oldest to youngest, the overlying slip 
vectors in the uppermost have normal fault characteristics. Additionally the inverse solution of the focal 
mechanism of the 19 May 2011 earthquake (M:5.8) gives normal faulting. The initiation age of this current 
deformation is Quaternary time, with the last tectonic regime change in the region occurring at the end of 
the Late Pleistocene. The reason for this is that strike slip deformation is not observed in Quaternary age 
units in the study area. Additionally, one of the main reasons in regional terms is that in W-SW Anatolia 
there is no regional strike slip deformation in the Pliocene. Currently the effective and regional tectonic 
regime type, according to quantitative data obtained from kinematic analysis results, is NNE-SSW oriented 
extensional stress.	  
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ÖZET 
Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri çağımızda çok disiplinli alanlarda kullanımı yaygınlaşmış 
bilgi teknolojileridir. Bu bilgi teknolojileri günümüzde su kaynakları yönetimi, afet tahmini, baraj ile ilgili 
faaliyetler ve benzeri uygulamalarda etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda su rezervlerinin 
mekânsal tespiti ve değişimlerinin uydu görüntüleri ile otomatize belirlenmesi için yapılan çalışma 
Kocaeli Yuvacık Barajında uygulanmıştır.  Çalışmada su alanlarının değişiminin belirlenmesinde piksel 
tabanlı en büyük olasılıklı sınıflandırma yöntemi kullanılmış ve yöntemin performansı test edilmiştir. 
Buna göre sınıflandırma sonucunda %98.81 genel doğruluk ve 0.98 kappa doğruluk değeri ile elde 
edilmiştir. Uygulamada 2001 ve 2005 yıllarına ait optik uydu görüntüleri kullanılmış ve sınıflandırma 
yapılan görüntülere daha sonra değişim analizi uygulanmıştır. Değişim analizleri sonucunda, beş yıllık 
süreçte Yuvacık barajının rezervuar su alanlarında %10 oranında küçülme tespit edilmiş olup, otomatize 
olarak mekânsal alanlardaki değişimin belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
vazgeçilmez bir araç olduğu görülmüştür.    
 
ABSTRACT 
Remote sensing and geographic information systems are the popular information technologies of our age 
which are used for various purposes in multidisciplinary areas. These information technologies are used 
effectively as the methods for water resources management, disaster prediction, activities related to dam 
and like that. In this context, in this study a methodology for spatial detection of water reserves and 
automated identification of change is determined and the work has been implemented in Kocaeli Yuvacık 
Dam. The performance of the pixel-based classification method in determination of the water area change 
is tested. According to this, 98.81% overall accuracy and 0.98 kappa accuracy is obtained with the 
classification result. The application includes usage of optical satellite images for the years 2001 and 
2005 and application of change to the classified images. As a result change analysis, 10% reduction in 
water reservoir area has been detected in five year period and it is obtained that the Remote Sensing and 
Geographic Information Systems are indispensable tool to determine the change in spatial domain.  
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ÖZET 
Bu çalışma ile Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde ve deniz kenarında yer alan Samsun 
şehrinde ısıtma ve soğutma gün derecelerinin tespiti ile yıllık ısıtma ve soğutma maliyetinin ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Çalışma alanını ise Samsun merkez ilçe şehirsel alanları oluşturmuştur. 
Araştırmada ısıtma ve soğutma gün dereceleri yöntemi kullanılmış ve klimatik mevsim süreleri 
hesaplanmıştır. Isıtma maliyetinin ortaya konulması için seçilmiş mahallelere anket uygulanmıştır. Anket 
uygulanan binalarda genel olarak 120 m2’lik daireler baz alınmış, temel olarak ne ile ısındıkları ve aylık 
ne kadar ısınma maliyeti ile karşılaştıkları soruları yöneltilmiştir. Binaların en alt ve en üst kat ayrımına 
gidilmemiş, ortalama değerlere önem verilmiştir. Elde edilen anket sonuçları ile yöntemsel bulgular birlikte 
değerlendirilmiş ve klimatik etkenlerle ilişkileri tartışılmıştır. Çalışma sahasında ısıtma ve soğutma gün 
dereceleri üzerinde birinci derecede yerel şartların rol oynadığı, yükseklik değerlerinin arttığı mahallelerde 
ısıtma gün derecelerinin yükseldiği, soğutma gün derecelerinin ise azaldığı tespit edilmiştir. Denize açık 
kıyı kesimindeki binalarda ısıtma gereksinimi yüksek, iç kesimlerdeki dairelerde ise kıyıya ve yamaçlardaki 
binalara göre daha düşük ısıtma maliyeti olduğu tespit edilmiştir. Samsun şehrinde yıllık ısıtma gün 
dereceleri toplamı 1700-1800 oC/yıl olarak hesaplanmıştır. Yaz devresinde nemin yüksek olmasına bağlı 
olarak kıyı kesimlerde soğutma gün derecesi toplamı 450-550 oC/yıl olarak hesaplanmıştır. Samsun 
şehrinde Atakum meteoroloji verilerine göre, (1970-2014) klimatik mevsim süreleri bakımından genel 
olarak 169 gün kış, 122 gün yaz mevsimi şartları hüküm sürmektedir. Bunun yanı sıra 243 günde ısıtmaya, 
122 günde ise soğutmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Samsun’da kasım ayının ikinci yarısından mart ayı 
ortalarına kadar düzenli ısınmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yöntem sonucunda elde edilen bulgulara göre 
Samsun şehrinde genel olarak ısıtma maliyetleri yıllık ortalama 1800 TL, soğutma maliyeti ise 150 TL’yi 
bulmaktadır. Bu bilgiler anket sonuçları ile karşılaştırıldığında tamamen örtüşmektedir. Bu çalışma 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bilimsel araştırmalar komisyonunca PYO.FEN.1901.13.001. no’lu proje 
kapsamında desteklenmiştir. 

ABSTRACT 
This study aimed to reveal the annual heating and cooling costs and determination of heating and cooling 
degree days of Samsun city which is located in the sea side in the Central Black Sea Section of Black Sea 
Region. Study area formed in urban areas of central district of Samsun. Climatic seasonal periods are 
calculated with the method of heating and cooling degree days in this research. A questionnaire was 
implemented in selected neighborhoods to bring out the heating cost. Based on generally 120 m2 
apartments in surveyed buildings, basically what they warmed up with and faced with how much monthly 
heating costs questions were asked. Separation of the bottom and the top floors was not made on the 
buildings, there was an emphasis on the average values. The obtained results of the survey findings, and 
methodological findings evaluated along and its relationship with climatic factors were discussed. Local 
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conditions are primarily factors for heating and cooling degree days. The heating degree-day levels are 
higher and the cooling degree-day levels are lower on the areas that have high altitudes and continentality 
characteristics on the neighborhoods of study area. Heating requirements are high in buildings which are 
located in the coastal areas, however, the apartments which are located in the inner side have been found 
to be lower heating costs compared to the buildings which are located in the shore and hillside. The heating 
degree-days totals are calculated as 1700-1800 °C/year on the Samsun city. The cooling degree-days 
amounts are calculated as 450-550 °C/year on the coastal region due to high humidity. Winter conditions 
are dominant for 169 days and summer conditions take 122 days as seasonal durations in Samsun city due 
to Atakum meteorological data. In addition to this, heating is necessary for 243 days and cooling is 
necessary for 122 days. Regular heating is needed from the second half of November to mid-March in 
Samsun. Therefore, the calculations resulted approximately as the yearly costs of heating and cooling are 
1800 TL and 150 TL respectively. This information are fully consistent when compared with survey results. 
This work was supported by Ondokuz Mayıs University’s PYO.FEN.1901.13.001 project. 
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ÖZET 
Paleoiklim zaman serileri gürültülü, nonlineer ve genelde farklı sinyallerin karışımı halinde 
gözlemlenmektedir. Göllerden elde edilen µ-XRF element zaman serileri, bir kısım “neredeyse” bağımsız 
süreçlerin (iklim, volkanlar, rüzgar süreçleri ile taşınan kırıntılı malzeme, indirgenme sonucunda oluşan 
kimyasal çökelme vb), sonuçlarıdır. Bu yüzdendir ki çoğu çalışma çoklu belirteç modellerine 
yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, 55 m su derinliğinden alınmış Hazar Gölü çökel karotu (HZ11-P03) µ-XRF 
verilerinden  iklime bağlı bir sinyal açığa çıkartmak için Hızlı Bağımsız Bileşenler Analizi (FastICA) 
yöntemini kullandık. FastICA’nın, ana bileşen analizi, faktör analizi gibi, geleneksel boyut indirgeme 
yöntemlerinden farkı, sonuç olarak verdiği bileşenlerin korelasyonsuz olmasına değil; bağımsız olmasına 
odaklanmasıdır. Ancak, FastICA sonuçları diğer yöntemler gibi sıralı vermez. Bu yüzden iklim belirteci 
olan bileşeni seçebilmek için bileşenlerin içinden NGRIP δO 18 ve Sofular δC 13 ile uzaklık korelasyonu 
(nonlineer ilişkileri de ortaya çıkarabilen bir yöntem) en yüksek olanını seçtik. Yaş modeline göre 3,5 m 
uzunluğundaki Hz11-P03 karotu son 17,8 bin yılı kapsamaktadır. Karotta gözlemlenen hiyatüse göre 
günümüzden önce (GÖ) 12,46 ile 11,76 bin yılları arasında göl seviyesi bugüne göre en az 55 m düşmüştür. 
Analiz sonucunda elde edilen bileşen Bolling-Allerod ılık dönemini, Younger Dryas soğuk dönemini ve 
Holosen salınımlarını göstermektedir. Bileşendeki en çarpıcı iklim anomalisi ise yaklaşık GÖ 3,5 bin yılları 
arasındaki, Yunan Karanlık Çağının başlangıcı ile örtüşen, ani kurumadır. Bu çalışma Kürşad Kadir Eriş 
yürütücülüğündeki 111Y045 No’lu TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir. 
 
ABSTRACT 
Paleoclimate time series are noisy, nonlinear and, usually composed of combinations of multiple signals. 
Furthermore, µ-XRF records gathered from the lakes are the results of several “almost” independent 
processes, such as climate, volcanic, aeolian and detrital inputs aeolian and redox conditions. That is why 
most of the studies are concentrated on multi-proxy models. In order to extract a signal related to climate 
from µ-XRF results, we implemented Fast Independent Component Analysis (FastICA) to Lake Hazar 
(Eastern Anatolia) sediment core Hz11-P03, recovered from 55 m water depth. The difference of FastICA 
from the other traditional dimension reduction methods, such as principal component analysis and factor 
analysis is that it is concentrated on maximal statistical independence of the resulting components instead 
of uncorrelatedness. The components created by FastICA do not have a hierarchy. Therefore we calculated 
the distance correlations (a method which is also able to reveal nonlinear relationships) of the components 
with NGRIP δO18 and Sofular δC13 to select the most appropiate climate related signal. According to the 
age model, the 3.5 m long core, Hz11-P03, covers the last 17.8 ka. The lake level dropped, at least, 55 m 
below today’s level between 12.46-11.76 ka BP, marking a hiatus in the record. The record shows clearly 
the Bolling-Allerod warm period, a hiatus at Younger-Dryas cold period and millennial-scale oscillations 
in Holocene. The most striking climate anomaly in Holocene is around 3.5 ka BP, which almost coincides 
with the start of the Greek Dark Ages. This study has been supported by TÜBİTAK (111Y045) coordinated 
by Kürşad kadir Eriş. 
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ÖZET 
Bu çalışma Kızılırmak vadisinin Kapadokya yöresinde, Gülşehir-Şahinler arasında 
kalan kesiminde yapılmıştır. Çalışmada, Kızılırmak Nehri’nin Orta ve Geç Pleyistosen seki 
depolarının yaklaşık olarak oluşum zamanlarının ve dolayısıyla seki oluşumuna yol açan ana kazılma ve 
birikme fazlarının yaşandığı iklim döngülerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Tarihlendirme yöntemi olarak kullanılan Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) ve Feldispat 
Infrared Uyarmalı Lüminesans (IRSL) analizinin son 400 bin yılı kapsayan zamansal sınırlılığı 
nedeni ile vadideki 15 seki basamağından en genç dört tanesi olan T12 (+29 m), T13 (+15- 
20 m), T14 (+12 m) ve T15 (+4.5-8 m) sekileri çalışılmıştır. Genel olarak tüm sekilere ait 
kanal/yatak depolarının örgülü akarsu ortamında oluştuğu ve üst kesiminde taşkınovası 
deposu ile sonlandığı saptanmıştır. Çalışma sahasında tektonik hareketlerin geç Pleyistosen’de de aktif 
olduğu ve seki basamaklarını etkilediği saptanmıştır. Aynı seki depolarında kazma-biriktirme yapıları 
gözetilerek yan yana noktalardan alınan kum örneklerinin, yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere üç farklı 
laboratuvarda yaptırılan beş farklı tarihlendirme analizi (iki OSL, IRSL, IR50 ve pIRIR290) birbirinden 
farklı yaşlar vermiştir. Aynı zamanda bu yaş analizlerinden, aynı seki içerisindeki ve seki basamakları 
arasındaki stratigrafik-jeomorfolojik ilişkiden bağımsız yaşlar elde edilmiştir. Bu durum, laboratuvarlarda 
kullanılan teknik farkı ve kuvars bazlı OSL analizlerinde volkanik kökenli kuvarsların uygun olmaması ile 
açıklanabilir. Bununla birlikte seki yaşlarının belirlenmesinde, kendi içerisinde görece daha tutarlı olan, 
seki basamakları arasındaki zamansal farklılığı ortaya koyan ve önceki yaş verilerine yakın sonuçlar veren 
K-feldispat temelli pIRIR290 protokölü yaşları kullanılmıştır. Bu yaş verileri, çalışılan seki depolarının 
yaşlarının günümüzden önce 12 ve 345 bin yıl arasında değiştiğini ve T14 ile T15lokasyonlarının aynı seki 
basamağına ait olduğunu göstermektedir. 
 
ABSTRACT 
This study has been carried out in the Kızılırmak valley extending in the area between 
Gülşehir and Şahinler at the Cappadocia region. In this study, it was aimed at obtaining 
approximate depositional ages of Middle and Late Quaternary deposits of the Kızılırmak terraces and 
consequently enabling to evaluate climatic cycles that manifested on the development of main cut and fill 
phases of the terrace formations. Out of 15 terraces, only the youngest fourterraces staircase, T12 (+29 m), 
T13 (+15-20 m), T14 (+12 m) and T15 (+4.5-8 m), has been subject to study, due to limited age range of 
application of Optically Stimulated Luminescence (OSL) and Feldspar Infrared Stimulated Luminescence 
(IRSL) dating methods covering last 400 ka BP. In general, it is established that the channel fills of the 
terraces are characterized by braided stream deposits ending with 
overlying floodplain deposits at the top. In the study area, it has been established that tectonic movements 
were also active during the late Pleistocene and these movements affected the terrace staircases. Five 
different dating analyses (two OSL, IRSL, IR50 and pIRIR290), undertaken by three laboratories at home 
and abroad, on the sand samples collected from the same localities, atnpoints lying almost next to each 
other, in the terraces have provided entirely different ages. At the same time, independent ages based on 
stratigraphic-geomorphologic relations within the same terrace fill and as well as between the terrace 
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staircases were also obtained apart from these dating analysis. This discrepancy might be interpreted in 
terms of the fact that quartz grains in the volcanic-originated sediments appear not to be suitable for 
obtaining reliable dates in the application of quartz-based OSL analysis. Therefore, in determining the ages 
of terraces, K-feldspar based pIRIR290 dates, which are relatively more consistent in itself, reflects the 
temporal differences between the terrace staircases and supported by the previous ages, were used. These 
dates indicates that the ages of the terrace staircases studied varies between 12 and 345 ka BP and the 
sediments exposed at the T14 and T15 locations belong to the same terrace level. 
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ABSTRACT 
Modelling data need simulation to help geological interpretation. STEX (experimental landscape of stream 
sediment table's) simulation provide data input for grain size, environment and facies distribution in stream 
models. River changes and delta geomorphic systems has relationship grain size distributions for 
sedimentary units. It provides area, shape, and sedimentary distribution in one simple simulation models. 
STEX give information to assist in design of river-delta sedimentation in Adana Basin Turkey. Log 
lithology can compare with model for imagine the fluvial response in plain for grain size associated fluvial 
deltaic plain changes and condition base level of grain. Timescales interpretation based on previous papers 
to complete a model. STEX has efficient performance to open our understanding in fluvial deltaic system. 
The application of this tool for reconstruction of Cukurova plain, Seyhan and Ceyhan delta is effective to 
give imagination of depositional story. The grain size from STEX can analogue with log correlation that 
give a sequence story of progradation delta. Coarsening upward pattern in STEX is good example for basic 
interpretation to explain lateral succession of delta. Information that significantly could improve deltaic 
fluvial concept as well as providing new insights towards historical deposition and hydrocarbon exploration 
for future. 
 
GRAPHICAL ABSTRACT 
 

 
Figure (A) Floodplain, valley, bank and point bar dimension from STEX. (B) Development of 

meandering river and ox bow. (C) Zoom of STEX bedform with close-up view (D) Fluvial deltaic plain, 
delta front and distributary channel product of STEX 
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ÖZET  
Kuvaterner’in soğuk dönemlerinde kalıcı kar sınırının düşmesi sonucunda vadi buzulları ilerlemiş, sıcak 
dönemlerde ise geri çekilmişlerdir. Meydana gelen buzul salınımlarının Türkiye dağlarındaki varlığı 
yapılan çalışmalarda kaydedilmiştir. Bu çalışmalarda Kuzey Anadolu Dağları ile Orta ve Batı Toroslardaki 
Geç Kuvaterner buzul ilerlemelerinin kronolojisi kozmojenik yüzey yaşlandırma yöntemiyle belirlenmiştir. 
Buna karşılık Doğu Anadolu Dağları’ndaki buzul ilerlemeleri henüz tarihlenmemiştir. Bu çalışmada Doğu 
Anadolu’da Van Gölü’nün güneyinde uzanan Kavuşşahap (İhtiyarşahap) Dağları’ndaki paleobuzullaşmalar 
araştırılmıştır (Şekil). Bu dağlık alan Güneydoğu Toroslar sistemi içerisinde uzanış göstermekte ve 
Türkiye’deki en geniş buzullaşma alanlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Dağlık alanda buzul aktivitesi 
20’den fazla buzul vadisinde görülmektedir. Bunların içerisinde ilk göze çarpan ve iyi korunmuş buzul 
şekillerinin bulunduğu vadi Narlıca vadi sistemidir. Bu vadi sistemindeki yan ve cephe morenleri 10’dan 
fazla buzul ilerlemesini yansıtmaktadır. Bu ilerlemelerin zamanını belirlemek için Narlıca vadisinden 39 
tane erratik blok kozmojenik 36Cl yüzey yaşlandırma yöntemi için örneklenmiştir. Ayrıca Narlıca 
paleobuzulu modellenerek birikme alanı oranı (AAR) ve alan-yükseklik denge oranı (AABR) yöntemlerine 
göre eski paleo kalıcı kar sınırları hesaplanmıştır. Yapılan ilk hesaplamalara göre Narlıca vadisinde 
maksimum buzul yayılış dönemindeki kalıcı kar sınırının güncel kalıcı kar sınırından yaklaşık 1000 m 
kadar daha düşük olduğu belirlenmiştir. Yüzey yaşlarının ilk sonuçları da ayrıca sunulacaktır. Bu çalışma 
114Y218 no’lu TÜBİTAK bilimsel araştırma projesi ve TÜBİTAK BİDEB 2214/A Yurt Dışı Doktora 
Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmektedir. 
 
ABSTRACT 
During the cold periods in Quaternary, equilibrium line altitude decreased and as a result valley glaciers 
advanced. The vice versa occurred during the warm periods. Quaternary glacier fluctuations had also been 
recorded in the Turkish mountains. Recently, the chronology of Late Quaternary advances in the northern 
and western Turkish mountains was reconstructed by cosmogenic surface exposure dating. However, these 
advances in the eastern Turkey have not been dated yet. In this study, we investigated paleoglaciations in 
the Kavuşşahap (İhtiyarşahap) Mountains (Figure), which is located to the south of Lake Van in the eastern 
Turkey. These mountains are one of the extensively glaciated areas in Turkey. Glacial activity is evidenced 
by more than 20 U-shaped valleys. For instance, one of the prominent and well-preserved glacial landscapes 
of Turkey is situated in the Narlıca valley system. Lateral and terminal moraines in the valley system 
indicate more than 10 glacial advances. To build their chronologies, 39 erratic carbonaceous boulders were 
sampled for surface exposure dating with cosmogenic 36Cl. We also reconstructed the ice margin 
reconstruction of the Narlıca paleoglacier using the accumulation area ratio (AAR) and area-altitude 
balance ratio (AABR) approaches. We estimated an equilibrium line altitude (ELA) based on the maximum 
ice extend, which implied ca. 1000 m decrease in the ELA during the Late Quaternary in comparison to the 
lower bound of the modern ELA estimate. The first results of the surface exposure dating will be presented. 
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GRAFİK ÖZET/ GRAPHICAL ABSTRACT: 
 

 
 
Şekil. Kavuşşahap Dağları’nın genel buzul jeomorfoloji haritası. Yeşil çerçeveler morenlerin sayısal hava 
fotoğrafı görüntülerini göstermektedir. 
 
Figure. Glacial geomorphology map of the Kavuşşahap Mountains. Green frames show moraines from 
digital aerial photographs. 
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ÖZET  
Elektron Spin Rezonans (ESR) tekniği, 1945 yılında Motoji Ikeya’nın Japonya Akiyoshi mağarasındaki 
sarkıtları tarihlendirmesinin ardından arkeoloji ve jeolojide tarihlendirme metodu olarak sistematik bir 
şekilde kullanılmaya başlanmıştır [Ikeya, 1975, Nature, 255]. ESR tarihlendirme metodu yumuşakça 
kabukları, sülfit birikintileri, kuvars mineralleri, mercanlar, travertenler ve mağara çökelleri gibi çeşitli 
jeolojik materyallere başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Metot, jeolojik zaman boyunca mineral içinde 
biriken doğal radyoaktif elementlerin yaydığı alfa-, beta- ve gama- radyasyonu nedeniyle oluşan kristal 
kusurları içinde tuzaklanmış radyasyonla indüklenen paramanyetik elektron ve/veya hollerin miktarının 
direk ölçümü prensibine göre çalışmaktadır. Laboratuarda gerçekleştirilen yapay ışınlama ile radyasyon 
dozuna bağlılığın göz önüne alınmasıyla eklemeli doz metodu ile oluşturulan doz-cevap eğrisinden 
incelenen örnek içinde biriken doz (DE) belirlenebilir. Örneğin ESR yaşı biriken toplam dozun yıllık doza 
bölünmesiyle, TESR=DE/D, bulunur [Ikeya, 1993, World Sci. Pub]. Tarihlendirme metodu olarak ESR; geniş 
tarihlendirme yaş aralığı, kısa ölçüm zamanı ve ucuz ölçüm, hem organik hem de inorganik örneklere 
uygulanabilmesi ve tahribatsız ölçüm gibi önemli avantajlara sahiptir. ESR metodu, tarihlendirmenin yanı 
sıra jeolojik materyal içindeki paleo-iklim ve çevresel koşullarla ilişkilendirilen içsel ve safsızlık kaynaklı 
paramanyetik merkezleri tanımlamak için kullanılabilir [Barabas, 1992, Nucl. Tracks Radiat. Meas., 20]. 
Ayrıca kinetik çalışmalarla paramanyetik merkezlerin ortam sıcaklığındaki ısıl ömürleri ve aktivasyon 
enerjileri belirlenerek tarihlendirme çalışmaları için uygunlukları araştırılabilir. ESR; kullanışlı bir 
tarihlendirme metodu olmasının yanı sıra, jeolojik zaman boyunca gerçekleşen iklim değişiklikleri ve 
çevresel koşullar hakkında bilgi sağlayan önemli bir spektroskopik tekniktir [Ikeya, 1978, 
Naturwissenschaften, 65; Hennig vd., 1983, Quaternary Res. 20; Ulusoy vd., 2014, Quaternary Res. 81]. 
Bu sunum ESR tarihlendirme metodunun prensiplerini ve jeolojideki çeşitli uygulamalarını içermektedir.  

 
ABSTRACT 
Electron Spin Resonance (ESR) has been systematically applied as a dating method in geology and 
archaeology since 1975 when a stalactite from the Akiyoshi cave in Japan was dated by Motoji Ikeya [Ikeya, 
1975, Nature, 255]. ESR dating has been successfully applied to the various geological materials such as 
speleothems, travertines, mollusc shells, corals, sulfite deposits, quartz etc. It is based on the direct 
measurement of the amount of radiation-induced paramagnetic electrons and/or holes trapped in crystal 
defects, which were generated by alpha-, beta- and gamma-radiation of natural radioactive elements and 
have accumulated in the minerals over the geologic time. By considering the dose dependence in the 
laboratory with artificial irradiation, the accumulated dose (DE) can be determined from the dose-response 
curve formed by additive dose method. The ESR age of sample is obtained by dividing the total amount of 
accumulated dose by the dose per year with the equation TESR=DE/D [Ikeya, 1993, World Sci. Pub].As a 
method of dating, ESR have several important advantages such as having a large dating range, non-
destructive analysis, a low costing, and short measuring time, being applied to both organic and inorganic 
materials. Besides dating, ESR can be used to identify the types of intrinsic and impurity related 
paramagnetic centers, associated with paleo-climate and surrounding conditions, within the geological 
materials [Barabas, 1992, Nucl. Tracks Radiat. Meas., 20]. Also, the activation energy of these 
paramagnetic centers and their thermal life under ambient temperature, which is the upper limit of 
detectable age, can be determined by conducting kinetic studies. Besides being used as a dating method, 
ESR is a useful spectroscopic technique that provides important information about the climate changes and 
environmental conditions throughout geological time [Ikeya, 1978, Naturwissenschaften, 65; Hennig et al., 
1983, Quaternary Res. 20; Ulusoy et al., 2014, Quaternary Res. 81]. This presentation includes the 
principles of ESR dating and examples of various applications in geology. 
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ÖZET 
Morfolojik çalışma için nicel fonksiyonlar yani yeraltı ve LANDSAT görüntü ile kantitatif teknikler, 
karşılaştırma yapmak için görüntü yüzeyi hakkında bilgiye ihtiyacı vardır. Adana Deltası için yeni bir bakış 
açısı aramada, ön ankette üretilen verileri  desteklemek için değerli bir veridir. Nehrin her iki araştırma 
alanlarında seçilen örneklerde kullanılan numaralandırma yapılmaktadır. Temsili bir örnek olarak Seyhan 
ve Ceyhan Nehri.  Akarsu delta sistemlerinde ön olayları anlamak için gereklidir. Veri toplama formu şirket 
raporu son yayını ESRI ve Google Earth nehir jeomorfoloji değişkenlerini  içerir. Seyhan ve Ceyhan Nehri 
sayısal hesaplama ve gözlemlemelerde nehir kıvrımlı  gösterilir. Kıvrımlı sistemlerin genişlik aralıkları; 
yatak yükü m 500> dan <4000m (Seyhan) ve <6000m (Ceyhan) ayrıca bazı karışık yük kanalı tarafından 
kontrol edilir. Karışık yük taşımada nehir kanal durumunu heterojen kum çökelleri kıvrım kanalda 
göstermektedir. Jeolojik yorumlanma için destek veriler olarak kantitatif dağıtım rezervuar, sekans 
stratigrafi, korelasyon, boyut kanalı, kum organları ve alan tahmini yararlıdır. 
 
ABSTRACT 
Quantitative function for morphological study needs information about quantitative techniques, 
comparation image surface with subsurface and landsat image. It is valuable data to support for preliminary 
survey that produced new insight exploration data in Adana Delta. Methods of sampling used number 
measurement representation both of river which selected on research areas. Population selected in Seyhan 
and Ceyhan River as representative sample. It is required to understand preliminary events in fluvial deltaic 
systems. It involves data collection form company report, last publication and variables of river 
geomorphology from ESRI and google earth.  Seyhan and Ceyhan River is indicated by meandering river 
from numerical calculation and observation. Data is controlled by bed load (dominant) and some mixed 
load channel with meandering system width ranges from > 500 m to <4000m (Seyhan) and < 6000m 
(Ceyhan). Heterogeneous grain sediments inside sinuosity channel suggested   channel condition from 
mixed load transport river. Quantitative is one of support data for geologic interpretation that is useful in 
distribution reservoir, sequence stratigraphy, correlation, dimension channel, sand bodies and area 
prediction. 
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GRAFİK ÖZET/ GRAPHICAL ABSTRACT: 
 

 
Figure 2. Charts of measurement of Seyhan and Ceyhan Rivers. a) 
(left) Cumulative prospect of channel width  b) (right) histogram 
chart is replicates distribution of channel width and ranges  from 
43- 243  for Seyhan, Ceyhan (range 19-118 m) source of total length 
of channel each unit valley length (termed sinuosity), and  
meandering river system interpreted as based on degree and 
definitions of channel planform (after Rust, 1978). 

 
Figure 3.  Cross-plots   a) Channel Width (CW) versus Sinuosity 
(SI); b) Meander Wavelength (ML) versus Channel Length (CL). 

 
Figure 4.  Cross-plots of morphometric parameter in the Seyhan 
and Ceyhan River. (Bottom side) Radius of Curvature (RC) versus   
 

 
Figure 8. 3D model correlation of well J1-J8 modificated from 
Kemal Gürbüz (1999), (upside) well correlation H1-H5 where H3 
indicated other channel in the bottom that show interconnected 
sand. (Bottom side) The sequence of J1-J8 interpretation of flooding 
surface present when long transgressive that showed carbonate 
layer there. 

 
Figure 5. a) Bathymetric section map interpretation 

 
Figure 6. 3D Image seismic  that compare with modern meander 
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ÖZET 
Doğu Anadolu obsidyenleri, tarihöncesi dönem içerisinde gözde bir hammaddesi olarak işletilmiş ve 
üretilen aletler, tüm yakın doğu arkeolojik yerleşimlerine dağılmış olarak bulunmaktadır. GeObs projesi, 
tüm Doğu Anadolu obsidiyen kaynaklarının bir jeolojik yüzlek olarak sistematik ve detaylı olarak 
çalışılması ve elde edilen bilgilerin, kapsamlı bir jeomorfolojik, jeolojik ve jeokimyasal veri tabanı 
içerisinde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında, bu veri tabanının halen yürütülmekte olan 
arkeolojik kazıların yerleşim tarihçesi içerisinde elde edilen obsidiyen buluntuların höyük stratigrafisi, 
kültürel kimlik ve jeokimyasal olarak ilişkilendirilmesi çalışmaları da yürütülmektedir. Obsidiyenden 
üretilmiş arkeolojik bir eserin kaynak alanı ilişkilendirilmesi, genellikle eserin jeokimyasının bilinen 
yüzlekler ile karşılaştırması ile yürütülmektedir. Bu çalışmada, ise mevcut yöntemlere ek olarak kapsamlı 
ve yoğun bir saha çalışmasının önemi vurgulanacaktır. 1) Obsidiyen kaynakları üzerine bilgilerimizi çeşitli 
ölçek (kaynak ve alt-kaynak) ve yerleşim türü (ilksel ve ikincil) anlamında arttırmak. 2) Buna ek olarak, 
bir obsidiyen kaynak alanının, hammadde bolluğu ve ulaşılabilirliği volkanik ve jeomorfolojik süreçlere 
bağlı olarak belirlenmektedir. Bu konuşmada, Doğu Anadolu’dan farklı obsidiyen örneklerini kullanarak, 
detaylı arazi (jeolojik ve jeomorfolojik) çalışmalarından derlenen göstergelerin, obsidiyen kaynak 
alanlarının anlaşılması ve arkeolojik anlamda değerlendirilmesindeki gerekliliği ortaya konulacaktır. 
 
ABSTRACT 
During Prehistoric times, obsidian of the Eastern Anatolia has been intensively exploited and exported all 
around the Near East where it is found as archaeological artefacts. In the framework of the GeObs scientific 
project, we propose a systematic and exhaustive study of the geological outcrops and settings of obsidian 
in Eastern Anatolia, to form the most comprehensive geomorphologic, geologic and geochemical database 
related to the obsidian sources in this area, also in relationships with obsidian artefacts defined by their 
stratigraphic position, cultural identity, and geochemistry. The obsidian sourcing of the archaeological 
artefact is generally based on geochemical evidences by comparing the chemical signature with the known 
sources. Here, we would like to emphasize the importance of an exhaustive and intensive field study: 1) 
We will then improve the precise knowledge of the sources at various scales (sources and sub-sources) and 
with various kind of emplacement (primary and secondary sources). 2) Moreover, the main characteristics 
of obsidian, the abundance of raw material and their availability (accessibility) are controlled by volcanic 
and geomorphologic processes. Different examples from Eastern Anatolia that will be presented, are 
convincing evidences of the importance of such exhaustive geomorphologic and geologic field approach 
for the understanding and archaeological evaluation of the obsidian sourcing. 
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GRAFİK ÖZET/ GRAPHICAL ABSTRACT: 
 
Şekil: Anadolu ve Kafkaslar’daki obsidiyen kaynakları. Çalışmaların odaklandığı Doğu Anadolu 
kaynaklarının yanısıra, İç Anadolu ve Kafkaslar’daki kaynak alanlarından da örnekler sunulacaktır. 
Figure: Obsidian geological sources in Anatolia and Caucasus. Presentation will focus on the Eastern 
Anatolian sources with other examples from Central Anatolia and Caucasus. 
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WHAT LOCAL SCALED APPROACHES TEACH US ABOUT REGIONAL 
RECORDS OF RAPID CLIMATIC CHANGES DURING THE HOLOCENE: 

EXAMPLES FROM THE LARGE PLAINS IN CENTRAL ANATOLIA 
(KONYA, BOR, TUZ) 
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ABSTRACT 
Recently the debate about the role of climate in human history has developed approaches based on 
radiocarbon-based curves as well as on chronological parallels spanning neighbour to way-apart regions. 
Results strongly suggest a direct relationship between rapid climate changes (RCCs: ca 100- long –with a 
maximum duration of 200 years) during the Holocene, and important changes regarding various aspects of 
human societies such as: development in technology, changes in socio-economic behaviors, migration 
dynamics, strong socio-political modifications etc.  and of course: collapses, a word much used since 20 
years in the scientific literature. The consecutive debate on the relationships (or non-relationships) between 
climate and human societies of course is of high concern to the Neolithic, Chalcolithic and Bronze Ages in 
the Eastern Mediterranean, from the Fertile Crescent to Eastern Europe, i.e. to Anatolia.  

These comparisons are based on local archaeological and palaeoenvironmental records, compared between 
one another, ultimately paralleled with regional and global climate curves. With regard to the state of 
publications on this matter, new results in central Anatolia, mainly in the Bor plain, will be presented and 
compared with already published records from the Konya and Tuz plains.  

All these records compare environments of various types: lake, marsh, alluvial fan, palaeosol, etc. On the 
local scale (i.e. a core, a section), the records integrate the functioning of complex ecosystems responding 
to environmental dynamics connected to areas possibly wider than the proper area studied. For example: 
did the Taurus mountains or the volcanic highlands of Cappadocia influence the palaeo-humidity records 
an the local scale in the Bor plain, in the Konya plain, in the Tuz Gölü plain? If yes, how, where and when? 
If yes, how do such local records integrate distant influences like those pertaining to air, soil, underground 
and surficial systems? 

Results presented will first focusing on the Rapid Climate Changes of the Early Holocene (10.2, 9.3 and 
8.2 ka cal BP RCCs), and second on the mid-Holocene transition (5.2, 4.2 and 3.2 cal BP RCCs). They 
illustrate the necessity to integrate in the climate/human societies debate the spatio-temporal dimensions of 
the palaeoenvironmental, palaeoclimatic and archaeological records, and their proper internal and external 
dynamics as well as connectivities. 
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DOĞU AKDENİZ'DE GEÇ HOLOSEN KIŞ SICAKLIKLARI VE 

KÜLTÜREL DEĞİŞİMLERLE OLAN İLGİSİ: KOCAİN MAĞARASI 
KAYDI 

LATE HOLOCENE WINTER TEMPERATURES IN THE EASTERN 
MEDITERRANEAN AND THEIR RELATION TO CULTURAL CHANGES: THE 

KOCAIN CAVE RECORD 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Güney Türkiye'deki Kocain Mağarası'ndan alınan bir dikitin δ13C değerleri temel alınarak 
oluşturulmuş ve Doğu Akdeniz'in son 5500 yıllık kış sıcaklıklarının proksisi olan bir eski iklim kaydı 
sunulmaktadır. Kocain Mağarası'ndan alınan dikitin δ13C değerleri -9.1 ile -2.5 ‰ arasında değişmektedir. 
Kaydın en genç kısmının modern meteorolojik kayıtlarla karşılaştırılması göstermiştir ki Kocain δ13C kaydı 
yaklaşık on yıllık bir ölçekte mağara üzerindeki kar yağışı miktarı ile uyum göstermektedir, kar yağışı 
miktarı da bu zaman ölçeğinde ortalama kış sıcaklıkları ile uyumludur. Yukarıda verilen  δ 13C değer 
aralığındaki daha küçük (negatif) değerler, Kocain Mağarası içine daha fazla suyun nüfuz ettiği, dolayısıyla 
mağara üzerine daha fazla karın yağdığı daha soğuk kışlara işaret etmektedir. Kaydın geri kalanında 
gözüken ve δ13C değerlerinin soğuk kışları gösterdiği dönemler, özellikle Tunç Çağı – Demir Çağı geçişi 
(~ M.Ö. 1000 ve sonrası) ve Küçük Buz Çağı (Little Ice Age, M.S. 1600 – 1850 arası) civarındaki buzul 
ilerleme dönemleri ile uyum içerisindedir. Bu, δ13C kaydının bir sıcaklık proksisi olarak yorumlanmasını 
destekler niteliktedir. Kocain kaydına göre Doğu Akdeniz'de Ortaçağ Ilık Dönemi (Medieval Warm Period) 
sürekli ılık olmamıştır, fakat kış sıcaklıkları bakımından günümüzle aynı seviyede veya daha ılık dönemler 
son 5500 yılda birkaç defa görülmüştür. Bunların en ılığı Girit'teki Minoa uygarlığı dönemidir (~ M.Ö. 
2700 – 1200 arası). Bunlardan başka bu çalışmada; 16. yüzyıl Anadolu'sunda, Osmanlı döneminde yaşanan 
isyanlarda kış soğuğunun ve kuraklığın rolüne dair kanıt sunulmaktadır. 	  
	  
ABSTRACT 
Based on the δ13C profile of a stalagmite from the Kocain Cave in southern Turkey, we present a new proxy 
record of winter temperatures for the Eastern Mediterranean covering the last ~5500 years. The comparison 
of the most recent part of the Kocain record with meteorological observations reveals that stalagmite δ13C 
values, varying between -9.1 and -2.5 ‰, correlate on decadal scale with the amount of snowfall above the 
cave; which correlates well with average winter temperatures. Lower (more negative) δ13C values in the 
given range indicate higher drip rates in the cave due to more efficient infiltration during snowmelt above 
Kocain Cave, during colder winters. Cold periods in the rest of the record coincide with widespread glacier 
advances, especially with the ones in the Alps during the Bronze Age – Iron Age transition (from ~1000 
BC onwards) and the late Little Ice Age (~1600 to 1850 AD). This further supports the interpretation of 
δ13C as a temperature proxy. Although winters during the Medieval Climate Anomaly were not 
continuously warm in the Eastern Mediterranean, winter warmth in the modern era was matched or 
exceeded several times in the last ~5500 years, especially during the time of Minoan civilization in Crete 
(~2700 to 1200 BC). Moreover, we provide evidence for the important role of winter cold and drought in 
the events leading to the unrest in the 16th century Anatolia during the Ottoman rule.	  

79



 

 
 

8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye	  

PALEOLİTİK DÖNEM ANADOLU FOSİL İNSAN BULUNTULARI 
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ÖZET 
İnsan göçleri Paleoantropolojinin en önemli konularından birisi olup, hem Homo genusunun ilk 
temsilcilerinin, hem de sonraki insan türlerinin Afrika dışına çıkarak dünya üzerine yayılmaları ile ilgili 
zamansal ve mekânsal açıdan birçok teori geliştirilmiştir. Anadolu, coğrafi konum itibari ile bu göçlerin 
gerçekleştiği güzergâhların tespiti çalışmalarında büyük önemi haiz bulunmaktadır.  Bu öneme rağmen, 
Paleolitik döneme ilişkin olarak yürütülen Paleoantropolojik çalışmaların az sayıda olması sebebi ile 
bölgenin fosil kaydı, potansiyeline göre çok azdır ve Anadolu’nun öneminin tam olarak anlaşılmasını 
zorlaştırmaktadır. Kayıt altına alınmış 450’nin üzerinde Paleolitik ve Epipaleolitik yerleşim yerine sahip 
Anadolu’da Paleolitik döneme ait yüzey araştırması ve kazı sayısı çok az olup insan buluntularının büyük 
çoğunluğu Akdeniz bölgesinde 1940’lı yılların sonlarından 1970’li yılların başlarına kadar olan süreçte 
gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ve kazılardan elde edilmiştir. Günümüzde ise insan buluntusu veren 
sadece iki Paleolitik kazı devam etmektedir. Bu Paleolitik dönem çalışmaları Türkiye’de; Homo erectus, 
Homo neanderthalensis ve Homo sapiens olmak üzere en az üç Paleolitik insan türünün yaşadığını 
göstermektedir. Bu derleme çalışmasında ise; Antalya ilinde bulunan Karain mağarası ve Beldibi kaya 
sığınağı, Hatay ilinde bulunan Merdivenli, Kanal, İncili ve Üçağızlı mağaralarından ve Deniz ilinin 
Kocabaş köyünden elde edilen insan fosillerin morfolojik yapıları ile bulundukları alanların jeolojik 
yapıları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.   
 
ABSTRACT 
Human migrations are one of the most important issue in Paleoanthropology. There are a lot of theories 
about the timing and route of early human outside the African. One of the likely dispersal corridors passes 
through Anatolia, which is situated between three continents and therefore can be seen as an important 
bridge among them. Despite its geographic position, paleoanthropological research in Turkey has been 
limited, and the known fossil human record from this region is small. Although there are more than 450 
documented Paleolithic and Epipaleolithic sites in Anatolia, Paleolithic and Epipaleolithic surveys and  
excavations are scarce. Most of the human remains come from the researches, which were conducted 
between the late 1940’s and early 1970’s in the Mediterranean region. Nowadays there are just two 
excavations in Paleolithic sites. According to Paleolithic researches in Anatolia, we know that three 
different ancient human species lived in Anatolia; Homo erectus, Homo neanderthalensis and Homo 
sapiens. In this review, it is aimed to give imformation about the morphological features of humans and the 
geological features of their sites. These sites are; Karain cave and Beldibi rock shelter from Antalya; 
Merdivenli cave, Kanal cave, İncili cave and Üçağızlı cave from Hatay and Kocabaş village from Denizli.  
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ORTA ANADOLU’DAN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ POLEN VE Δ13C 
KAYITLARI: VEJETASYON VE İKLİM BULGULARI 
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ÖZET 
Bu çalışmada Orta Anadolu’da bulunan (enlem: 447932, boylam: 0559309; yaklaşık rakım 750m) bir playa 
gölden alınmış olan, 40cm uzunluğunda ve ince taneli sedimanlardan oluşan bir karotun palinolojik 
kayıtlarının bir kısmı sunulmaktadır. Bölgenin Holosen dönemi vejetasyon ve iklim değişiklikleri hakkında 
çok az veri bulunmaktadır. Karot örneklerinin palinoloik incelemesi, bu bilgi eksikliğinin kısmen 
giderilmesine katkı sağlayacaktır.    
 
Burada sunulan yüksek-çözünürlüklü palinolojik incelemeler, radyokarbon yöntemi ile yaşlandırılmış olan 
karotun 2100-1180 cal yr BP aralığını kapsamaktadır. Karot örneği boylamasına birbirini takip eden 0.5 
cm kalınlığında bölümlere kesilerek, palinolojik analizler için örnekler alınmıştır. Palinoljik analiz için 
toplam 15 adet örneğin preparatları hazırlanmıştır. Bu aşamada, palinomorf yoğunluğunu hesaplayabilmek 
amacıyla, her örneğe bir adet Lycopodium spor tableti eklenmiştir. δ 13C analizleri için karot boyunca 
yaklaşık eşit aralıklarla ayrılmış olan ve kalınlıkları 1er cm olan dört adet örnek alınmıştır. 
 
Ortalama polen yoğunluğu değeri (yaklaşık 21400 tane/gr) düşüktür ve bu değer seyrek bitki örtüsü ve 
düşük polen üretiminin mevcudiyetini göstermektedir. Polen yoğunluğu değerleri, iklimsel koşullarda 
iyileşmeye işaret edecek şekilde, yukarı doğru artmaktadır (10679’dan 32238’e). Tanımlanan palinoflora 
Pinus hakimiyeti ile karakterize edilmektedir. Yüksek polen üretkenliği ve playa göle yakın yüksek 
alanlarda yetişmesi dolayısıyla Pinus, polen topluluğunda olduğundan daha yüksek değerler ile temsil 
edilmiştir. Otsul bitkiler içerisinde, %9dan %21e değişen değerler ile Chenopodiaceae/Amaranthaceae 
egemenken Asteraceae, Dipsaceae, Poaceaea ve Caryophyllaceae düşük yüzdelerle temsil edilmektedir 
(%1.5 den az). Chenopodiaceae/Amaranthaceae polenlerinin örneklerde sıklıkla kümeler halinde 
bulunması bu vejetasyon türünün playa gölün çok yakınlarında mevcut olduğunu göstermektedir. 
Günümüzde orta Anadolu steplerinin karakteristik bir bitkisi olan Chenopodiaceae/Amaranthaceae,  2100–
1180 cal yr BP aralığında step bitki örtüsünün varlığını göstermektedir.  
 
Tanımlanan palinoflora kurak koşulları yansıtmaktadır.  Örneklerin δ13C değerleri, ortalama değer olan  -
22.4‰ ye çok yakındır ve palinolojik verilerin işaret ettiği iklimsel koşulların varlığını desteklemektedir. 
 
ABSTRACT 
This study presents part of a palynological record from a 40 cm long fine sediment core obtained from a 
playa lake (latitude 447932, longitude 0559309; ca. 750 m a.s.l.) situated in the central Anatolia. Little is 
known about the changes in vegetation and climate of the region during the Holocene. The palynological 
analysis of the core allows us to partly fill up this gap in current knowledge.  

The high-resolution palynological analysis presented here covers 2100–1180 cal yr BP interval of the 
radiocarbon dated Holocene core. The core is sliced into continuous 0.5-cm width sections was sampled 
along its longitudinal axis for palynological analysis. A total of 15 samples were treated for pollen analysis. 
One tablet of Lycopodium spores was added to each sample in order to calculate palynomorph 
concentrations. Four samples, each with a thickness of 1cm,  almost uniformly separated within the core 
were taken for δ13C analysis.  
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The mean value of pollen concentration is low (ca.21400 grains/gr) indicating low pollen productivity and 
scarce vegetation cover. The pollen concentration slightly increases (from 10679 to 32238 grains/gr) 
upwards indicating a climatic amelioration. The identified palynoflora is characterized by predominance of 
Pinus. Due to its high pollen productivity and growth on highlands close to the playa lake, Pinus is 
overrepresented in the pollen assemblage. Chenopodiaceae/Amaranthaceae, ranging from 9 to 21 %, 
dominates among herbs with minor (less than 1.5%) amounts of Asteraceae, Dipsaceae, Poaceaea and 
Caryophyllaceae. The high percentage of Chenopodiaceae/Amaranthaceae pollen grains, often found in 
clumps, indicates close proximity of this vegetation type. Chenopodiaceae/Amaranthaceae, currently being 
characteristic plant species of central Anatolian salt steppes, indicates presence of steppe vegetation 
between 2100–1180 cal yr BP.  

The identified palynoflora reflects arid conditions. The δ13C values of samples being fairly uniform with 
an average of -22.4‰ supports palynologically driven climatic conditions. 
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ÖZET 
Bu çalışmada 3 Aralık 2015 tarihinde Bingöl’ün Kığı İlçesi’ne bağlı Açıkgüney köyünde yerel saat ile  
01:27’de meydana gelen ve aletsel büyüklüğü MI=5.5 olan depremin sonuçları değerlendirilmiştir. Deprem 
ülkemizde aktif fay yoğunluğunun en fazla olduğu Karlıova Üçlü Eklemi’nin batısında meydana gelmiştir. 
Depremin merkez üssü olan Açıkgüney köyü, Erzincan’ın güneydoğusunda, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun 
(KAFZ) güneyinde kalmaktadır. Bu bölgede KAF’a paralel uzanan faylar bulunmaktadır. Depremin 
KAFZ’ın dışında yer alan ikincil faylara bağlı olarak meydana geldiği düşünülmektedir. Kiğı, Yayladere, 
Adaklı ve Yedisu İlçesi ile Sancak Beldesi’nde de hissedilen depremde can kaybı olmamış ancak ilk 
belirlemelere göre 712 konutta ağır hasar görülmüştür. Depremde en fazla hasar Açıkgüney, Sabırtaşı ve 
Çiçektepe köylerinde meydana gelmiştir. Hasar üzerinde zeminin yapısı, jeomorfolojik etkenler ve yapı 
kalitesi etkili olmuştur. Yerleşmelerin jeomorfolojik açıdan uygun olmayan paleo-heyelanlar üzerine 
kurulduğu, yapı malzemesi olarak taşın kullanıldığı eski yapılarda ağır hasar görülmüştür. Deprem 
sonrasında kaya düşmesi ve toprak kaymaları şeklinde kütle hareketleri gelişmiştir. Deprem bölgesinde 
Peri Suyu üzerinde kurulan ve inşa edilmesi planlanan barajlar bulunmaktadır. Bu bölgenin tektonik yapısı 
düşünüldüğünde şiddetli deprem görülme olasılığı yüksektir. Bu nedenle meskenlerin ve barajların 
bölgenin tektonik yapısı dikkate alınarak inşa edilmesi gerekmektedir. 
 
ABSTRACT 
In this study the results of the earthquake which occured on December 3rd, 2015 at 01:27 in Açıkgüney 
village of  Kiğı (Bingöl) of which instrumental magnitude is MI=5.5 were evaluated. The earthquake 
occured at the west of Karlıova triple junction where the densest active faults exist in Turkey. The 
Açıkgüney village, epicenter of the earthquake, is at the southeast of Erzincan and south of North Anatolia 
Fault Zone (NAFZ). In this region, there are faults parallel to the NAF. The earthquake is thought to occur 
depending on the secondary faults taking place out of NAFZ. In this earthquake which was also felt in Kiğı, 
Yayladere, Adaklı and Yedisu counties and Sancak town there were no casualties but there were determined 
heavy damage in 712 houses according to initial findings. The heaviest damage happened in the villages of 
Açıkgüney, Sabırtaşı, and Çiçektepe. The damage caused by the structure of ground, geomorphologic 
factors, and the quality of building. It was observed that the houses were built on paleo-landslide sites that 
are not suitable geomorphologically and it was seen that there were heavy damages in the houses where 
stones were used as construction material. After the earthquake there occured mass movements like 
landslides and rock fall. There are dams that were built and dams planned to be built on Peri stream in 
Earthquake zone. Considering the tectonic structure of this zone, there is a high probability of earthquake 
occurence . Therefore, the houses and dams should be built considering the tectonic structure of the district.  
Key Words: Bingöl, Kiğı, Açıkgüney, North Anatolian Fault (NAF), Earthquake, Dams. 
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ÖZET 
Deltalar dünyadaki en zengin ve bütüncül ekosistemlerden birini oluştururlar. Kızılırmak ve çevresindeki 
diğer akarsular Kuvaterner boyunca denize döküldükleri sahada Güney Karadeniz kıyılarındaki ikinci 
büyük deltayı oluşturmuşlardır. Delta Kızılırmak ve diğer akarsuları, gölleri, kumulları gibi doğal unsurları 
yanında önemli bir subasar orman sahasına da sahiptir. Çalışma hazırlanırken arazi incelemeleri dışında, 
uzaktan algılama tekniğinde NDVI değerlerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla subasar orman sahasının 
1984, 1998, 2003, 2007 ve 2011 yıllarına ait LANDSAT 4 TM 5 uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. 
Söz konusu orman alanları geçmişte deltadaki göllerin güneyinde çok daha geniş alanlı olarak yayılış 
gösteriyorken, tarım alanları ve yerleşme başta olmak üzere beşeri baskılarla büyük kısmıyla ortadan 
kalkmıştır. Günümüzde subasar ormanlar sadece deltanın doğu bölümünde Yörükler Mahallesi 
(Ondokuzmayıs İlçesi) kuzeyine hapsolmuş durumdadır. Uydu görüntülerinden ve hava fotoğraflarından 
elde edilen verilere göre subasar orman sahası 1984 yılında 7,5 km² alana sahipken, hızla daralarak 2011 
yılında 4,8 km²’ye gerilemiştir. Yörükler subasar orman alanında yaygın olan başlıca ağaç türleri dişbudak, 
karaağaç, akçaağaç, gürgen, meşe, kızılağaç, kayın, ıhlamurdur. Bunlara ek olarak yabani elma, alıç, 
muşmula, kızılcık gibi ağaççık formunda türler de orman dokusuna katılmaktadır. Yörükler subasar 
ormanları için geçmişten günümüze en önemli tehditleri tarım alanı elde etme ve yapılaşma faaliyetleri 
oluşturmuştur. Kesim ve otlatma ormanlar üzerindeki diğer baskı yollarını oluşturmaktadır. Kızılırmak 
Deltası ekosisteminin en önemli unsurlarından birini oluşturan subasar orman sahasındaki yapılaşma ve 
tarım alanına dönüştürme faaliyetlerine izin verilmemelidir. Delta, subasar ormanları da kapsayan bütüncül 
bir koruma statüsüne kavuşturulmalıdır. 
 
ABSTRACT 
Deltas consist of one of the richest and holistic ecosystem types on the Earth. Kizilirmak and the other 
surrounding rivers formed the second largest delta on the south coasts of the Black Sea. The delta has an 
important flooded forest area besides its other natural units such as rivers, lakes, and coastal dunes. Field 
researches applied and NDVI values of remote sensing method are used to perform this study. For this 
purpose, LANDSAT 4 TM 5 images of the flooded forest area for the years 1984, 1998, 2003, 2007, and 
2011 are obtained and processed. The flooded forest area was occupying wider land on the south of the 
lakes in the past. Nevertheless, the forested area largely degraded due to human actions like acquiring land 
for agricultural and settlement purposes. In present day, the flooded forest area is remained only on the 
north of Yorukler neighborhood (Ondokuzmayıs County) located on the east of the delta. The flooded 
forests had 7.5 km2 area in 1984 and degraded to 4.8 km2 area in 2011 according to obtained data from 
aerial and satellite images. The common tree species of the flooded forest are ash, elm, maple, hornbeam, 
oak, alder, beech, and linden. In addition, the shrub species are crabapple, hawthorn, medlar, and dogwood. 
The most important threats from past to present for the Yorukler flooded forests are acquiring land for 
agriculture and settling activities. Grazing and cutting the trees for fuel are the other threats. Deforestation 
for agriculture and settlements must be disallowed on the flooded forest areas, which is one of the most 
important unit of Kızılırmak delta. The delta must be conserved as a whole including flooded forests. 
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ÖZET 
Afyonkarahisar il merkezinin güney batısına yerleştiği Afyon Ovası, yaklaşık 150 km2 boyutunda, KB-DG 
uzanışlı dikdörtgen şekilli, taban kotu 1008, ortalama yüksekliği 1015 m olan bir düzlüktür. Hâlihazırda, 
Afyon yerleşimi bu düzlük üzerinde genişlemektedir. Çevresinde ekserisi Miyosen volkanitleri ve 
metamorfik kayaçlardan oluşan 600-900 metrelik yükseltiler gözlenir. Taban düzlüğü ile çevre yükseltileri 
arasında 8-20o eğime sahip 100-400 genişliğinde geçiş veya kenar kuşağı bulunur. Taban düzlüğü, 
1950’lerde drenaj amaçlı olarak doğu uçta bir kanal ile Akarçay’a bağlanmış, yakın zamanda bu bağlantı 
genişletilerek rekreasyon amaçlı, bol sulu kanal haline getirilmiştir. Afyon düzlüğünde yapılan sondajlar 
burada 100-110 metrelik Kuvaterner istifinin varlığını, bunun en üstteki kesiminde ise göreceli kısa ömürlü 
bağımsız bir Holosen gölünün geliştiğini ortaya koymaktadır. Holosen göl istifi yüzeyden derine doğru 4-
6 metrelik, siyahımsı gri renkli çamurlardan oluşur ve 10 metrelik gevşek, iyi yıkanmış, ince-orta taneli, 
sarı renkli kumların üzerine oturur. Daha altta kaba taneli, yaşlı birimlere ait çakıllı seviyeler ile temel 
kayalar bulunur. Sedimantolojik incelemeler, kaba taneli seviyelerin alüvyal yelpaze ve yamaç döküntüleri, 
sarı renkli kumların akarsu, bunları üzerleyen çamurların ise sığ göl-bataklık çökelleri olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu çamurların 360 cm derinden alınan örnekler üzerinde C14 yöntemi ile yapılan analizlerde 
yaşı GÖ 3340 yıl olarak tespit edilmiştir. Sondaj ve yaş verilerinden hareketle yapılan değerlendirmeler, 
tüm çamur istifinin Erken-Orta Holosen’de oluşmaya başlayan bir gölde çökeldiğini ve gölün varlığını 
yakın zamana kadar sürdürdüğünü işaret etmektedir. Yörede yaşayan orta ve ileri yaştaki kişiler, elli yıl 
öncesine kadar burada sığ bir gölün bulunduğunu, yaz aylarında bataklık halini aldığını belirtmektedir. 
Bölgeyi yerleşime açmak için son on yıl içinde derin ve uzun drenaj kanalları kazılmıştır. Büyük olasılıkla, 
Büyük Taarruz’un 21-26 Ağustos’ta (1922), yazın son ayında yapılmasında, Afyon çevresini kaplayan bu 
bataklık önemli rol oynamıştır. Topografik deneştirmeler ve yaş verileri, Afyon’da yer alan bu gölsel 
ortamın Akşehir-Eber gölleri ve bunların önceli Büyük Akarçay gölsel havzasından çok sonra ve onlardan 
bağımsız olarak geliştiğini, aktif tektonikle yakın ilişkili olduğunu düşündürmektedir. 
 
 
ABSTRACT 
The Afyon plain at which the town Afyonkarahisar is placed is a flat, rectangular area with ca 150 km at 
altitudes on 1008 m base level and 1015 m average asl. Presently, the town has been enlarged on it toward 
the west, rapidly. The plain is surrounded by mountains c. 600-900 m high from the local base, consisted 
of mostly Miocene volcanites and metamorphic rocks. A transition or marginal zone ca 100-400 m with 
dips of 8-20o occurs between the plain and the highlands.  The plain has been connected to the Akarçay 
stream with a man-made narrow channel at 1950s for drainage aim and the connection has been enlarged 
recently forming large pools both drainage and recreation purposes. Drilling wells and trenches in the plain 
indicate that a sedimentary sequence of 100-110 m thick was occurred in Quaternary and the uppermost 
part of it consisted of sediments of a Holocene lake basin. The latter are dark gray muds of 4-6 m thick 
underlined by a washed, fine- to moderate- grained sand layer c 10 m thick. The muddy and sandy deposits 
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cover a relatively thick gravelly layer of which clasts had been derived from volcanic and metamorphic 
bedrocks. Sediment characteristics suggest that the coarse- grained deposits represented alluvial fans, while 
the overlying sands and muds were produced by streams and a shallow lake or marsh, respectively. The 
uncalibrated age from a sediment sample of the 360 cm - layer of the lacustrine muds is 3340 yrs BP, based 
on analyses by 14C method. From here, it is possible to say that a shallow lacustrine basin was formed in 
early-middle Holocene and it has lasted till modern times. According to saying of old people lived in the 
area there was a large lake at the Afyon plain till fifty years ago, however it has become a swamp in summer 
seasons. Deep and long drainage channel dug in the last ten years, in order to prepare the area for housing, 
have turned the wetland into a dry plain. Probably, presence of that swamp played a significant role on 
dating of the Large Attack as 21-26 August 1922 in the Turkish War of Independence. Correlations of 
radiometric dates and topographies indicate that the dry Afyon paleolake has developed separately after the 
large Akarçay lacustrine basin which produced the present Akşehir and Eber lakes. Its formation seems to 
be related closely with active tectonics. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Göksu Çayı taraçalarının Geç Pleyistosen yaş verileri değerlendirilmiştir. Göksu Çayı, 
Kahramanmaraş doğusundaki dağlık alanlardan doğmakta olup, Adıyaman Havzası’nın batısında Fırat 
Nehri’ne bağlanmaktadır. Fırat Nehri’nin en önemli kollarından birini oluşturan Göksu Çayı, Akdağ’ın 
güneyinde tektonik bir hatta yerleşmiştir. ÇİMKO Çimento Fabrikası kuzeyine kadar bu hattı izleyen 
Göksu Çayı, bu alandan sonra güneye yönelmektedir. Göksu Çayı Vadisi’nin çimento fabrikasına kadar 
olan bölümü asimetriktir. Güneye yöneldiği alan ile Fırat Nehri arasında kalan bölümü ise geniş tabanlı 
vadi özelliği göstermektedir. Yörenin tektonik açıdan çok hareketli bir konumda yer alması ve 
Kuvaterner’de yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle taraçalar oluşmuştur. Adıyaman Havzası doğusunda, 
Göksu Çayı Vadisi’nde tipik olarak görülen taraçalar, 5 farklı yükselti basamağında yer almaktadır. Bu 
taraçalar vadi tabanına göre, T1 90-120 m, T 2, 50-70 m, T3 30-40 m, T4 10-20 m ve T5 3-5 m yüksekte 
yer almaktadır. Tektoniğin etkisiyle çimento fabrikasının kuzeyindeki taraçalar, güneye göre 20-30 m daha 
yüksekte görülmektedir. Göksu Çayı taraçalarından farklı yükseltilerde alınan 7 numune OSL (Optically 
Stimulated Luminescence) yöntemi ile yaşlandırılmıştır. Elde edilen yaş sonuçlarına göre, Göksu Çayı 
taraçalarının büyük bölümünün Geç Pleyistosen dönemine ait oldukları belirlenmiştir. En yüksek yaş verisi 
T1 taraçalarının alt seviyelerinden alınan örneklerde 83,45±8,79 bin yıl çıkmıştır. Vadi tabanına yakın en 
alçak T5 taraçasından alınan numunenin yaşı ise 7,94±1,18 bin yıl hesaplanmıştır. Bu yaş verileri ile 
Kuvaterner dönemindeki iklim değişiklikleri karşılaştırıldığında belirgin bir uyumun olduğu görülmüştür.  

 
ABSTRACT 
In this study, Late Pleistocene age data for Göksu Stream terraces were evaluated. Göksu Stream rises at 
the mountainous areas in the east of Kahramanmaraş province and connects into Euphrates River in the 
west of Adıyaman basin. Göksu Stream is one of the significant branches of Euphrates River and is located 
at a tectonic line at the south of Akdağ Mountain. Göksu Stream follows the same line until the north of 
ÇİMKO Cement Factory, and turns southbound at that point. The part of the Stream before the cement 
factory is asymmetrical. However, the part from the point it turns south and until it reaches the Euphrates 
demonstrates broad-base valley characteristics. Terraces were formed due to take a tectonically active 
locations and the Quaternary climate changes. Terraces that are typically observed in eastern Adıyaman 
basin and Göksu Stream valley are located in 5 different elevation grades. These terraces are located at T1 
90-120 m, T 2, 50-70 m, T3 30-40 m, T4 10-20 m and T5 3-5 m height based on the valley floor. Terraces 
located at the north of the cement factory are observed 20 – 30 m higher than those located at the south due 
to tectonic reasons. 7 samples obtained from different elevations on Göksu Stream terraces were dated 
using OSL (Optically Simulated Luminescence) method. Obtained age findings demonstrated that most 
Göksu Stream terraces dated back to Late Pleistocene period. The highest dating data was obtained from 
the sample taken from the lowest layers of T1 terraces and it was 83.45 ± 8.79 ka years. The age of the 
sample obtained from the lowest T5 terrace, which was close to the valley floor, was calculated as 7.94 ± 
1.18 ka years. When these age data were compared to Quaternary climate changes, it produced a significant 
consistency. 
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ÖZET 
Farklı koşullarda oluşan biyojenik karbonatlar, ortamın jeokimyasal karakteristiklerini yansıtan arşivlerdir. 
Güncel ve geçmiş jeolojik kayıtlardaki bu verilerin yorumlanması, öncelikle mikrobiyal faaliyetlerin bu 
oluşumlar üzerindeki etkilerinin ortaya konmasına bağlıdır. Son yıllarda yerküre dışındaki gezegenlerde 
aşırı jeokimyasal ortamların (örn.,evaporatik) saptanması bu koşullarda oluşan minerallerin kökenine ve 
biyolojik izleri taşıyıp taşımadığının saptanmasına dair çalışmaları hızlandırmıştır. Türkiye’nin göller 
bölgesinde yer alan Acıgöl (ort. pH: 8,6), Salda (ort. pH: 9,1) ve Yarışlı (ort. pH: 9,6) gölleri sıra dışı su 
kimyaları ve güncel karbonat oluşumları ile bu tür ortamlara örnek teşkil etmektedirler (Balcı vd., 2013, 
TUBİTAK 113Y464 Projesi; 2015, Geomicrobiology Journal). Bu çalışmada söz konusu göllerde 
mikroorganizmaların (bakteri ve arkea) güncel karbonat çökelimlerine olan etkileri jeokimyasal ve 
moleküler biyolojik teknikler ile araştırılmıştır. Bu amaçla, söz konusu göllerden alınan sediman ve su 
örnekleri jeokimyasal olarak karakterize edilmiş ve göllerin prokaryotik çeşitliliği ilk defa detaylı olarak 
ortaya konmuştur. Acıgöl ve Yarışlı göl sedimanlarından izole edilen halofilik mikroorganizmalar 
kullanılarak farklı fizikokimyasal koşullar (örn., sıcaklık, tuzluluk, pH, Mg/Ca oranı) altında 
biyomineralizasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Mikroorganizma içeren farklı Mg/Ca oranına sahip 
deneylerde, Ca ve Mg içerikli değişik karbonat mineralleri (kalsit, monohidrokalsit, hidromanyezit, dipinjit, 
aragonit, huntit ve dolomit) tespit edilmiştir. Artan Mg/Ca oranı ile oluşan karbonat mineralojisinin 
değiştiği ve artan tuzluluk ile daha az kalsit oluştuğu ortaya konmuştur.  Özellikle küresel morfolojiye sahip 
hidromanyezit oluşumları, bu minerallerin tuz açısından kısmi inhibisyona sebep olan, yüksek iyon içerikli 
ve mikroorganizma kaynaklı organik polimerler içeren çözeltilerde oluştuğunu göstermektedir. Acıgöl 
sedimalarının (0-10 cm ve 10-20 cm, n=10) δ 13C izotop değerleri -7.8 ‰ ile -12.6 ‰ aralığında tespit 
edilmiştir. Acıgöl güncel sedimanları ile deneysel karbonat minerallerinin (-5.6 ‰ – (-12.9 ‰))  benzer 
δ13C değerleri sergilemesi, güncel karbonat oluşumlarında mikrobiyal etkileri önermektedir.  
 
ABSTRACT 
Biogenic carbonates formed under different conditions are geochemical archives which carry geochemical 
characteristics of the formation conditions. Interpretation of geochemical data preserved in the present and 
past geological conditions primarily depend on elucidating the role of microbial activities on carbonate 
formation. Discovery of extreme geochemical environments (i.e. evaporitic) on extraterrestial planets 
accelerated the studies on the genesis of minerals (biotic vs. abiotic) formed under those conditions. Located 
in the Lake District of Turkey, Lake Acıgöl (average pH: 8.6), Salda (average pH: 9.1) and Yarışlı (average 
pH: 9.5) set good examples for extreme environments and modern carbonate precipitation (Balcı vd., 2013, 
TUBİTAK 113Y464 Project; 2015, Geomicrobiology Journal). In this study, the role of microorganisms 
(bacteria and archaea) on modern carbonate precipitation in these lakes is investigated using geochemical 
and molecular biological techniques. For this purpose, sediment and water samples collected from these 
lakes were geochemically characterized and prokaryotic diversity of the lakes are revealed in detail for the 
first time. Using the halophilic microorganisms isolated from Acıgöl and Yarışlı lake sediments, 
biomineralization experiments were carried out under different physicochemical conditions (i.e. 
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temperature, salinity, pH, Mg/Ca ratio). In biotic experiments with various Mg/Ca ratio, different carbonate 
minerals (calcite, monohydrocalcite, hydromagnesite, dypingite, aragonite, huntite, and dolomite) bearing 
varying amount of Ca and Mg were detected. It is revealed that increasing Mg/Ca ratio changed carbonate 
mineralogy such as with increasing salinity less calcite formation was detected. Particularly, the spherical 
morphology of hydromagnesite points to growth of these minerals under partial inhibition in the brine, high 
concentrations of ions and organic polymers produced by the microbial communities. δ13C isotopic values 
of Lake Acıgöl sediments (0-10 cm and 10-20 cm, n=10) ranged from -7.8 ‰ to -12.6 ‰. Similar δ13C 
values of Acıgöl modern sediments and experimental carbonate minerals (-5.6 ‰ to -12.9 ‰)   suggest 
microbial effects on modern carbonate formations. 
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ÖZET 
Mescit Dağları Kuzeydoğu Anadolu'nun önemli dağ sıralarındandır ve  bu dağlar, Doğu Karadeniz 
Dağları’nın güneydoğusunda yer alır.  Her iki dağ sırası da Pleyistosen buzullaşmasının izlerini taşır. Son 
yıllarda tespit edilen yeni izler, Petekli Çayı’nın üst çığırındaki Eskiköy’de bulunmaktadır. Eskiköy, 1800-
1870 metre yükseltiler arasında ve flüvioglasiyal depolar üzerinde oluşmuş bir  düzlüktür. Bu düzlük 
üzerindeki morenler de 1830 metrenin üzerinde bulunur. Eskiköy morenlerinin bu seviyelerde bulunması, 
bölgeyi etkileyen tektonik çökmelerle ilgilidir. Düzlüğün yüzeyi, moren yığınlarından dolayı dalgalı bir 
görünüme sahiptir. Bu çalışmada ele alınan Eskiköy moren depolarının yaşı, Kaçkar dağlarında yapılan 
çalışmalara göre değerlendirilmiştir. Mescit Dağları’nın zirve bölgesine yakın kesimlerde,  Pleyistosen 
buzullaşmasının birikim şekillerine ait izler, bu çalışma ile ilk kez ortaya konmaktadır.  
 
ABSTRACT 
Mescit Mountains of the Northeastern Anatolia are one of the major mountain ranges that are located South 
of the Eastern Black Sea Mountains. Those two mountain ranges reveal traces of Pleistocene glaciations. 
Newly discovered traces of paleoglaciers determined in recent years on the Mescit Mountains. These traces 
are located in the upper Petekli Stream near Eskiköy. Eskiköy is a plateau between 1800-1870 m above sea 
level. This plateau is formed by flüvioglasiyal deposits. Moraines are located in this plateau at about 1830 
m. That low elevation moraines of  Eskiköy might be related to a young tectonic subsidences affecting the 
region. Surface of this plateau look hummocky due to this moraine deposits. In this study, we will evaluate 
the age of the Eskiköy moraines according to studies of Kaçkar Mountains. The traces of accumulation of  
Pleistocene glaciations observed at the regions near to the summit of Mescit Mountains was firstly depicted 
with this work. 
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ÖZET 
Porsuklar (Taxus L.) Asya’nın doğusu, Kuzey Afrika, Anadolu, Avrupa ile Kuzey Amerika’da doğal olarak 
10 türle temsil edilir. Bu türlerden Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde ortaya çıkan adi porsuk (diğer 
adıyla Avrupa porsuğu, Taxus baccata), Türkiye’de doğal olarak yayılışı bilinen tek türdür. Türkiye’nin 
kuzeyindeki orman sahalarında çoğunlukla 300-1500 metreler arasındaki yayılış alanı içinde oldukça yaşlı 
örnekleriyle de dikkat çeker. Adı geçen sahalarda tek ya da küçük gruplar halinde görülen adi porsuk 
gölgeye dayanıklı, düşük sıcaklıklara ve donlara karşı duyarlıdır. Adi porsuk Türkiye’nin kuzeyindeki bu 
genel yayılış alanı dışında güneyde Sultan dağları, Denizli Bozdağ, Amanos dağları ile Bolkar dağlarında 
küçük topluluklar halinde görülür. Bugün topografik koşulların etkisiyle özellikle Anadolu’nun güneyinde 
korunaklı alanlarda varlığını devam ettiren Taxus baccata’nın Son Buzul Maksimumu’nda Avrupa’daki 
yayılış alanı ile Akdeniz havzasındaki potansiyel sığınakları ve Türkiye’deki durumu üzerinde durularak 
gelecekle ilgili öngörülerde bulunulmak amacıyla Maxent 3.3.3k kullanılmıştır. Uygulanan bu modelin 
sonuçları Son Buzul Maksimumu’nda Kuzey Anadolu kıyılarının Taxus baccata’nın yetişmesi için elverişli 
koşullara sahip olduğunu ve bu alanların Kolşik sahanın doğusuna doğru devam ettiğini göstermektedir. 
Bu uygun sahalar Karadeniz kıyılarından batıya doğru Marmara denizi çevresinde de bulunmaktadır. Taxus 
baccata Anadolu’nun güneyinde Toros dağlarındaki korunaklı vadi içlerine muhtemelen, İç Batı 
Anadolu’daki dağlık alanların oluşturduğu koridoru kullanarak inmiştir. Yani Anadolu’da Taxus baccata 
için «göç koridoru»nu İç Batı Anadolu’daki dağlık alanlar meydana getirmiştir. Bu durum Anadolu 
güneyindeki dağlık alanlarda yayılış gösteren birçok nemoral bitki için Son Buzul Maksimumu’nda göç 
koridoru olduğu düşünülen İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki Anadolu Diagonali’nin, Taxus baccata 
için bir göç koridoru olmadığını da göstermektedir. Gelecekte ise bu ağaç türünün Anadolu’nun 
güneyindeki (Toros dağları) yayılış alanını önemli ölçüde kaybetme olasılığı söz konusudur. 

ABSTRACT 
Yews (Taxus L.), in eastern Asia, North Africa, Anatolia and North America and Europe, are naturally 
represented by 10 species. Among those, Taxus baccata, which is distributed throughout the temperate 
zones of Northern hemisphere, is the only species of Taxus to be naturally distributed in Turkey. It draws 
attention due to its elder samples living in the distribution area between 300-1500 m of forest areas in 
northern Turkey. Found alone or in small groups in the mentioned areas, Taxus baccata is shade-adapted, 
and sensitive to low temperatures and frost. Apart from its general dispersal area in the north of Turkey, 
Taxus baccata is seen in small groups in the south on the Sultan mountains, Denizli Bozdag, the Amanos 
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mountains and Bolkar mountains. Today especially in South Anatolia Taxus baccata communities survive 
within a protected area with the effect of the topographical conditions. The aim of this study is to analyze 
Taxus baccata’s LGM (Last Glacial Maximum) distribution in Europe, potential refuges in Mediterranean 
basin and make predictions about the future with an emphasis on the situation in Turkey. For this purpose, 
data is analyzed by Maxent 3.3.3k.  Model results show that especially North Anatolian coasts have 
convenient conditions for Taxus to grow. These suitable areas stretch out to the East of Colchic area. These 
convenient fields encircle the Marmara Sea from the coasts of Black sea to the west. Taxus range to the 
Taurus Mountains by the mountainside corridor in the inner parts of Anatolia. In other words, «migration 
corridor» for Taxus in Anatolia is composed by the mountainsides in the inner parts of west Anatolia. As 
a conclusion, migration corridor in LGM is not constituted by the Anatolian Diagonal between Central and 
Eastern Anatolia for Taxus dispersing on the mountainsides in the south of Anatolia. Taxus baccata will 
lose most significant part of its range in the south of Anatolia (Taurus mountains) in the future. 
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ÖZET 
Kayseri’nin 20 km kuzeydoğusunda bugünkü Karahöyük Köyü’nün yanında yer alan antik Kültepe 
(Kanesh) yerleşmesi yakın çevresinde yapılacak olan bu proje kapsamında elde edilecek veriler İç Anadolu 
Bölgesi’nin Holosen’deki paleoortam koşullarına ilişkin bilgilerimize önemli bir katkı sunabilecek bir 
yerde bulunmaktadır. Bu proje çalışmasının iki temel hedefi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, araştırma 
sahasının paleovejetasyon özelliklerinin Holosen dönemi boyunca yeniden kurgulanmasıdır. Öncelikle 
fosil polenleri belirlemek için Engir Gölü’nden Livingstone ve Dachnowski sondaj ekipmanları 
kullanılarak karotlar alınacaktır. İkinci aşamada fosil polen diyagramlarının daha doğru 
değerlendirilebilmesi için Engir Gölü çevresindeki güncel polenlerin birim toprak ve su yüzeyine ne kadar 
düştüğü belirlenecektir. Projenin ikinci hedefi, araştırma sahası ve yakın çevresinin paleoiklim koşullarının, 
doğal ortam üzerindeki insan etkisinin ve paleo-ekolojik gelişiminin yeniden yapılandırılmasıdır. Bu hedefi 
gerçekleştirmek için fonksiyonel bitki tipleri indikatör türler olarak kullanılacaktır. Ayrıca fonksiyonel bitki 
tipleri kullanılarak belirlenecek bitki örtüsü düzeninde ve oranlarında meydana gelen değişimler, 
Kültepe’den elde edilecek arkeolojik verilerle denetleştirilerek insan faaliyetlerinin doğal ortam ve doğal 
ortamın insan yaşamı üzerindeki etkisi ortaya konulacaktır. 
 
ABSTRACT 
   The data which will be obtained within context of project in ancient Kültepe (Kanesh), located in 20 km 
northeast of Karahöyük village, can make a great contribution to our knowledge of paleoenvironmental 
conditions of Central Anatolia in Holocene. This project has two main targets. The first of them is to 
reconstruct the palaeoclimate properties of the survey area of Holocene period. Firstly, to designate the 
fossil pollens, drilling cores will be taken from Engir Lake by using Livingstone and Dachnowski corer 
drilling equipments. In the second phase, to assess pollen diagrams more accurate, pollen units around lake 
Engir will be determined how much has it fallen on surface and on water. The second target of the project 
is to reconstruct the survey area and its vicinity paleoclimate conditions on human impact on the natural 
environment and paleo-ecological development. To achieve this goal, functional plant types will be used 
as indicator species. Moreover, the changes that occurs for the rates and patterns of vegetation which will 
be determined by functional plant species, human activities on natural environment and its impact on the 
natural environment will be presented. 
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ÖZET 
Kuzey Kıbrıs'ta Mesarya Havzası'nın erken Pleyistosen yaşlı denizel sedimanları bir boğazda meydana 
gelen çökelimi yansıtır. Bu doğu–batı doğrultulu paleo-Mesarya Boğazı doğu Akdeniz'de geç Pliyosen–
erken Pleyistosen döneminde kuzeyde Beşparmak Dağları ile güneyde Trodos Dağları arasında gelişmiştir. 
Birkaç km genişliğe ve yaklaşık 90 km uzunluğa sahip olan paleo-Mesarya Boğazı batıda Antalya Havzası 
ve doğuda Latakya Havzası arasında Mesarya Havzası'nın yüzeylenmesi öncesindeki son su yolunu 
oluşturur. Paleo-Mesarya Boğazı'nda çökelen erken Pleyistosen yaşlı denizel sedimanlar ufak-orta kum 
boyutlu silisiklastik ve biyoklastik kumtaşlarından oluşur. İyi boylanmış kumtaşları büyük ölçekli 
düzlemsel ve tekne türü çapraz katmanlıdır. Çapraz katman setleri 0.3–6 m arasında değişen set 
yüksekliklerine sahip olup, her bir set aşınma yüzeyleri ile sınırlandırılır. Çapraz katmanlar çift yönlü eğim 
yönlerine sahiptir. Silisiklastik sedimanlar hem temel kayaçların aşınmasından hem de güneydeki bir fan 
deltadan türemişlerdir. Çamur içermeyen ve çift yönlü çapraz katmanlanmalara sahip setler kuvvetli gelgit 
akıntılarına ait çökelleri yansıtır. Bu çökeller Akdeniz'in yaklaşık 35 cm lik mikrogelgit aralığındaki paleo-
oşinografik koşullarında çökelmiş olmasına karşın çapraz katmanların set yükseklikleri ve setleri sınırlayan 
aşınma yüzeyleri gelgit akıntılarındaki yükselme ve güçlenmeyi işaret eder. Paleo-Mesarya Boğazı kuzey-
güney yönlü sıkışmalı tektonik bir ortamda oluşmuştur. Kuzey Kıbrıs'ın sürmekte olan tektonik gelişimi ve 
sedimantasyonu Mesarya Havzası'nın daralmasına ve erken Pleyistosen yaşlı paleo-Mesarya Boğazı'nın 
gelişimine sebep olmuştur. Böylece, boğaz kesit alanının daralması gelgit akıntılarının güçlenmesine ve 
gelgit çapraz setlerinin oluşumuna neden olmuştur.       
 
ABSTRACT 
Early Pleistocene marine sediments of Mesaria Basin in Northern Cyprus reflect a deposition in a strait. 
This east–west directed paleo-Mesaria Strait was developed between Beşparmak Mountains to the North 
and Trodos Mountains to the South during late Pliocene–early Pleistocene interval in Eastern 
Mediterranean. Paleo-Mesaria Strait formed the last seaway, ca a few km wide and up to 90 km long, 
between Antalya Basin in the west and Latakia Basin in the east just before the whole Mesaria Basin was 
emerged. The early Pleistocene marine sediments deposited in the paleo-Mesaria Strait consist of fine to 
medium grained mainly siliciclastic and lesser bioclastic sandstones. The well-sorted sandstones are 
composed of large scale planar and trough cross-strata. These dunes bounded by erosional reactivation 
surfaces, have varying set thicknesses, 0.3 to 6 m. The dunes have bidectional foreset dip directions. The 
siliciclastic sediments were derived from both bedrock erosion and a fan delta in the South. The mud-free 
marine sediments with a bidectional cross-strata sets reflect the deposits of the strong tidal currents. 
Although these tidal dunes were deposited in a microtidal palaeo-oceanographic setting of Mediterranean, 
ca 35 cm tidal range, their set thickness and erosional reactivation surfaces indicate the tidal current 
amplification. This paleo-Mesaria Strait was formed by a North-South compressional tectonic setting. The 
ongoing tectonic development of the Northern Cyprus and the sedimentation narrowed the Mesaria Basin 
and caused to the development of the early Pleistocene paleo-Mesaria Strait. Thus, the restriction in the 
cross-sectional area of the basin caused to the amplification of the tidal current and formation of tidal dunes. 
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ÖZET 
Güncel polen özelliklerinin belirleneceği bu projede, araştırma alanı olarak seçilen saha Akdeniz 
Fitocoğrafya Bölgesi’nin karakteristik orman vejetasyonlarını üzerinde barındıran Teke Yarımadası’dır. Bu 
bölge aynı zamanda Türkiye’de fosil polen analizinin yoğun olarak yapıldığı, 3 bin yıllık tarihsel süreçte 
ormanlık alanların ekonomik ve tarımsal faaliyetlerde yoğun olarak kullanıldığı, antik yerleşmelerin sık 
kurulduğu bir sahadır. Bu proje uluslararası literatürde geçmiş-günümüz-gelecek perspektifinde eksik halka 
olarak görülen güncel polen üretim miktarları ve dağılım mekanizmalarının tespitini gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir. Dolayısıyla bu proje çalışmasının amaçları; (1) Teke Yarımadası’nda doğal olarak 
yetişen, Türkiye ve Avrupa ölçeğinde önemli olan Cedrus libani (Lübnan sediri), Abies cilicica subsp. 
isaurica (Toros göknarı),  Quercus coccifera (Kermes meşesi), Pinus brutia (Kızılçam), Juniperus (Ardıç) 
ve Pinus nigra (Karaçam) türlerinin saf ve karışık olarak oluşturduğu 8 farklı orman formasyonunda güncel 
polenlerin birim toprak ve su yüzeyine ne kadar düştüğünü (cm2/yıl) hesaplamak, (2) söz konusu ormanlık 
alanlardaki güncel floristik yapıyı ve vejetasyon formasyonlarını belirlemek, (3) seçilen orman 
formasyonlarına ait dağlık alanlardaki yükselti kademelerinin mikroiklim koşullarını Data Logger cihazları 
kullanılarak tespit etmek ve mikroiklim analizlerini gerçekleştirmek, (4) belirlenecek mikroiklim özellikleri 
ile seçilen orman formasyonlarına ait güncel polen miktarları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, (5) proje 
sahası ve yakın çevresinde mevcut 16 farklı lokasyona ait fosil polen diyagramının yorumlanmasına temel 
bir kaynak oluşturmak için, Teke Yarımadası’nın orman alanlarındaki polen miktarının orman içerisinde, 
orman kenarında ve açıklıkta ne yönde değiştiğini ortaya çıkarmak şeklindedir. Böylelikle geçmiş-
günümüz ve gelecek perspektifi dikkate alınarak, bitki örtüsü ve iklim koşullarında meydana gelen 
değişiklikler güncel polen determinasyonuyla belirlenecektir. 
 
ABSTRACT 
In this project which current pollen properties are determined, Teke peninsula that shelters characteristic 
forest vegetation’s of Mediterranean Phytogeography Region are chosen as the research field. This region 
is also the field where fossil pollen analysis has been done intensively in Turkey three thousand years of 
historical process, and this region is intensively used in economic agricultural activities and also intensively 
ancient settlements were established in this region. The aim of this project is to determine current pollen 
production quantities and to determine its distribution mechanism, which is seen as missing ling in the past-
present-feature perspectives of the international literatures. Therefore, the aims of this project: (1) to 
calculate how much current pollens fall on the ground and water (cm2/year) in the forest formations which 
includes8 different kinds of forest formations formed by natural and mixture of Quercus coccifera, Pinus 
brutia, Cedrus libani, Juniperus, Pinus nigra and Abies cilicica subsp. isaurica tree species growing in 
naturally in Teke peninsula and important for Turkey and European scale (2) to determine current floristic 
composition and vegetation formations in the mentioned forested areas (3) to perform micro-climate 
analysis and to determine microclimate conditions of elevation levels on the mountains belonging to 
selected forest formations by using Data Logger instruments (4) to reveal the relationship between 
determined microclimate properties and current pollen amounts of the selected forest formations (5) to 
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create the basic source for the interpretation of the fossil pollen diagrams belonging to 16 different 
locations, which present in and surroundings of the project field, for reveal the what direction pollen 
amounts of the forested areas of the Teke Peninsula has changed in the forest areas, in the forest margins 
and on the open areas. Thus, taking into account past-present and future perspective, the changes occurring 
in vegetation and climate conditions will be determined by the current pollen determinations  
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ÖZET 
Türkiye kıyıları dolgu, yol yapımı ve benzeri antropojenik müdahalelerle giderek daha yapay bir görüntü 
kazanmaktadır. Ancak, araştırma sahasının da bulunduğu Perşembe Yarımadası kıyıları bu olumsuz 
gidişten nispeten korunmuştur. Perşembe yarımadası Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde 
ve Ordu ili sınırları içerisinde yer alır. Araştırma sahası bu yarımadanın kuzey ucunda bulunmakta ve 
Karadeniz’e doğru kama şekilli bir çıkıntı oluşturmaktadır. Kiremit Burnu olarak da bilinen bu saha güncel 
ve geçmiş dönemlere ait kayalık kıyı şekillerinin tipik örneklerine sahiptir. Bu çalışmanın amacı söz konusu 
kayalık kıyı şekillerini incelemek, oluşum süreçlerini açıklamak ve koruma kullanma ilkesine bağlı 
kalınarak tahrip edilmeden gelecek nesillere aktarılmalarına katkı yapmaktır. Bu çalışma büyük kısmıyla 
arazi gözlem ve ölçümlerine dayanmaktadır. Ancak sahanın genel morfolojik yapısını ortaya koyabilmek 
amacıyla uzaktan algılama tekniklerinden, Google Earth Pro programından ve CBS uygulamalarından da 
yararlanılmıştır. Kiremit Burnu’nda anakayayı Üst Kretase yaşlı bazaltik aglomeralar ile bunlar arasında 
bantlar halinde izlenen tüfitik kumtaşları oluşturmaktadır. Farklı direnç özelliklerine sahip bu kayaçlar hem 
kıyının düzensiz bir şekilde gerilemesine hem de kıyı şekillerinin çeşitlenmesine yol açmıştır. Nitekim 
sahada eski ve güncel abrazyon platformlarına, kök kayalara, çözülme oluklarına, kaya havuzcuklarına ve 
tüfitik kumtaşları üzerinde gelişmiş alveoler çözülme şekillerine rastlanmaktadır. Araştırma sahasında 
turistik albenileri yüksek çok sayıda kayalık kıyı şekli bulunmaktadır. Bu şekillerin turizm amaçlı 
değerlendirilmesi hem söz konusu şekillerden ekonomik yarar sağlanmasına hem de korunarak gelecek 
nesillere aktarılmalarına yardımcı olacaktır. 

 
ABSTRACT 
Turkish coastal areas have increasingly artificial appearance via filling, road construction, and other 
anthropogenic interferences. Persembe Peninsula coasts, which the study area is located, are relatively 
protected from this negative trend. Persembe Peninsula is located within Ordu province and Central Black 
Sea Division of the Black Sea Region. The research area has a wedge-shaped form towards to the Black 
Sea and is located on the northern end of the peninsula. This area is also known as Kiremit Cape and has 
typical samples of current and past era rocky coast forms. The aim of this work is to examine 
aforementioned rocky coast forms, explain the formation process and make a contribution with adhering to 
the principle of conservation and utilization for future generations. This study is based on field observations 
and measurements. Nevertheless, remote sensing techniques, Google Earth Pro program, and GIS 
applications are used to define general morphological structure of the study area. The bedrock of Kiremit 
Cape is consisted of Late Cretaceous aged basaltic agglomerate and tuffitic intercalated sandstone layers. 
As these rocks have different hardness characteristics the coastline degraded nonuniformly, creating a 
variety of coastal forms. Therefore, there are former and current abrasion platforms, root rocks, corrosion 
runnels, rock pools, and alveolar features formed on tuffitic sandstones. There are many rocky coast forms 
on the study area and they have important touristic potentials. Touristic evaluation of the coastal forms will 
help for economic income and conservation for the next generations. 
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ÖZET 
Marmara Denizi’nin güneydoğusunda ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın orta kolu üzerinde bulunan 
Gemlik Körfezi, doğu-batı yönlü uzanan, en derin yeri 113 metre olan yarı kapalı bir havzadır. 
Günümüzde körfezin Marmara Denizi’nden 50 m. su derinliğinde bulunan bir eşik ile ayrılması 
Geç Pleyistosen’den Holosen’e kadar birçok kez su geçişinin kesilmiş olabileceğini 
göstermektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun aktivitesinin yanı sıra Marmara Denizi’nin 
birbirinden farklı paleooşinografik dönemleri, östatik deniz seviyesi değişimleri ile birlikte havza 
evrimini ve sonuçta oluşan sedimanter geçmişini kontrol etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda 
Gemlik Körfezi’nden gridlenerek alınan 300 profilden fazla 2-8 kHz frekans bandına sahip yüksek 
çözünürlüklü sığ sismik yansıma verileri ile birlikte 70 kHz çok ışınlı yansıma ve saçılma verileri 
işlenmiştir. 4 adet sismik statigrafik birim tespit edilerek radyo-karbon yaşlarına göre belirlenen 
15.8 bin yılı kapsayan 5 piston karotta belirlenen kronostratigrafik birimler ile korale edildi. 
Sedimantasyon oranlarının hesaplanmasında karotlardaki kronostatigrafik birimlerin düşey 
ölçekteki hassasiyeti  büyük bir öneme sahiptir. Sismik profiller ile karotlar arasında yapılan 
korelasyonlar Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) verileri ile birlikte yapılmış, stratigrafik 
birimlere ait yansıma katsayıları serileri ve genlik değerleri bulunmuştur. 2 boyutlu B-spline 
interpolasyon yöntemi kullanılarak oluşturulan izopak ve izokron haritalar ile son buzul dönemden 
Holosen’e kadar havzanın evrimi tekrardan oluşturulmuştur. Her bir harita, Marmara denizinde, 
su seviyesindeki calkalanmalar tarafından kontrol edilen deniz seviyesindeki değişimleri içeren 
birden cok çökelme dönemini göstermektedir. 
 
ABSTRACT 
The Gulf of Gemlik is an E-W elongated trans-tensional basin with a maximum depth of 113 m, located on 
the middle strand of the North Anatolian Fault (NAF) in the south eastern part of the Sea of Marmara 
(SoM). While during the Holocene the sea level in the Gulf of Gemlik changed in tandem with the water 
level changes in the SoM, it may have been different in the late glacial when the Sea of Marmara was 
lacustrine. Beside the tectonic activity related to the NAFZ, eustatic sea level changes would have 
controlled the basin evolution and consequent sedimentary history during the different paleocanographic 
phases of the SoM. For these purposes, we analyzed over 300 2 – 7 kHz bandwidth high-resolution gridded 
seismic sub-bottom CHIRP profiles together with 70 kHz high resolution multibeam bathymetry with 
backscatter data. Four seismic stratigraphic units were defined and correlated with chronstratigraphic units 
in five piston cores covering the last 15.8 ka BP according to radiocarbon ages (14C). The depth-scale 
accuracy of chronostratigraphic units in cores is key importance for the precise calculation of sedimentation 
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rates. Correlation between the seismic profiles and cores were made by matching Multi-Sensor Core-
Logger (MSCL) data and seismic reflection coefficients and amplitudes for different stratigraphic units. 
Isopach and isochron maps were generated using 2-D cubic B-spline interpolation method to reconstruct 
basin evolution models through late glacial to Holocene. Each map shows various depositional period with 
respect to water level changes that has been controlled by sea level fluctuations in the SoM. 
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ÖZET 
Marmara Denizi’nin güneydoğusunda ve Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun orta kolu üzerinde bulunan Gemlik 
Körfezi, yaklaşık doğu-batı yönlü uzanan, en derin yeri -113 metre olan yarı kapalı bir havzadır. 
Günümüzde körfezin, Marmara Denizi’nden -50 m. su derinliğinde bulunan bir eşik ile ayrılmış olması, 
Geç Pleistosen’den Holosen’e kadar Marmara Denizi’nden birçok kez ilişkisinin kesilmiş olabileceğini 
göstermektedir. Körfezin son deniz bağlantısının ne zaman oluştuğu tartışmalıdır. Bu çalışmada, son 13 bin 
yılda gerçekleşen paleoşinografik ve paleo-iklimsel değişimler karot üzerinde yapılan fiziksel, kimyasal 
analizler ve bunun yanı sıra radyokarbon yaşları kullanılarak açıklanmıştır. Karot, sedimanter özellikleri 
göz önünde bulundurularak iki ayrı litolojik birime ayrılmıştır. Tabanda  10,6 bin yıl öncesinde çökelen ve 
kumdan oluşan L2 birimi Marmara Denizi ile bağlantının kesilmiş olduğu gölsel dönemi temsil ederken, 
bu birimi transgresif olarak üzerleyen ve Holosen döneminin tamamını kapsayan killi çamurdan oluşan L1 
birimi denizel dönemi temsil etmektedir. Alttaki L2 birimi içerisinde Bølling-Allerød ve Younger Dryas 
iklimsel dönemleri tespit edilmiştir. Holosen’in başında Marmara Denizi’nde yükselen deniz seviyesi 10,6 
bin yılda -50 m eşiğini aşarak Gemlik Körfezi’ni denizel ortama dönüştürmüştür. Körfez’de ve tüm 
Marmara’da oluşan su tabakalanması, körfezde daha önce çalışılmış iki sapropel seviyesinin çökelmesini 
sağlamıştır. L1 biriminden elde edilen Ca/Ti ve Sr/Ca XRF profilleri, 8,2 ve 4,2 bin yıl önce gerçekleşmiş 
olan kısa dönemli soğuk ve kurak hızlı iklim değişimlerini göstermektedir.  
 
ABSTRACT 
Gulf of Gemlik is an approximately east-west oriented marine inlet with a maximum depth of -113 m in 
the south-eastern part of the Sea of Marmara. It is located on the middle branch of the North Anatolian 
Fault Zone. Considering the Gulf of Gemlik is separated from the Sea of Marmara by a bedrock sill at -50 
m, there were presumably several disconnections of the gulf from the sea during the Late Pleistocene to 
Holocene, but the timing of the youngest marine connection around the onset of the Holocene is still 
controversial. Here, we attempt to elucidate the paleoceanography and paleo-environmental changes during 
the late glacial-Holocene using the multi-proxy analysis of a core extending back to 13 ka BP. The multi-
proxy data include physical and geochemical properties together with AMS 14C ages. The core consists of 
two main lithostratigraphic units. The lower Unit L2 represents the lacustrine phase of the gulf prior to 10.6 
ka BP, while the upper Unit L1 is an overlying transgressive mud drape deposited during the main part of 
the Holocene. Unit L2 represents Bølling-Allerød and Younger Dryas climatic periods. At the beginning 
of the Holocene, the rising sea level in the Sea of Marmara breached the -50 m sill at 10.6 ka BP, and 
therefore the Gulf of Gemlik was converted into a marine realm. Soon after, the water stratifications allowed 
the deposition of the known two sapropels in the gulf. µ-XRF Ca/Ti and Sr/Ca profiles of Unit L1 provide 
evidence of rapid climatic changes at 8.2 ka BP and 4.2 ka BP, representing short cold and dry climatic 
periods. 
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ÖZET 
Çalışmamıza konu olan Engizek Dağları,  Akdeniz Bölgesi’nde, Adana Bölümü’nün doğu kesiminde yer 
alır. Saha tümüyle Kahramanmaraş il sınırları içerisinde bulunmaktadır.  Alan yaklaşık olarak kuş uçuşu 
doğu-batı istikametinde 35 km, kuzey-güney istikametinde ise 15 km uzunluğa sahiptir.  Çalışmamız bu 
alan içerisindeki yüksek kesimler de Pleyistosen (Muhtemelen Würm) döneminde meydana gelmiş olan 
buzullaşmayı ele almaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında rol oynayan faktörlerden, yükselti, iklim 
değişikliği, bakı, eğim ve jeolojik özellikler ile birlikte dağın üzerinde ve özellikle kuzey-kuzeybatı ve 
kuzeydoğu kesimlerde meydana gelmiş olan buzullaşma hususundaki ön bulgular değerlendirilecektir. Bu 
çalışma ile Engizek Dağlarında Pleyistosen dönemine ait buzul şekillerinin tanıtılması ve böylece bu 
sahanın bilimsel literatüre kazandırılması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma alanı farklı 
morfojenetik etmen ve süreçlerin (akarsu, yeraltı suları, glasiyal, fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma) 
meydana getirdiği topografyalara ait şekilleri bir arada bulundurmaktadır. Çalışma alanı olarak belirlenen 
bu sahada dağın yüksek kesimlerinde ön plana çıkan jeomorfolojik süreç buzul ve karstlaşmadır. Sahada 
buzul şekillerinden olan sirkler, moren depoları ve buzul vadilerine rastlanılmaktadır. Engizek dağları 
üzerinde buzullaşmanın en son buzul dönemi olan Würm’e ait olduğu düşünülmektedir. Sahada buzul 
şekillerinden; sirklere, buzul vadilerine ve moren depolarına rastlanılmaktadır. Buzullaşma daha çok dağın 
kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde geliştikleri saptanmıştır. Buzullar iklim koşullarından 
doğrudan etkilendikleri için, iklimsel değişimler hakkında önemli bilgiler verirler. Bu çalışmada bölgedeki 
buzullaşma ile ilgili tanıtıcı bilgiler verilecek olup detaylı analizsel bilgiler ise ileride yapılması düşünülen 
Kozmojenik Yaşlandırma sonuçlarına göre ele alınacaktır. 
 
ABSTRACT 
Engizek Mountain, the subject of our study is located in the eastern part of the Mediterranean region. This 
field is located entirely in Kahramanmaras province. Area has a 15 km-length as the crow flies 
approximately 35 km to the east-west direction and the north-south direction. Our study involves the 
Glaciation features, which had occured period of pleistocene, meybe Würm period, located within this area 
segment. Of the factors involved in the formation of these features; height, climate changing, aspect, slope 
and geological characteristics to be handled respectively, is to determine the effect of these characteristics 
to the geomorphological evolution of the mountain in side northwest and northeast of mountain. And that 
this little known field is gained into scientific literature constitutes the main purpose of the study. The study 
area includes a different morphogenetic factors physical disintegration and such as streams, groundwater, 
glacial, incorporate chemical decomposition process of the shape and location of the topography. In this 
study area, Dominant geomorphological process is Glaciation and Karstification on the limestone and 
marble. Physical appearance of the Engizek mountain has become apparent with tectonisma, mostly the 
climate, fluvial processes in lithological features and under  control of structural and glacial processes (in 
the western part of the mountain). In this field determined as the work area, the prominent 
geomorphological processes in high mountain areas is glaciers and karstic formations. The earth shapes on 
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Engizek mountain, no matter how rich the terms of Karstic processes, the portion where the bottom of the 
mountain that much unseen is also rich in terms of underground Karstic processes. In the field, the cirques 
formed by the glaciers, the moraine and the glacier valley warehouse are seen. As glaciers are directly 
affected by the climate conditions, they provide important information about climatic changes. Therefore, 
identification of the size and timing of ancient glaciers, they provide important clues about ancient climates. 
For this purpose, It is purposed to put forward the climate conditions of the ancient glacial period with the 
samples taken from glaciers on Mount Engizek by making dating of cosmogenic surface aging process.  
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ÖZET 
Anadolu, Kuzey Atlantik-Alpin-Akdeniz siklonları ve Arabistan-Hindistan-Tibet muson iklim kuşaklarının 
kesiştiği noktada yer alır ve bu nedenle Doğu Akdeniz Bölgesi paleoiklim çalışmaları açısından önemli bir 
konuma sahiptir. Anadolu’nun bu önemli konumu nedeniyle bölgede meydana gelmiş iklim değişimlerinin 
ayrıntılı olarak incelenmesi hidrojeolojik değişimler ve göçleri etkileyen faktörler hakkında önemli bilgiler 
vereceği düşünülmektedir. Göreceli olarak önemli bir konuma sahip olmasına rağmen Anadolu’nun geçmiş 
iklimi hakkında çok az detaylı bilgi bulunmaktadır ve yüksek çözünürlüklü iklim çalışmaları sınırlı 
sayıdadır. Dim Mağarası’ndan örneklenen Dim-1 son buzullar arası dönemden bugüne meydana gelen 
iklim değişimleri hakkında önemli bilgiler içermektedir. Dim Mağarası, Türkiye’nin güney kıyısında 
Antalya İli, Alanya İlçesi sınırları içerisinde yer alır ve stratigrafik olarak Alanya Naplarının en üst 
konumunda bulunan Triyas yaşlı rekristalize kireçtaşlarından oluşan Yumrudağ Napları içerisinde oluşmuş 
ve gelişmiştir. Bu çalışmada, 17 farklı noktadan olmak üzere 230Th yaşlandırma tekniğiyle yaşlandırılmış 
oldukça küçük hata oranları içeren 70 bin yıl uzunluğunda, Denizel İzotop Katı 1-5 dönemlerini içeren 
(MIS 1-5), dikit örneği sunulmuştur. Denizel İzotop Katları, dünyanın paleoikliminde meydana gelmiş 
sıcak ve soğuk dönemlerin değişimi olarak ifade edilir ve derin deniz çökellerinden elde edilen kayıtlarla 
belirlenmiştir. İncelenen dikit örneğinde, soğuk (kurak) dönemleri temsil eden MIS 4 (denizel izotop katı) 
ve MIS 2’nin bir bölümünde oluşum kesikliği bulunmaktadır. Dim-1 dikit örneğinden elde edilen δ18O and 
δ13C duraylı izotop sonuçları sayesinde, Grönland buzul karotlarından elde edilen ve göreli olarak ılıman 
dönemleri yansıtan; “1,8-17,21-24” Grönland Ilıman Dönemleri’nin (Greenland Interstadials-GI) belirgin 
olarak yaşları verilmiştir. 
 
ABSTRACT 
Anatolia has a key role for paleoclimate research in eastern Mediterranean region. It is situated at the 
linkage area between North Atlantic-Alpine-Mediterranean cyclones and Arabian-Indian-Tibet monsoon 
climate models. Thus it is necessary to understand paleoclimatic variability of the Anatolia thoroughly to 
evaluate the changes in the hydrological system and factors that controlling human migration. According 
to relative importance of its climate, very little is known about climate history of the Anatolia and the 
number of high-resolution climate studies is limited. The Dim 1 Stalagmite sample that has been sampled 
from Dim Cave (Southern Turkey) gives valuable information from the last interglacial. Dim cave is located 
in the Alanya district of Antalya Province on the southern coast of Turkey and was formed in early Triassic 
recrystallized limestone of the Yumrudağ Nappes which is the structurally highest of the Alanya Nappes. 
We present a ~70 kyr-long stalagmite with a set of 17 230Th dates with very small errors and there is a gap 
during MIS 4 and part of MIS 2. MIS (Marine Isotope Stages) are alternating warm and cool periods in the 
Earth's paleoclimate, deduced from oxygen isotope data reflecting changes in temperature derived from 
data from deep sea core samples. δ18O and δ13C isotope profiles of Dim-1 stalagmite allow us to define 
precise dates to Greenland Interstadials (GI) 1,8-17,21-24, which were reflecting warmer periods defined 
from Greenland ice cores. 
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ÖZET 
Lykos (Çürüksu) Vadisi'nin en önemli ve büyük antik kenti olan Laodikeia, Seleukoslar (Suriye) Kralı, II. 
Antiokhos tarafından eşi Kraliçe Laodike adına M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında kurulmuş ve Denizli ilinin 6 
km kuzeydoğusunda, Eskihisar, Goncalı, Bozburun Mahalleleri sınırları içinde yer almaktadır. Bu çalışma, 
Laodikeia Antik Kenti'nde bulunan ve Geç Antik Çağ’a tarihlenen 20 adet unguentarium örneğinin 
arkeometrik yönden (mineralojik, kimyasal özellikleri ve üretim teknolojileri) incelenmesini 
amaçlamaktadır. Bu çalışmada, makroskobik özellikleri açısından düz dipli ve sivri dipli olmak üzere iki 
gruba ayrılan unguentarium örneklerinin mineralojik-petrografik özellikleri, X-ışınları kırınımı (XRD) ve 
optik mikroskop çalışmaları ile kimyasal bileşimleri ise X-ışınları floresans spektrometresi (XRF) ile 
belirlenmiştir. Yapılan optik mikroskop ve XRD çalışmalarının sonucunda, örnekler içerdiği mineral 
bileşimleri ve dokusal özelliklerine göre ise üç gruba ayrılmışlardır. Grup-1 örnekleri bol kuvars, feldispat, 
diyopsit, gehlenit ve az oranda da kalsit içeriklidir. Grup-2 örnekleri bol plajiyoklas (albit), feldispat, 
kuvars, gehlenit ve daha bol kalsit içermekte olup yüksek CaO ve MgO içeriklerine sahiptir. Grup-3 
örnekleri ise plajiyoklas, kuvars, gehlenit ve bol boşluk oranı ile belirgin olup yüksek SiO2 ve Al2O3 
içeriklidir. Örnek gruplarının arasındaki petrografik farklılıklar kimyasal içeriklerine de belirgin şekilde 
yansımıştır. XRD analizlerinin yorumlanması sonucunda örneklerin pişirim sıcaklıklarının yaklaşık 900-
1000oC civarında olduğu tespit edilmiştir. 
 
ABSTRACT 
Laodikeia which is the most important and biggest ancient city of the Lycos (Çürüksu) valley, was 
established in the middle of the 3rd century (B.C.) on behalf of the Queen Laodike by II. Antiokhos, 
Seleukos King (Syria). The city is located in the borders of Eskihisar, Goncalı and Bozburun districts and, 
the six km northeast of the Denizli city. In this study, archeometrical investigation (mineralogical, chemical 
and product technologies) of 20 urguentarium samples from late antique period in Laodikeia antique city 
is aimed. In this study mineralogical and petrographical properties of the unguentarium samples which are 
macroscopically separated to two groups as flat bottom and pointed bottom are determined by X-ray 
diffraction and optical microscopy investigations, chemical compositions are also determined by X-Ray 
Fluorescence analyses. As a result of optical microscopy and X-ray diffraction analyses, samples were 
divided into three petrographic groups in terms of mineralogical compositions and textural properties. 
Group 1 samples consist of abundant quartz, feldspar, diopside, gehlenite and rarely calcite. Group 2 
samples consist of abundant plagioglase (albite), feldspar, quartz, gehlenite, abundant calcite and high CaO 
and MgO contents. Group 3 samples have abundant void and rarely quartz, plagioclase, gehlenite and high 
SiO2 and Al2O3. Petrographic differences of the sample groups are reflected in the chemical content. As a 
result, the firing temperatures of the samples were determined as 900 or 1000 oC in the light of interpretation 
of XRD analyses.  
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ÖZET 
Yerleşme tarihi ve diğer beşeri etkilerle beraber insanın etkisinin en fazla hissedildiği alanlardan birisi 
Akdeniz bölgesidir. Tüm Akdeniz havzasında olduğu gibi Anadolu’nun Akdeniz kıyıları ve Toros dağları 
da binlerce yıl antropojenik etkilere maruz kalmıştır. Çalışmamızda güncel bitki örtüsünün dağılışı yanında, 
Taşeli platosunda geçmişten günümüze bitki örtüsünde meydana gelen değişimleri ortaya koymak ve bu 
değişimlerin nedenlerini (doğal ya da antropojenik) anlamak, bölgeye ait paleoçevresel değişimleri 
açıklamak amacıyla Anamur’un yaklaşık 35 km kuzeyinde plato sahası üzerinde Türke yaylasının (1450 
m) sedir zonundan 2,5 m derinlikte açılan kesitten 10’ar cm aralıkla alınan fosil polen örneklerinin 
palinolojik analizi yapılmış ve sonuçların bir kısmı bu çalışmada paylaşılmıştır. Değerlendirilen kısım 
içerisinde yalnızca arboreal türlerin (Pinus, Cedrus, Abies, Juniperus, Quercus gibi) polen değerlerine yer 
verilmiştir. Bu amaçla türlere ait polenlerin yoğunluklarına, özellikle indikatör türlerin değişimlerine 
bakılarak yorumlama yapılmıştır. Baskın türlerin önemli değişimler gösterdiği seviyeler belirlenerek 
tarihlendirme için örnekler alınmış (AMS) ve yakın çevrede yapılan araştırmaların sonuçlarıyla bizim 
verilerimiz karşılaştırılıp nihai bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. İlk sonuçlara göre Cedrus’a ait polen 
miktarı, kozalaklı ağaçlar arasında kesit boyunca en baskın grubu oluşturmakla birlikte bazı seviyelerde 
oldukça azaldığı gözlenmektedir. Bu seviyeler aynı zamanda toplam polen miktarının da azaldığı kısımları 
oluşturmaktadır. Bu durum bize sahadaki türleri genel olarak etkileyen bir unsurun varlığını işaret 
edebilmesi açısından önemli olabilir.  
 
ABSTRACT 
Mediterranean is one of the regions where human impact is greatest. Like all of the Mediterranean basin, 
the Mediterranean coast and Taurus Mountains of Anatolia have been exposed to thousands of years of 
anthropogenic influence. Distribution of present vegetation and the changes in distribution throughout the 
years are investigated. Study also aims to explain paleoenvironmental changes in the region. These changes 
are considered in terms of natural or anthropogenic causes. Palynological analysis of fossil pollen, taken 
from 10 cm intervals at 2.5 m of depth of the cedar zone is conducted. Study area is Türke plateau (1450 
m), approximately 35 km to the north of Anamur. Only the pollen values of arboreal species (such as Pinus, 
Cedrus, Abies, Juniperus, Quercus) are provided. The pollen intensities of these species are evaluated 
especially by considering the changes of indicator types in particular. After zones of significant changes 
are determined for dominant species, samples from the area are prepared for dating via accelerated mass 
spectrometry (AMS). According to the preliminary results, the pollen amount of Cedrus, is greatest for the 
conifers in this profile. However, in some areas amount of Cedrus decreases as well as the general pollen 
amount. This situation might indicate the presence of an outside impact on vegetation in this area. 

105



 

 
 

8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye	  
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ÖZET 
Küresel ölçekte, Sahra çölü mineral aerosollerin en önemli kaynağıdır. Sahra toprak çözeltisinin görünür 
ışık ile aydınlatıldığı zaman biyolojik kullanılabilir demir üretme potansiyeline sahip olabileceği 
gösterilmiştir, ayrıca bu toprak bazı temel makro ve mikro besin öğeleri içermektedir. Bu çalışmada, 
Sahra’dan getirilen çöl toprak örneklerinin bulut içerisindeki davranışlarının kısmen taklit edildiği 
laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmiştir. Alıcı ortam olarak çimlendirme kaplarında yetiştirilen 
ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve makarnalık buğday (Triticum durum L.)’ın bazı çeşitlerine, 
Sahra çöl toprak örneğinin etkileri incelenmiştir. Dört farklı besin ortamı olarak; Hewitt besin çözeltisi 
(Hewitt, 1966), ışıklandırılmış ve karanlıkta bırakılmış Sahra çöl toprağı çözeltisi ve deiyonize su 
kullanılmıştır. Fide uzunluğu (cm.fide-1) ve fotosentetik pigmentler [klorofil a, klorofil b, klorofil (a+b) ve 
karotenoidler (c+x), mg ml-1 g taze ağırlık-1] belirlenmiştir. Bitkiler kontrollü iklim odasında yetişmiştir ve 
sonuçlar istatistiksel yöntemlerle belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, ışıklandırılmış 
Sahra çöl toprağı çözeltisi uygulamasının fide uzunluğu ve fotosentetik pigmentler üzerine olan etkileri, 
Hewitt besin çözeltisi uygulaması ile karşılaştırılabilir sonuçlar vermiştir. Sahra tozunun bitkilerin vejetatif 
büyümesi üzerine etkileri araştırılmış ve çalışma kapsamında fiziksel, kimyasal ve bitkisel üretim rolü için 
mineralojik kompozisyonları analiz edilmiştir. Kullanılan Sahra çöl toprağı numunesinin mineral analizi 
kuvars, kalsit, jips ve feldispat gibi	  ana bileşenlerden oluşmaktadır. HÜMİK benzeri maddeler (HULIS) 
organik karbon atmosferik aerosol içinde önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, iklim 
değişikliklerinin HULIS, Bulut Yoğunlaşma Çekirdekleri CCNs veya (bulut tohumu olarak da bilinir) 
doğrudan ve dolaylı ilişkilileri, Sahra tozunun potansiyel etkileri araştırılmıştır. 
 
ABSTRACT 
At a global scale, the Sahara desert is the most important source of mineral aerosols. It has been shown that 
Saharan soil may have the potential of producing bioavailable iron when illuminated with visible light and 
also it has some essential macro and micro nutrient elements. In this research, behaviors of the desert soil 
samples, brought from Saharan, inside the cloud were practiced under laboratory conditions they were 
partly simulated and the effects of certain types of bread wheat (Triticum aestivum L.) and durum wheat 
(Triticum durum L.) grown inside germination tanks as receiving environment were analyzed. As a four 
different nutrient media, Hewitt nutrient solution (Hewitt, 1966), irradiated and non-irradiated Saharan 
desert soil solutions and deionized water have been utilized. Seedling length (cm.seedling-1), leaf area (cm2 
seedling-1 and photosynthetic pigments [chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll (a+b) and 
carotenoids (c+x), mg ml-1 g fresh weight-1] have been determined. Plants were grown in controlled climate 
chamber, and the results were analyzed statistically. The results of this study indicate that, wheat cultivars 
fed by irradiated Saharan soil solution application length and its effects on photosynthetic pigments gave 
comparable results to Hewitt nutrient solution. The effects on the vegetative growth of plants of Saharan 
dust have been investigated and physical, chemical and mineralogical compositions for its role in crop 
production have been analyzed. Mineral analyses of the used Saharan desert soil sample are composed of 
quartz, calcite, gypsum and feldspar. Humic-LIke Substances (HULIS) are a major contributor to the 
organic carbon in atmospheric aerosol. In scope of this study, the potentially effects of Saharan dust of the 
directly and indirectly relation on climate changes, HULIS, Cloud Condensation Nuclei or CCNs (also 
known as cloud seeds) are investigated. 
[1]     E.J. Hewitt, Sand and water culture methods used in the study of plant nutrition, Tech. Com. No. 22 (Revised 2nd edition) comm. (1966) 
Bur. Hort. And Plantation Crops. 
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ÖZET 
Nurhak Dağları, Güneydoğu Toros Dağları’nın batı kesiminde, Akdeniz Bölgesi Adana Bölümü’nün 
kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümü’nün güneybatısına karşılık gelen bir bölgede, 
Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yer almaktadır. Nurhak Dağları kara halini aldığı Orta Miyosen’den 
beri şiddetli fiziksel ayrışmaya ve karstlaşmaya maruz kalmıştır. İklim salınımlarında oldukça belirgin 
değişmelerin yaşandığı Kuaterner’in Pleistosen devresinde ise yüksek kesimler buzullaşmaya maruz 
kalmıştır.  
 
Çalışma alanının jeomorfolojik gelişiminde birden fazla etken ve sürecin rolü olmuştur. Bu süreçlerin 
başında karstlaşma, buzullaşma, tektonizma ve flüviyal süreçler gelmektedir. Pleistosen döneminde 
buzullar akarsu vadilerine ve karstik şekillere yerleşmiş, özellikle 2000 metrelerin üzerinde karst ve buzul 
morfolojileri iç içe girmiştir. Bu nedenle bölgede polijenik bir topografya hakimdir. Nurhak Dağları’nda 
ortamın elverişli olması nedeniyle zirve kesimleri ve kuzey yamaçlar daha çok buzullar tarafından 
şekillendirilmiştir. Gerek buzulların yaptığı aşındırma faaliyetleri, gerekse oldukça yüksek bir saha olan 
Nurhak Dağlarında fiziksel parçalanma oldukça şiddetli olup çok kısa sürede çok büyük oranda 
taşınabilecek malzeme ortaya çıkmaktadır. Yamaç kısımlarında eğim derecesinin çok yüksek olduğu 
sahasında flüviyal süreçlerle harekete geçen malzeme eğim kırıklığının çok belirgin olduğu iç bükey 
sahalarda önce birikinti konilerini daha sonrada birikinti yelpazelerini meydana getirmişlerdir. Nurhak 
Dağlarının etek kısımlarında geniş çaplı altı adet birikinti yelpazesi gelişmiştir. Yelpazelerin alansal 
büyüklükleri 3 km2 ile 9 km2 arasında değişmektedir. Güney kesimde Nurhak-Kullar Polyesini büyük 
oranda istila etmiş olan dört adet birikinti yelpazesi birbirleri ile birleşerek piedmont ovası (dağ eteği 
düzlüğü) karakteri kazanmış durumdadır. 
 
Bu çalışma Nurhak Dağları üzerinde devam eden jeomorfoloji çalışmalarımızın bir parçası durumundadır. 
Bu çalışmanın temel amacı çalışma sahasının şekillenmesinde etkili olan ana faktörlerden buzullaşma, 
karstlaşma, fiziksel ayrışma ve flüviyal süreçlerle ortaya çıkan ayrışmış malzemenin yüksek eğimli sahadan 
taşınarak iç bükey eğim kırıklığının olduğu alanlarda gelişen birikinti yelpazelerini Kuvaterner 
jeomorfolojisi açısından özelliklerini ortaya koymaktır. Birikinti malzemelerinin karakterleri, oluşum ve 
ikincil depolanma dönemleri yaş tayinleri analizleri sonucunda ortaya konulacaktır. Çalışmada 
değerlendirmeler için CBS programlarından ArcMAP 10.2.2 paket program yardımı ile eğim, bakı ve 
yükseklikle ilgili analizlerden de yararlanılacaktır. 
 
ABSTRACT  
Nurhak Mountains, the subject of our study is located in the West part of the Southeast Taurus, Northeast 
in the Adana sub region in the Mediterranean region and Southeast in the Upper Euphrates sub region in 
the East Anatolia Region. This field area is located entirely in Kahramanmaraş province. Nurhak Mountains 
have exposed to severe physical separation and karstification since the Middle Miocene when it was 
terrestrial situation. Upper belt of Mountain have exposed to glaciation during the Pleistocene when climate 
oscillations were evidently occurring.   
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In this field determined as the study area, the prominent geomorphological processes in high mountain 
areas are karstification, glaciation, tectonic and fluvial process. During the Pleistocene, Glaciers had 
occurred in the valley and karstic landforms (dolines). Thus, karstic and glacier shapes have intertwined on 
the upper 2000 m. These areas have polygenic topography. As there were suitable climate conditions on 
the high area of Nurhak Mountains, Crest regions and north sides were shaped with glaciers. Both glaciers 
and physical separation created very transportable debris materials. These materials have moved with the 
fluvial process from high area, where slope is very high, to low area, where slope is very low, on the surface 
of Nurhak Mountains. So, alluvial cones have been occurred and after that alluvial fans have been created 
in skirts of Mountains. There are six alluvial fans surrounding of Nurhak Mountains. Areal sizes of fans 
are approximately 3 - 9 km2. Nurhak-Kullar Polje is covered with alluvial fans which are four pieces and 
they came side by side (adjoined). Thus, it is very big piedmont plain character on the polje as adjoining.  
 
This study is a part of our geomorphological studies which continue on the Nurhak Mountains. The main 
purpose of this study is to put forward features of alluvial fans which are carried by fluvial process from 
sloping area to flat area in terms of Quaternary geomorphology. They are occurred with glaciation, 
karstification, physical separation and fluvial process. The characters, occurring period and secondary 
deposition of these alluvial materials will be obtained after the analyses. In this study ArcMap 10.2.2 packed 
program is also used to evaluate for analysis of slope, aspect and elevation. 
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ÖZET 
Aksaray-Kırşehir-Niğde-Nevşehir-Kayseri arasında yaklaşık 45000 km²’lik bir alan kaplayan Kapadokya 
Volkanik Kompleksi (KVK), çoğunlukla Geç Miyosen-Holosen aralığında yerleşen volkanik ürünlerden 
kuruludur. Bunlar; Melendiz, Keçiboyduran, Koçdağ, Göllüdağ gibi volkanlar, Acıgöl ve Derinkuyu 
volkanik kompleksleri, Erciyes ve Hasandağ stratovolkanları ile bunlardan göreceli daha yaşlı olan diğer 
volkanik sistemlerin ürünleridir ve on dokuz adet büyük ve pek çok küçük merkezlerden çıkıp yerleşmiştir. 
KVK göreceli olarak az miktarda asidik ve bazik lavlardan, çoğunlukla ignimbirit ve diğer piroklastik 
ürünlerden oluşmaktadır.  KVK genelinde yayılım gösteren ve sekiz ayrı seviye halindeki ignimbritler 
(yaşlıdan gence Kavak-Göreme, Akdağ-Zelve, Sarımaden, Cemilköy, Tahar, Gördeles, Kızılkaya, İncesu-
Valibaba) ve üzerlerinde oluşan peribacaları oldukça iyi bilinmektedir. Orta ve küçük ölçekli çıkış 
merkezleri şekilsel olarak çok dikkat çekerler ve Kapadokya yöresinin morfolojik simgeleri haline 
gelmişlerdir. Özgün arazi şekilleri ile tanınan ve maar, cüruf konisi, tüf halkası ve domlar olarak ayrılan bu 
çıkış merkezlerinin hemen hemen tamamı Kuvaterner yaşlıdır. Araştırma konusu, bu orta ve küçük ölçekli 
volkanik çıkış merkezlerinin alan dağılışları, sayıları, boyutları ve birbirleriyle olan ilişkilerinin 
belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin tartışılmasıdır. Yukarıda adı geçen sekiz ignimbirit seviyesi üzerinde 
peribacalarını oluşturan aşındırma süreçleri, orta ve küçük ölçekli çıkış merkezlerini de etkilemiş ve 
boyutlarını küçültmüştür. Aşınma hızına dayalı olarak bu çıkış merkezlerinde oluşan yapıların ilksel 
boyutlarını bulmak ve/veya kalan ömürlerini hesaplamak çalışma konularından bir diğeridir. Saha 
gözlemleri bütün Kapadokya bölgesinde yapılmış olmakla beraber Tatlarin-Acıgöl-Sofular-Kayırlı-
Derinkuyu-Nevşehir arasında kalan sınırlı alanda yoğunlaştırılmış ve bu alanda sekiz adet maar, otuz sekiz 
adet cüruf konisi, beş adet tüf halkası, yirmi sekiz adet domun varlığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler bu 
çıkış merkezlerinin bir kısmının belirli hatları takip ettiğini ve kimi bölgelerde kabaca dairesel olarak 
yayıldığını göstermektedir. Dom yapılarının maarların içinde veya yakın civarında yoğunlaşması dikkat 
çekmektedir. Morfolojisi en fazla aşınan çıkış merkezleri ince taneli cüruf konileridir. 
 
ABSTRACT 
Cappadocia Volcanic Complex (CVC) occupying an approximate 45,000 km2 area between Aksaray-
Kırşehir-Niğde-Nevşehir-Kayseri cities, is formed of volcanic products which are mostly emplaced in late 
Miocene-Holocene interval. These products were erupted from volcanoes such as Melendiz, Keçiboyduran, 
Koçdağ, Göllüdağ; volcanic complex of Acıgöl and Derinkuyu; Erciyes and Hasandağ stratovolcanoes and 
from relatively older, nineteen larger and numerous smaller centers and emplaced. The CVC consist of 
acidic and basaltic lavas relatively in small quantity; mostly ignimbrite and other pyroclastic products. 
Ignimbrites (from older to younger Kavak-Göreme, Akdağ-Zelve, Sarımaden, Cemilköy, Tahar, Gördeles, 
Kızılkaya, İncesu-Valibaba) which spread in all CVC and is seen in eight different levels and fairy 
chimneys formed on these ignimbrites are well known. Mid- and small sized eruption centers are 
morphologically/visually remarkable and have become the morphological symbols of the Cappadocia 
Region.  Almost all of the eruption centers known for unique shapes in the field and are differentiated as 
maars, cinder cones, tuff rings and domes are Quaternary aged. Subjects of the study are defining areal 
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distribution, number, size, relation of the small and mid-sized volcanic eruption centers and discussing the 
relations. Erosional processes which formed the fairy chimneys on eight levels of the above-mentioned 
ignimbrites, affected also small and mid-sized eruption centers and downsized them. Finding out primary 
size and/or estimating residual life of the eruption centers based on the erosion rate is the other subject of 
the study. Although field observations were carried out in all Cappadocia Region, the area between Tatlarin-
Acıgöl-Sofular-Kayırlı-Derinkuyu-Nevşehir are focused on and it is fixed that eight maars, thirty eight 
cinder cones, five tuff rings and twenty eight domes are exist. Examinations reveal that some of these 
eruption centers follow some particular lines and spreading out in roughly circular way in some areas. It is 
remarkable that the dome structures center in or adjacent to the maars. The mostly eroded eruption centers 
are fine grained cinder cones.  
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ÖZET 
Ege Bölgesi’nde bulunan Acıgöl (Denizli) buharlaşmanın etkisi ile yüksek çözünmüş madde (TDS) 
içeriğine sahip playa niteliğinde tuzlu, tektonik bir göldür. Miyosen-Pliyosen yaşlı, KB-GD yönlü bir 
graben içinde yer alan ve alüvyonlarla çevrelenen Acıgöl’ün civarında genel olarak kireçtaşları, kırıntılı 
tortullar ve ofiyolitler bulunmaktadır. 842 m yükselikte bulunan ve mevsimsel olarak derinliği değişen 
Acıgöl’ün maksimum su derinliği 3’m’dir. Bölgede ortalama yıllık sıcaklık, 3.3°C - 24.4°C arasında 
değişmekte ve ortalama yıllık yağış 400 mm iken evapotranspirasyon ise 754 mm’dir. Sodyum sülfat 
üretiminin yapıldığı Acıgöl’de 2009 yılında göl sedimanlarının kalınlığını ve litolojisini tespit etmek 
amacıyla 600 m uzunluğunda sondaj yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında sondajın üstten 170 m’si yüksek 
çözünürlüklü (3 mm aralık ile) XRF element ve Manyetik Duyarlılık (MS) taraması ile 1000 mm aralıklar 
ile Toplam Organik ve Inorganik Karbon analizleri yapılarak geçmiş ortam ve iklim değişimlerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Acıgöl karotu XRF verilerinden Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Ni, Br, Rb ve Sr 
elementleri seçilerek Hızlı Bağımsız Bileşenler Analizi (FastICA) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar, Sentetik Grönland δ18O (‰) (Barker ve diğ., 2011) ve birleştirilmiş bentik foraminifer δ18O (‰) 
(Lisiecki ve diğ., 2005) verileri ile deneştirilerek Analy.Series. 2.0 yazılımı ile yaş modeli oluşturulmuştur.  
Elde edilen ilk sonuçlara göre Acıgöl karotu yaklaşık son 700 bin yılı kapsamakta ve 1-18 arası denizel 
izotop katları (MIS) gözlenmektedir. Ardışık 55 veriden 1’i seçilerek yeniden örneklenen veri kümesinin 
çözünürlüğü deneştirmeden sonra 1000 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma Sena Akçer-Ön 
yürütücülüğünde 113Y408 No’lu TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir. 
 
ABSTRACT 
Acıgöl (Denizli), in Aegean Region, is a tectonic, salty, playa lake that has high values of Total Dissolved 
Solids (TDS) due to evaporation. The lake, Miocene-Pliocene aged, is located at a NW-SE trending graben 
and surrounded by alluvium. The area is mostly covered by limestones, clastic sediments and ophiolites. 
Acıgöl is located at 842 m high asl and the maximum water level, which seasonally fluctuates, is 3 m depth. 
The annual average temperature changes between 3.3°C - 24.4°C and the annual average precipitation is 
400 mm, evapotranspiration is 754 mm in the region. In order to determine the thickness and lithology of 
the lake sediments, the sodium sulfate producer companies drilled and recovered a 600 m long core in 2009. 
In this study we used the upper 170 m of core to understand the climatic and environmental changes by 
scanning XRF elements and Magnetic Susceptibility (MS) at 3 mm resolution and analyzed TOC/TIC 
content (wt %) at 1000 mm resolution. We chose Cl, K, Ca,Ti, Mn, Fe, Ni, Br, Rb & Sr elements of XRF 
results in order to implement Fast Independent Component Analysis (FastICA). The results of the analysis 
has been tuned to Synthetic Greenland δ18O (‰) (Barker et al., 2011) and stacked benthic foraminifer δ18O 
(‰) (Lisiecki et al.., 2005) to construct an age model by Analy.Series 2.0 software. The primary results of 
the study suggest that the Lake Acıgöl core covers last 700 ka BP and Marine Isotope Stages (MIS) 1 to 
18.In order to the tuned age, 1 in 55 resampled data give 1000 years resolution. The project coordinated by 
Sena Akçer-Ön was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey 
(TUBITAK) project no. 113Y408. 
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Kaşılaştırmalı Acıgöl karotu verileri: Acıgöl karotunun FastICA (IC9) ve Fe (cps) elementinin son 700 
ka’da dağılımı ile bentik foraminifer δ 18O (‰) (Lisiecki ve diğ., 2005) ve sentetik Grönland δ 18O (‰) 
(Barker ve diğ., 2011) verileri ile karşılaştırılması. Sayılar Denizel İzotop Katlarını (MIS) göstermektedir.  
 
Comperative Acıgöl core data: Comparison of last 700 ka Acıgöl FastICA (IC9) and Fe (cps) element 
distribution with benthic foraminifer δ18O (‰) (Lisiecki et al., 2005) and synthetic Greenland record δ18O 
(‰) (Barker et al., 2011). Numbers refer to Marine Isotope Stages (MIS).  
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ÖZET 
Volkanik patlamalar sırasında atmosfere yayılan volkan külü parçacıkları, akuvatik ortamlarda 
depolandıklarında, sudaki nitrat, fosfat, silika ve alkali metaller gibi kritik element içeriklerinde değişimlere 
sebep olmak kaydıyla akuvatik ekosistemi önemli derecede etkileyebilmektedir. Çoğunlukla volkanik 
bölgelerde bulunan alkali (soda) göller, volkanik patlamalardan sık etkilenmelerine rağmen, volkan külü 
depolanmasının bu göllerdeki biyojeokimyasal etkileri henüz bilinmemektedir. Türkiye’nin doğusunda yer 
alan Van Gölü, dünyanın en büyük alkali gölüdür ve Nemrut, Süphan ve Tendürek gibi yarı-aktif 
volkanların tarih öncesi patlamalarından defalarca etkilenmiştir. Bu çalışmada, Van Gölü Kuzey Havzası 
karot çökellerinde, yaklaşık son 82,000 yıl içerisinde depolanmış on volkan külü seviyesi ve bu seviyelerin 
üst ve alt birimindeki yirmi göl çökeli incelenmiştir. Çökellerin oluşum dönemlerindeki fitoplankton 
üretimi göstergesi olarak; klorin ve fukoksantin pigment değerleri (likid kromotografisi yöntemiyle), uzun 
zincir alkenon içeriği (LCA, gas koromotografisi yöntemiyle), toplam organik karbon (TOC) ve toplam 
inorganik karbon (TIC) miktarları ölçülmüştür. Elde edilen veriler, volkan külü seviyelerinin alt ve üst 
çökellerindeki biyolojik gösterge konsantrasyonlarında ciddi değişimler olduğunu ispatlamaktadır. Sonuç 
olarak, volkanik patlamaların şiddetine, parçacık boyu dağılımına ve ayrıca gölün akuvatik trofik statüsüne 
bağlı olarak, alkali göl ekosistemi kül depolanmasından önemli derecede etkilenebilir. 
 
ABSTRACT 
Atmospheric volcanic ash particles that are deposited in the aquatic environments can affect the 
concentrations of nitrate, phosphate, silica and alkali metals that are critical for aquatic ecosystem. Alkaline 
(soda) lakes are distributed world-wide and found nearly exclusively in volcanic regions and therefore 
affected by volcanic eruptions frequently. However, the way in which the water chemistry and the biology 
of alkaline lakes are affected by the volcanic eruptions still remains unknown. Lake Van that is located in 
the eastern Turkey is the largest of the alkaline lakes on Earth. Lake Van was exposed to various volcanic 
ash-falls from the historical eruptions of Nemrut, Süphan, Tendürek volcanoes. In this study, we used the 
drill cores from Northern Basin of Lake Van that dates back to 82,000 years. Ten volcanic ash fallout 
deposits and twenty lacustrine sediment layers associated to the ash deposits were studied. Chlorin and 
fucoxanthin pigment concentrations (with high performance liquid chromatography), long chain alkenone 
(LCA) concentrations (with gas chromatography), total organic carbon (TOC) and total inorganic carbon 
(TIC) contents of lacustrine sediments were analyzed. The data pointed out significant changes in the 
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biomarker concentrations showing that, depending on the eruption magnitude, grain size distributions and 
the initial aquatic trophic conditions, volcanic eruptions can significantly affect the primary production and 
ecosystem in the alkali lake environments in the ash fallout regions. 
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ÖZ 
İnsanın atalarının olası göç yolları en fazla tartışılan konulardan biridir. Özellikle Geç Kuvaterner'de 
Anadolu Avrupa ile Asya arasında önemli bir kara köprüsü olarak rol oynamıştır. Örneğin Homo 
erectuslarla ilgili bilgi yokken şimdi Denizli adamı olarak bilim dünyasına sunulan yeni keşif yine bu insan 
türü için de Anadolu'nun önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu yeni keşif sayesinde artık 
Neandertallerden çok daha öncesine ait atalarımızın populasyon hareketleri tartışılmaya başlamaktadır.  
Ancak bugüne kadar bu göç rotalarındaki en önemli noktalarda sistematik araştırmalar yapılamamıştır. 
Yakın zamanda bu olası köprülerle ilgili Kuzey Ege kıyılarında önemli arkeolojik keşifler yapılmıştır. Bu 
yeni keşifler Younger Dryas olarak adlandırılan iklim Döneminde Holosen’den önce artan deniz seviyesi 
yükseklikleri ile birlikte deniz altında kalan kıyılarda ve onların yakınlarında MIS3 ile MIS1 iklim dönemi 
arasında yaşadığı anlaşılan Neandertal atalarımız ile ilgili kesin kanıtlardır. Bu yeni arkeolojik yüzey 
araştırmalarından önce Kuzey Ege kıyıları hem Yunan hem de Türk bilim adamlarınca sadece Neolitik 
Öncesi Dönemlerle ilgili olarak irdelenmekteydi. Geçmişteki hızlı iklim değişikleri ile birlikte erken insan 
populasyonlarının değişik göç rotaları kullanmış olacaklarını düşünmekteyiz. 
 
ABSTRACT 
One of the most debated subjects in the study of human origins is the possible migration routes between 
Asia and Europe. Anatolia has played an important role as a land bridge between Europe and Asia especially 
in the Late Quaternary. Although our knowledge was scarce in the past about the possible occurrences of 
Homo erectus populations in Anatolia, the recent discovery of Denizli man, for instance, indicates 
Anatolia’s important role in this passage towards Europe. Now the population of human ancestors well 
before the Neanderthals is under debate thanks to this recent discovery. However, the crucial points where 
a possible migration might have occurred for the H. erectus and Neanderthal groups were never 
systematically studied.  Recently, there are significant archaeological discoveries between European and 
Asian continents at the coastal strips of North Aegean Sea.  These recent discoveries come from paleo sites 
immersed before the Holocene in the Younger Dryas where there are concrete evidences of Neanderthals 
that roamed in the area between MIS 3 and MIS1. Prior to this recent field survey, the coasts of North 
Aegean Sea were only discussed for pre Neolithic societies for Greek and Turkish scientists. Scientists also 
assume different migration routes for the early human populations in the past rapid climate changes. 
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ÖZET 
Anadolu’da Holosen yaşlı, volkanik aktiviteleri, volkanik kökenli gaz çıkışları, tarihsel ve jeokronolojik 
yaşlarla tespit edilen genç patlama ürünleri ve volkanlar ile ilişkili sıcaklık verileri ile bilinen 13 volkan, 
aktif volkan olarak sınıflandırılmıştır.	   Dünya Volkanoloji Birliği (IAVCEI) tarafından hazırlanan 
raporda ülkemiz Volkanik tehditler açısından Dünyada 14. sırada yer almaktadır. Batı Anadolu'da Kula, 
Orta Anadolu'da Hasan Dağı, Erciyes, Acıgöl, Karapınar, Göllüdağ, Doğu Anadolu'da Nemrut, 
Tendürek, Ağrı, Süphan, Girekol volkanları ile Kars yöresi volkanları, Güneydoğu Anadolu'da 
Karacadağ Volkanizması Türkiye'nin genç ve aktivitesini sürdürebilecek volkanlarıdır. Volkanlarda 
yapılan izleme çalışmaları, gaz çıkışlarının izlenmesi, volkanlara ilişkin sismik hareketin izlenmesi, 
sıcaklık ve pH gibi değişimlerin takip edilmesi ve volkanlarda oluşan kabarma/çökmelerin izlenmesini 
kapsamaktadır. Ülkemizde aktivitesini sürdüren volkanlara yönelik izleme faaliyetlerini 
gerçekleştirmek üzere Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde bir "Volkan Gözlem ve 
Etüt Merkezi (VOGEM)" kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılında kurulması planlanan 
bir sismik ağ ile Hasan Dağı ve Erciyes volkanları anlık olarak takip edilmesi planlanmaktadır. Proje 
kapsamında Orta Anadolu'da Hasan Dağı ve Erciyes civarında yapılan çalışmalarda, 20 farklı noktada 
gaz çıkışı tespit edilmiş olup bu aktiviteler halen takip edilmektedir. Orta Anadolu'daki volkanlar 
çevresinde gerçekleştirilen gaz ölçümleri ile H2S konsantrasyonlarının 1680 ppm'e kadar ulaştığı ayrıca 
volkanların yakınlarında sıcak su, su buharı çıkışları gibi aktiviteyle ilişkili olabilecek faaliyetler de 
tespit edilmiştir. Orta Anadolu bölgesinde 2013 yılından itibaren sıcak su ve gaz çıkışlarında periyodik 
olarak gerçekleştirilen pH, sıcaklık vb. ölçümler neticesinde çoğunlukla CO2 gaz çıkışı (%90 ile %99 
aralığında değişen oranlarda) ile birlikte kükürt, klor ve su buharı gibi gazların varlıkları tespit edilmiş 
olup, bunların mevsimsel ve zaman içerisindeki değişimleri takip edilmektedir. Bu proje kapsamında 
aktif volkanların izlenmesi ile ilişkili bir veri tabanı da oluşturulmuş olup, elde edilecek bilgiler ilgili 
kurum ve üniversitelerle paylaşılacaktır. 
 
ABSTRACT 
In Anatolia, 13 Holocene aged volcanoes were categorized as active volcano according to their volcanic 
activities, gas emissions, young eruptive products with historical and geochronological ages and 
temperature data. In the report of International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's 
Interior (IAVCEI), Our country was ranked at the 14th position in the world in terms of volcanic hazards. 
Kula in the West Anatolia, Hasan Dağ, Erciyes, Acıgöl, Karapınar, Göllüdağ in the Central Anatolia, 
Nemrut, Tendürek, Ağrı, Süphan, Girekol volcanoes and Kars volcanoes in the East Anatolia, Karacadağ 
volcanism in the Southeast Anatolia are the youngest and potentially active volcanoes of Turkey. 
Volcano monitoring studies involve monitoring of gases, volcano-seismic activity, temperature and pH 
changes and ground deformations. A Volcano Observation and Research Center is planned to be 
established within the structure of MTA. Monitoring of Hasan Dağ and Erciyes volcanoes through the 
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instrument of a seismic network is planned within this scope. Gas emissions were determined at 20 
locations around Hasan Dağ and Erciyes in Central Anatolia within the context of this project and these 
activities are still monitored. After gas measurements around volcanoes of Central Anatolia, H2S 
concentrations reaching up to 1680 ppm were determined. Hot springs and fumeroles which are 
potentially associated with activities were also detected around volcanoes. As a result of periodic pH, 
temperature etc. measurements from hot springs and fumaroles at Central Anatolia since the year 2013, 
mostly CO2 emissions (90-99%) were determined beside sulphur, chlorine and water vapor. A database 
associated with active volcanoes monitoring was set within the scope of this project and acquired data 
will be shared with relevant institutions and organisations and universities.    
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ÖZET 
Tropikal kıyılarla ve Akdeniz kuşağı kıyılarındaki karbonat eolinitlerinde yaygın olarak gözlenen silindir 
ve konik şekilli dikey ayrışma borularının oluşumu halen tartışmalıdır. Bu tür nadir paleo-kıyı karstı 
şekilleri Türkiye kıyılarından ilk kez Şile (İstanbul) batısındaki Doğancılı kıyı zonunda tespit edilmiştir. 
Bu şekiller, OSL ile MIS6 sonu MIS5e başlarına (Erginal ve diğ., 2013), TL ile MIS 5e'ye tarihlendirilen 
(Polymeris ve diğ., 2013) 5 metre kalınlıktaki çapraz laminalı oolitik eolinit tabakaları içinde gelişmiştir. 
Mineralojik olarak %50 ile %90 arasında CaCO3, köşeli polikristalin kuvars, piroksen ve plajioklaz mineral 
kırıntıları içeren oolitik eolinitte boşluklar sparitik kalsit çimento ile menisküs köprüler ş eklinde 
doldurulmuş olup, boşluk oranı fazladır. Falez cephesi boyunca şekilleri bozulmamış 45 çözünme 
borusunun derinlik, üst çap ve alt çap ölçümlerine göre deliklerin maksimum ağız çapı 60 cm, dip çapı 43 
cm, derinlikleri ise 460 cm'dir. Bazılarında çözünme derinliği eolinitin örttüğü paleosol katmanı ile olan 
dokanağa kadar yaklaşır. Şekillerin dikey formları üzerinde çapraz laminasyonun kontrolü yoktur. 
Boyutlardaki değişkenlik şekillerin oluşum evrelerinin farklılığı ile ilgili olmalıdır. Birbirine yakın gelişmiş 
olan çözünme borularının birleşmesiyle bileşik formlar oluşmuş, yan duvarların ortadan kalkması sonucu 
borular "pinnacle" denilen münferit keskin kenarlı bloklara dönüşmüşlerdir. Birkaç örnekte ise çözünme 
borularının yarısına kadar çözünme materyali ile dolmuştur. Bu ayrışmış örneğin ICP-MS analizi Cu, Pb, 
Ni, Co, Mn, Cr, Al değerlerinin eolinite oranla daha fazla; Sr ve Ca değerleri ise önemli ölçüde az olduğunu 
göstermiştir. Bu durum eolinitteki selektif çözünmenin ve nemli iklim koşullarında kuvvetli yıkanmanın 
göstergesidir. MIS6 sonu MIS5e başlarına tarihlendirilen eolinitler üzerinde gelişmiş bu şekiller, eoliyen 
kumlarının oluşumu ve çimentolanmasının gerçekleştiği daha sıcak ve kurak koşulları izleyen nemli 
koşullar altında gelişmiş olmalıdır. Borular içinde kalker kabuk oluşumunun gözlenmemesi oluşumları 
esnasında kurak evrelerin yaşanmadığını açıklar. Sonuç olarak çözünme boruları organik maddece zengin 
topraktan derine sızan CO2 ile asitliği artmış suların yol açtığı erime sonucu örtülü fosil karst olarak 
gelişmiş olmalıdır. Çözünme yüzeyde bitki köklerinden vadoz zondaki tercihi akış kanallarına aktarılarak 
makro gözenekler boyunca derine ilerlemiştir. Böylece menisküs formdaki duru kalsit çimentoyu çözmek 
suretiyle derine doğru gelişmiştir. Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TUBİTAK) tarafından desteklenmektedir (Proje no: 113Y418; Yürütücü A.E.Erginal). AEE Türkiye 
Bilimler Akademisi'ne GEBİP ödül programı kapsamında sağlanan araştırma destekleri için teşekkür eder. 
 
 
ABSTRACT 
The origin of cylindrical and cone-shaped dissolution pipes commonly observed on coastal eolianites at 
tropical and Mediterranean coasts is still under debate. Such unusual paleokarstic landforms have been first 
recognized on Turkey’s coasts at Doğancılı village to the west of Şile, İstanbul. Dated to late MIS6 to early 
MIS5e (Erginal et al., 2013) and MIS5 (Polymeris et al., 2013) based on OSL and TL, respectively, these 
forms are carved into cross-bedded laminae of 5 m-thick oolitic eolianites. Within the oolithic carbonate 
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(50-90% CaCO3) eolianites made up of angular fragments of polycrystalline quartz, pyroxene and 
plagioclase, pores are filled by calcite spars with the form of meniscus bridges and the void ratio is high. 
Based on measurements of the depth and upper and lower diameters of 45 dissolution pipes along sea-faced 
cliffs where they are preserved intact, pipes have maximum values of 60 cm, 43 cm and 460 cm, 
respectively. The depth of some pipes reaches the boundary with the underlying paleosol. The vertical 
shape of these holes are not apparently controlled by the cross bedded laminae. Variability in dimension of 
forms might represent differences in generation of pipe formation. Composite forms formed by 
combination of closely-spaced pipes verged into the sharp-edged blocks, i.e. pinnacle, as result of the 
removal of side walls. Some pipes are half-filled with weathered material. ICP-MS analysis of the 
weathered material show the presence of Cu, Pb, Ni, Co, Mn, Cr, Al by far and considerably depleted Sr 
and Ca. This is indicative of effective weathering under humid climatic conditions as well as extent of 
selective dissolution of the host rock. These weathered holes in eolianite dated to late MIS6 and early MIS5 
might have formed during more humid conditions succeeding hotter and drier conditions, favoring the 
deposition and cementation of eolianite sands. The lack of calcrete within the dissolution pipes reveals 
nonoccurrence of arid stages during their formation. Consequently, dissolution pipes are likely the result 
of fossil covered karst caused by infiltrated waters having more acidity due to soil CO2. The vertical 
dissolution taking place on macro pores were possibly preceded from the effects of infiltrated waters, 
passing from plant roots to preferred flow paths in vadose zone. Thus, meniscus cement formed of spary 
calcite was decomposed, leading to vertical development of dissolution. This study was financially 
supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) (Project number: 
113Y418). AEE appreciates the research grant by the Turkish Academy of Sciences in the framework of 
GEBIP award programme. 
 
 
GRAFİK ÖZET/ GRAPHICAL ABSTRACT:  
 

 
 
Şekil: Çalışma alanının genel görünümü 
Figure: General view of investigated area 
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İLK TUNÇ ÇAĞI-I EVRESİNDE (G.Ö. 4950 – 4700) ARSLANTEPE’DEKİ 
SOSYO-EKOLOJİK DİNAMİKLER: ETMEN-TEMELLİ 
MODELLEMEDE İLİŞKİLİ SİSTEMLER YAKLAŞIMI 

 
SIMULATING THE SOCIOECOLOGICAL DYNAMICS AT ARSLANTEPE 

DURING THE EARLY BRONZE AGE-I PHASE (CA. 4950 – 4700 CAL. BP): A 
COUPLED SYSTEMS APPROACH IN AGENT-BASED MODELING 

 
Bülent ARIKAN 
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E-posta: bulent.arikan@gmail.com 

ÖZET 
Erken ve Orta Holosen  süresince Yakın Doğu’da meydana gelen iklimsel değişimler ve bunların insan 
topluluklarına etkisi yoğun tartışmalara konu olmaktadır. Bilimsel tartışmalar ve yaklaşımlar bu 
toplulukların açlık nedeniyle tamamen yok olmuş olabileceğinden geriye kalan kaynakların izini sürmüş 
olabileceklerine ve nihayet adaptasyon odaklı değişiklikler göstermiş olabilecekleri varsayımları arasında 
çeşitlilik göstermektedir. Malatya-Elazığ Ovası’nda bulunan Arslantepe höyüğü Tunç Çağı boyunca 
Mezopotamya, Kafkaslar ve Orta Anadolu bölgelerini birbirine bağlamıştır. Yarım yüzyılı aşkın bir süreden 
beri devam eden arkeolojik kazılar sonucunda Arslantepe yerleşmesi insan topluluklarının adaptasyona 
yönelik kapasiteleri ve çeşitli konulardaki karar verme mekanizmaları hakkında yoğun veri sağlamaktadır. 
Yerleşme civarında gerçekleştirilen yoğun paleoçevresel araştırmalar bu konuda detaylı bilgi 
sağlamaktadır. Bu sunum; Arslantepe’deki yüksek çözünürlüklü arkeolojik ve paleoçevresel araştırmalara 
dayanarak, yerleşmenin İlk Tunç Çağı-I evresindeki ilişkili sistemlerin (sosyal ve ekolojik) modellenmesi 
çalışmalarına ait ilk bulguları konu alacaktır. Bu araştırmada kullanılan etmen-temelli modelleme yöntemi 
ile; Son Kalkolitik (G.Ö. 5300 – 4950) dönemdeki yoğun nüfuslu, tarıma dayalı hiyerarşik organizasyona 
sahip topluluktan İlk Tunç Çağı-I evresindeki (G.Ö. 4950 – 4700) düşük nüfuslu, hayvancılık tipi 
ekonomiye ve heterarşik sosyal organizasyona geçişin çevresel etkileri aydınlatılmaya çalışılmaktadır. 
Yerleşmeyi konu alan çeşitli çevresel (iklim ve bitki örtüsü gibi) ve sosyal senaryoların sonuçları 
konuşmanın ikinci yarısında ele alınacaktır. Bu senaryoların karşılaştırılması ile İlk Tunç Çağı-I evresi 
sosyal, ekonomik ve politik organizasyonun Arslantepe’deki değişimine hangi faktörlerin etki ettiği ortaya 
çıkarılmaya çalışılacaktır.    
 
ABSTRACT 
The early and middle Holocene changes in the climate of the Near East and the impacts of these changes 
on the ancient societies that had inhabited various regions of it have been the foci of intensive debates. 
Scholarly discussions and approaches range from total annihilation due to starvation to habitat-tracking and 
adaptive changes through agency. The multi-period site of Arslantepe in Malatya-Elazığ Plain connected 
the Caucasus with Mesopotamia and Central Anatolia during the Bronze Age. More than half-century long 
archaeological expeditions at the site offer wealth of information on the adaptive capacity and the wide-
range of decisions made by people at Arslantepe. Intensive paleoenvironmental research around the site 
provides detailed information for environmental change. Against this high-resolution archaeological and 
paleoenvironmental research background at Arslantepe, this talk will present the results of coupled systems 
(i.e., social and ecological) modeling for the Early Bronze Age-I phase of Arslantepe. The agent-based 
modeling approach used in this research is expected to shed light on the reasons for the transformation from 
hierarchically organized Late Chalcolithic (ca. 5300 – 4950 cal. BP) society to the emergence of site-
tethered pastoralism after major de-population at the site, during the Early Bronze Age-I phase. The first 
half of the presentation will focus on what coupled systems modeling is and explaining the agent-based 
modeling approach. The results of various environmental (i.e., climate and land cover) and social scenarios 
will be presented in the second half of the talk. Through comparisons of these scenarios, alternative 
explanations may emerge as to what factors might have contributed to major changes in the social, 
economic, and political organization at Arslantepe from the Late Chalcolithic to the Early Bronze Age-I 
phase. 
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KUVATERNER YAŞLI GÖLSEL ÇÖKELLERDE BELİRLENEN 
YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON YAPILARI: TÜRLERİ VE 

KÖKENİ (EDREMİT-VAN GÖLÜ HAVZASI) 
 

SOFT SEDIMENT DEFORMATION STRUCTURES DETERMINED IN 
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ÖZET 
Van Gölü Havzası, farklı türdeki yumuşak çökel deformasyon yapılarının bir arada görülebileceği ender 
yerlerden bir tanesidir. Günümüzden 600.000 yıl önce oluşan Van Gölü’nün, eski çökellerinde belirlenen 
yumuşak çökel deformasyon yapıları, havzanın jeolojik geçmişi hakkında kıymetli bilgiler vermektedir. 
Ani üst basınç değişimi, fırtına kökenli dalgaların etkisi ya da sismik sarsıntılar sebebiyle oluşabilen 
deformasyon yapılarının bulunduğu çökellerin sedimantolojik özellikleri incelendiğinde, bu yapıların 
oluşum mekanizmaları ortaya konulabilmektedir. Bu çalışma Van Gölü Havzası GD’sunda, Van iline bağlı 
Edremit ilçesinde Van Gölü’nün eski gölsel çökellerinde gözlenen yumuşak çökel deformasyon yapılarının 
oluşum mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Van’ın Edremit  ilçesinde, Van Gölü’nün 
kumlu ve siltli eski sığ gölsel çökellerinde belirlenen deformasyon yapıları şekil, boyut ve türlerine göre 
büklümlü yapılar (basit ve karmaşık büklümlü yapılar) ve su kaçış yapıları (tabak-sütun yapıları) olmak 
üzere sınıflandırılabilir. Deformasyon yapılarının konumları, sedimantolojik özellikleri ve bölgesel jeolojik 
faktörler ile beraber değerlendirildiğinde, bu deformasyon yapılarının sismik sarsıntılar ile oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Bölgede gözlenen yumuşak çökel deformasyon yapılarını, hemen güneyinde uzanan 
Gürpınar Fayı’nın oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu çalışma 114Y216 numaralı TÜBİTAK projesi 
tarafından desteklenmektedir.  

ABSTRACT 
Lake Van Basin is one of the rare areas where various soft-sediment deformation structures can be observed 
together. Soft sediment deformation structures determined in old deposits of the Lake Van, which formed 
600.000 years ago, presents information about the geological history of the basin. Soft-sediment 
deformation structures can be formed by sudden over-pressure, storm waves or seismic shakings. 
Triggering mechanism of these structures can be determined from the sedimentological properties of the 
deposits that host the structures. This study aims to reveal the formation mechanism of the soft-sediment 
deformation structures observed in lacustrine deposits of the Edremit districts located to the southeast of 
the Lake Van Basin. Deformation structures determined in sandy and silty lacustrine deposits located at 
Edremit can be classified according to their shape, dimension, and type as convolute structures (simple and 
complex convolutions) and water escape structures (dish-and-pillar structures). Taken into account both 
sedimentary properties/locations of structures and regional geological conditions it can be inferred that the 
triggering mechanism of the studied deformation structures are seismic shakings produced by the Gürpınar 
Fault located to the south of the locations of soft-sedimentary deformation structures. This study is 
supported by the TÜBİTAK Research Project (Project no: 114Y216). 
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ÖZET 
Türkiye’nin iklim tarihinin belirlenmesinde önemli bilgiler sunan ağaç yıllık halkaları, son yıllarda yağışın 
rekonstrüksiyonunda vekil kayıt olarak oldukça yoğun kullanılmışlardır. Ağaçlarda radyal büyümeyi 
etkileyen en önemli faktörün vejetasyon dönemi yağışları olması nedeniyle, yıllık halka genişliklerine 
dayanarak ilkbahar-yaz yağışlarının rökonstrüksiyonu yapılabilmiştir. Bu araştırmada, 23 yıllık halka yöre 
kronolojisi kullanılarak son 200 yıllık dönem için Türkiye’nin sıcaklık rökonstrüksiyonu sunulmuştur. 
Mart-Nisan ortalama sıcaklık rökonstrüksiyonunda, iklim kayıtlarının olmadığı 1800-1929 dönemi için 23 
soğuk ve 13 sıcak yıl belirlenmiştir. Bu dönem için belirlenen en soğuk ve en sıcak yıllar sırasıyla 1898 ve 
1873 yıllarıdır. Ekstrem soğuk ve sıcak yıllar genellikle bir yıl, en fazla üç yıl sürelidir. Ekstrem yıllar 
tarihsel kayıtlarla ve önceki yağış rekonstrüksiyonlarıyla benzerlik göstermiştir.  
 
ABSTRACT 
Tree rings have shown to provide useful information about the past climate of Turkey and were used 
intensively during the last decade to reconstruct precipitation. Because the most important limiting factor 
that influences radial growth is available moisture, spring-summer precipitation could be reconstructed 
from tree ring width.  In this study, a network of 23 tree-ring time series are used to provide the high 
resolution temperature reconstruction from Turkey over the past 200 years. The reconstruction, which 
characterizes March-April temperature during the period 1800–1929, captures a total of 23 cold and 13 
warm events. The coldest year is 1898 and the warmest year is 1873, and extreme cold and warm events 
are usually one year long, with the longest of either no more than three years. These extreme years coincided 
with historical records and previous precipitation reconstruction results in the area.  
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ÖZET 
Dicle ve Fırat nehirlerinin sularını kullanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki sulamalı 
tarım faaliyetleri Yukarı Mezopotamya bölgesinde geniş çaplı değişikliklere neden olmaktadır. Yüzeydeki 
değişikliklerin bölgenin su bütçesine olduğu kadar iklimine de etki ettiği bilinmektedir. Bu nedenle, bu 
çalışmanın öncelikli amacı meydana gelecek hidro-iklimsel değişikliklerin gelişmiş bir bölgesel iklim 
modeli (RegCM4) kullanarak değerlendirmesini yapmaktır. GAP öncesi, günümüz ve GAP 
tamamlandığındaki durumları yansıtan arazi kullanımı / arazi örtüsü (AKAÖ) haritaları kullanılarak üç adet 
simülasyon gerçekleştirilmiştir. Model NCEP/NCAR Reanaliz verisi kullanılarak 1991-2010 yılları arasını 
kapsayan 20 sene için çalıştırılmıştır. Duyarlılık deneyleri, iç içe yuvalanmış sırasıyla 48 ve 12 km yatay 
çözünürlükteki domainler üzerinde yapılmış ve kullanılan kara yüzeyi modelinin alt-gridleme özelliği 
sayesinde yüzey parametreleri 3km çözünürlükte hesaplanmıştır. Modelin performans analizi sıcaklık ve 
yağış değerlerini üretebilme kabiliyeti açısından yeterli bulunmuştur. İlk bulgulara göre, AKAÖ 
değişiklikleri yüzey sıcaklığında yıllık olarak 0.4-0.8 oC seviyelerinde bir azalmaya ve özgül nem 
miktarında ise %8-17’lik bir artışa neden olacaktır. Bu değişiklikler kış mevsimi hariç diğer mevsimlerde 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca bu değişiklikler bölgedeki yağış miktarında %3-7 civarında artışa 
neden olmakla birlikte, bu artışın büyük kısmının ilkbahar mevsiminde görüleceği hesaplanmıştır. Son 
olarak model sonuçlarına göre, GAP öncesindeki duruma oranla terleme-buharlaşma miktarlarında %51-
114 seviyelerinde artış görüleceği tahmin edilmektedir. Bölgenin suyunun öncelikli olarak enerji üretimi, 
sulamalı tarım ve akışın aşağısındaki ülkelere (Suriye ve Irak) salınması şeklinde kullanıldığı göz önünde 
bulundurulursa, özellikle terleme-buharlaşma yolu ile su kaybındaki hızlı artış bölge için su yönetimi 
uygulamaları ve politika önlemlerini değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu çalışma 114Y114 numaralı proje 
dahilinde TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. 
 
ABSTRACT 
Southeastern Anatolia Project (SAP), which taps the waters of the Euphrates and Tigris rivers, has been 
causing extensive changes in the landscape of the upper Mesopotamia through its irrigation projects. Such 
changes at the surface are known to affect the climate as well as water budget of the region. The primary 
objective of this study is, therefore, to assess the resultant hydroclimatic changes in the region using a state-
of-the-art regional climate model (RegCM4). The simulations include a reference one with a LULC map 
reflecting the pre-SAP conditions, and two sensitivity simulations incorporating the current and future 
LULC maps for the region, the latter being completed upon the finalization of the project. The model used 
in this study is driven with the NCEP/NCAR Reanalysis for the 20-year period between 1991 and 2010. 
The sensitivity experiment involves two nesting domains with 48 and 12 km resolutions, respectively. 
Domain with 12 km resolution is extended to 3 km resolution with the subgrid feature of the land surface 
model. The performance analysis of the model yields that it is able to reproduce the temperature and 
precipitation fields adequately well. The preliminary results indicate that, on annual basis, the LULC 
change in the region will reduce the surface temperatures by about 0.4-0.8 oC and will increase specific 
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humidity by about 8-17%. These changes are statistically significant in all seasons except winter. 
Furthermore, these changes will lead to a 3-7% increase in precipitation in the region, and this increase will 
occur in spring. The evapotranspiration increase estimated by the model amounts to 51-114% over the pre-
SAP conditions. In the region, water is primarily partitioned between energy production, irrigation and 
release for the downstream countries, Syria and Iraq. The changes especially in the evapotranspiration rates 
have potential to alter the water management practices and policy measures in the larger region. This study 
has been supported by TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) under 
project number 114Y114.  
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ÖZET 
Hassa İlçesi, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan Adana Bölümü’nün Suriye’ye dayanan sınırındadır. 
Hatay İli’nin kuzeydoğunda yer alan ilçe 577 km2’lik bir alana sahiptir. Amanos Dağları ile Antakya-
Kahramanmaraş Graben hattında yer alan Hassa İlçesi, tektonik olayların etkisiyle engebeli bir 
topografyaya sahiptir . Çöküntü sahanın her iki tarafında fay hatları geçmektedir. Ölü Deniz Fay Kuşağı 
graben hattın doğusunu sınırlarken, Doğu Anadolu Fay kuşağı ise çöküntü hendeğinin batısını 
sınırlamaktadır. Bu kırık hatlara bağlı olarak akarsu vadilerinde ötelenme ve birikinti konilerin yeniden 
yükselmesi şeklinde topografyada belirgin değişikliklere yol açmış olmanın yanı sıra yer kabuğunda da 
zayıf zonların meydana gelmesine sebep olmuştur. Özellikle zayıf zonları takip ederek çıkan volkanik 
malzeme çok geniş alanları kaplamıştır. Başlangıçta fay hatlarını takip ederek çıkan volkanik malzeme 
daha sonra merkezi püskürmelere dönüşmüştür. Lavlardan saptanan radyometrik yaş, lavın morfolojisi, 
stratigrafik pozisyonu ve alterasyon, renkleri ve topografik yapı gibi özellikler göz önünde bulundurularak, 
Hassa’daki volkanik alanlar çıkış zamanlarına göre farklılık göstermektedir. En son dönemde ortaya çıkan 
lavların çok geniş bir alana yayılması lavların çok düşük bir viskoziteye sahip olması, çıkan malzemenin 
miktarı, boşalım hızı ve çıkış yeri özellikleri ile ilgilidir. Bu nedenle bazalt kalınlığı piroklastik konilerden 
uzaklaşıldıkça incelerek 40-50 m’ye kadar düşmektedir. Bu çalışmada bazalt platosunda yer alan 
piroklastik ve sıçratma konileri, katılaşım türlerine göre meydana gelen volkanik şekilleri, bazaltların içinde 
oluşan lav tünelleri ile lav mağaraların özelliklerini tanıtarak literatüre kazandırılması amacına yöneliktir. 
Bu amaçla, saha ile ilgili yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş, arazi çalışmaları sırasında gerekli yerlerde 
ölçüm ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma,  amacına uygun olarak bir takım şekillerle desteklenerek 
tamamlanıştır. Yörede ilginç yer şekillerini oluşturan piroklastik koniler taş ocağı olarak işletilmektedir. 
Bu nedenle koniler yakın bir gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Öte yandan Hassa ve 
çevresinin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılması planlanan Hassa Organize Sanayi Bölgesi ve Amanos 
Tünelleri proje aşamasındadır. Projelerin hayata geçmesiyle lav tünelleri çeşitli şekillerde zarar görecektir. 
Bu nedenle lav tünelleriyle ile ilgili detaylı çalışmaların yapılarak koruma altına alınması gerekmektedir.   
 
ABSTRACT  
Hassa District is located on the Syrian border of Adana Subregion in the east Mediterranean Region. 
Located in the northeastern side of Hatay, the province has an area of 577 km2. Hassa located in Amanos 
Mountains and Antakya-Kahramanmaras graben line has a rugged topography because of the tectonic 
events . Fault lines exist on both sides of the graben field. While the Fault Line of the Dead Sea is limiting 
the east part of the graben line, the East Anatolian Fault Line is limiting the west of the graben line. These 
fracture faults have caused some significant changes in the topography such as shift of the river valleys, 
rerise of the alluvial cones and formation of weak zones on the earth crust. Particularly, volcanic materials 
which is formed by the weak zones cover huge areas. The volcanic materials which initially appeared by 
following the fault lines then turned into the central eruptions. Due to the characteristics such as the 
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radiometric age, morphology, stratigraphic position and alteration colors, and typographical structure of 
lavas, volcanic areas in Hassa vary depending on their formation time. That lava composed in the most 
recent period spreads to a large area because of the very low viscosity, amount, discharge rate and 
emergence place of lava. Therefore, basalt thickness gets thinner and decreases to 40-50 m as we get further 
away from the pyroclastic cones. The purpose of this study is to introduce the pyroclastic and spatter cones, 
volcanic shapes that are formed according to the types of solidification, the characteristics of lava tunnels 
formed in the basalts and lava caves in the Basalt Plateau. For this purpose, the field studies have been 
reviewed and measurements and assessments were made on necessary locations during field work. The 
study has been completed by a number of studies in accordance with the aim of the study. Pyroclastic cones 
that create some interesting landforms in the region are operated as a quarry. Therefore, the cones are faced 
with the danger of extinction in the near future. In addition, Hassa Organized Industrial Zone and Amanos 
Tunnels that will be constructed to develop Hassa and its vicinity are in the project stage. Lava tunnels will 
be damaged in several ways when the project.is implented. Therefore, detailed studies on lava tunnels 
should be carried out and they should be protected. 
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TÜRKİYE İÇİN GÖZLEME VE MODELE DAYALI YAĞIŞ VERİ 
SETLERİNİN KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRMESİ 

 
A COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE OBSERVED AND MODELED 

PRECIPITATION DATASETS FOR TURKEY 
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ÖZET 
Yağış, farklı birçok sektör ve disiplindeki araştırmalar ve çalışmalarda sıklıkla ihtiyaç duyulan iklim 
parametrelerinden biridir. Türkiye'nin sınırlarını kapsayan gridlenmiş çeşitli küresel ve bölgesel yağış 
veri setleri bulunmaktadır, fakat bu veri setleri arasında kullanılan istasyon sayısı, çözünürlük ve 
kullanılan interpolasyon teknikleri vb. nedenlerden dolayı farklılıklar vardır. Bu çalışmanın öncelikli 
amacı;  bu veri setlerinin karmaşık topoğrafyaya sahip olan Türkiye'nin yağışının zamansal ve mekansal 
dağılımını ne kadar iyi temsil ettiği hakkında fikir sahibi olmaktır. Bu gridlenmiş veri setleri, istasyon 
ölçümlerinden elde edilmiş verileri, yeniden-analiz verilerini ve iklim modelleri ile oluşturulmuş verileri 
içermektedir. Elde edilen ilk sonuçlara göre, gözleme dayalı  yağış verileri arasındaki farklılıklar temel 
olarak çözünürlük ve interpolasyon için kullanılan istasyon sayısından kaynaklanmaktadır. Model ve 
gözlem bazlı veri setleri arasındaki en büyük fark, yeterli sıklıkta istasyon ağı bulunmayan dağlık 
bölgelerde meydana gelmektedir. Bu durum için öne çıkan örnek, Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle 
belirli bir yüksekliğin üstündeki seviyelerde gözlemlerin yağışın yükseklikle azaldığını, modellerin ise 
yağışın yükseklikle arttığını göstermesidir. Akış katsayısı temelli analizler, bölgedeki yüksek havzaların 
yağış değerinin, gözleme dayalı veri setlerinin sağladığından daha büyük olması gerektiğini 
göstermektedir. Bu çalışma 114Y114 numaralı proje dahilinde TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. 
 
ABSTRACT 
Precipitation is one of the most required climate parameters in the research and operational activities in 
many different sectors as well as disciplines. There are various gridded global and regional precipitation 
data sets that cover the territory of Turkey, but they have discrepancies resulting from different reasons 
including the number of stations used, resolution, interpolation techniques used, etc. The primary 
objective of this research is to gain insight into how well these datasets represent the temporal and spatial 
distribution of precipitation in Turkey, which has a quite complex topography. The gridded datasets 
include those obtained from station measurements, and those produced by reanalysis and climate models. 
The preliminary results indicate that the discrepancies amongst the observation-based precipitation data 
arise chiefly from the resolution and number of stations used in the interpolation. The major difference 
between model- and observation-based datasets occurs in the mountainous areas lacking an adequately 
dense station network. The most outstanding example is the northeastern Black Sea region where the 
observations show a decreasing precipitation with elevation while the models indicate an increasing 
precipitation, especially above a certain altitude. An analysis based on runoff coefficient concept suggests 
that precipitation must be larger than what the observation-based datasets give for the higher watersheds 
in the region. This study has been supported by TUBITAK (The Scientific and Technological Research 
Council of Turkey) under project number 114Y114.  
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KUM HAVUZU (AR SANDBOX) DENEYİNİN NEHİR MORFOLOJİSİ, 
VOLKAN MORFOLOJİSİ VE TOPOĞRAFİK MODELLER İÇİN 

KULLANIMI 
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ABSTRACT 
The AR Sandbox is used for making interactive topography models and water by sand. The adjusted lower 
and bottom levels of the sandbox represents a basin shaped interactively in real time by an elevation color 
map, topographic contour lines, and simulated water. Water can fill the basin and depth controlled by user 
interaction which made base level of sand. The system provides an analogue morphology and 
environmental model of various types of fluvial, delta  and volcano morphology which explains geological 
concepts such as topography map, water flow, topography and  geomorphology. It can shaped either as 
deltaic morphology (eq. distributary channel, incised valley, fluvial point bar, longitudinal & side bar, 
braided channel, braided stream, meandering, straight channel) or as volcano morphology, which has a 
creater, flank, debris apron, tephra blanket and lava field with types of volcanoes soma volcano, caldera, 
complex volcano, strato-volcano, shield volcano, and pyroclastic model. The aim of AR Sandbox 
experimental landscape is to make and change a real-time morphology and topography models and 
combined augmented reality system to physically create topography. Computer created in real time and sed 
as background for selection of graphics effects and simulations.  

GRAFİK ÖZET/ GRAPHICAL ABSTRACT: (isteğe bağlı) 
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SİNOP YARIMADASI GEÇ KUVATERNER TORTULLARININ IŞINIM 
KRONOLOJİSİ 

 
LUMINESCENCE CHRONOLOGY THE LATE QUATERNARY SEDIMENTS OF 
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ÖZET 
Tektonikten fazlaca etkilenmiş ve buna bağlı olarak yükselmiş güney Karadeniz kıyı şeridi boyunca, Geç 
Neojen ve Kuvaterner çökelleri çok sınırlı alanlarda gözlenir. Özellikle kıyı ve denizel Kuvaterner 
tortullarının incelenmesi için tek ve ideal yerin Sinop Yarımadası olduğu söylenebilir. Mevcut Neojen 
stratigrafisi istiflerin göreli dizilimine dayalıdır. Bununla birlikte, stratigrafik konumlarının farklılığına 
karşın, litolojilerindeki benzerlik bu yarımadada yüzeylenen Sinop Fm (Miyosen), Gelincik Fm (Pliyosen-
Pleistosen), Kale Fm (Pleistosen), Sarıkum Fm (Geç Pleistosen) birbirine karıştırılmasına ve dolayısıyla 
haritalama sorunlarına yol açmaktadır. Bu durum, yani stratigrafinin güvenilir şekilde oluşturulamaması 
daha ileri çalışmaları engellemektedir. Örneğin, Pleistosen yaşlı birimlerin güncel deniz seviyesinde olduğu 
kadar +200 metrelerde de yüzleklerinin bulunması, bu birimlerin oluşumunda ve oluşum sonrasında 
tektonizmanın ne ölçüde etkili olduğu sorusunu düşündürmektedir. Bununla birlikte Geç Kuvaterner 
içerisinde Karadeniz seviyesindeki değişmelerin yol açtığı aşınma ve yeniden depolanma süreçleri, 
radyometrik yöntemlerle elde edilen verilerin güvenirliğini azaltmaktadır. Bölgede tarih ve tarihöncesi 
çağlar boyunca gerçekleşen yoğun arazi kullanımı da doğal ve antropojenik yapıların ayırtlanmasını 
zorlaştırmaktadır. 
Bu çalışmada, birimlerin yaşlandırılması için Optik Uyarımlı Işınım (OSL) yöntemi kullanılmış ve üç 
anahtar kesitten toplanan örnekler üzerinde çalışılmıştır. Elde edilen veriler Kale ve Sarıkum 
formasyonlarının ağırlıklı olarak son buzul dönemi içerisinde oluştuğunu işaret etmektedir. 
 
ABSTRACT 
Exposures of Late Neogene and Quaternary marine, littoral and coastal sedimentary units can only be 
observed within the Sinop Peninsula along the southern Black Sea coastal zone due to the continuous uplift. 
The available stratigraphy of this sedimentary units has been built on their relative positions. The 
lithological similarities of these units, namely Sinop Fm. (Miocene); Gelincik Fm. (Pliocene-Pleistocene), 
Kale and Sarıkum Fm. (Late Pleistocene), may cause discrepancies during the detailed stratigraphical and 
large scale mapping surveys aiming to quantify the rate of various earth processes. For an example, a 
Pleistocene sedimentary unit can be observed both at the sea level and +200 m above, indicating tectonic 
input during and post deposition of the unit. Additionally the sea level changes during the Late Quaternary 
have triggered erosion and re-deposition of these units causes a reliability issue of the available radiometric 
dates. Vast land use during the settlement history of the peninsula which extends to the prehistory may 
cause anthropogenic surfaces to be confused with natural ones. 
In this study we used Optically Stimulated Luminescence (OSL) method to date samples from three key 
sections. The results indicate that Kale and Sarıkum formations have been deposited mostly during the Late 
Glacial period. 
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MARMARA BÖLGESİ’NİN GEÇ KUVATERNER MOLLUSKLERİ VE 
BİYOCOĞRAFİK BAĞLANTILAR 
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ÖZET 
Kuvaterner sırasındaki iklimsel değişiklikler özellikle Karadeniz ve Hazar bölgesini kapsayan pontokaspik 
sistem ile Akdeniz arasında episodik olarak denizel bağlantılara veya izolasyonlara neden olmuştur.  
Marmara havzası Akdeniz ve Karadeniz arasında yer almakta olup, pontokaspik sistemlerle Akdeniz 
arasındaki bağlantıların gerçekleştiği geçiş yolunu oluşturur. Marmara havzasına ait mollusk verileri, bir 
geçit yolu olarak bölgenin rolünü kavrayışımızı oldukça geliştirebilir. Bölgedeki Geç Kuvaterner (Orta ve 
Geç Pleyistosen) çökelleri hem denizel hem de pontokaspik bölgeye özgü  faunalar içerir Geç Kuvaternere 
ilişkin en eski mollusk verisi Gelibolu bölgesinden elde edilmiş pontokaspik kökenli  Çavda topluluğudur. 
Bölgeden elde edilen yeni fosil bulgular, Çavdiyenin (erken Orta Pleyistosen) olasılıkla birkaç seviye 
halinde bulunduğu ve içerdiği faunanın bir bölümünün Karadeniz-Marmara denizindeki öksinik havza 
türlerinin doğrudan ataları olabileceğini ortaya koymaktadır.  Yine İznik gölü havzasının taraça 
istiflerindeki Eoeuxiniyen (=erken Hazariyen) yaşlı mollusk bulgusu (geç Orta Pleyistosen), pontokaspik 
havza kökenli transgresyonların  varlığına ve bunların ardışık birkaç seviye halinde gelişmiş olabileceğine 
işaret edet.  Marmara denizi havzasından elde edilen karotlardaki Hazar ve Karadeniz kökenli mollusk 
toplulukları, en geç Pleyistosen sırasında (Neoeuxiniyen) Hazar yoluyla gerçekleşen taşkınların 
Karadenizden Marmara'ya kadar ulaştığına ve bu olayın birkaç kez gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir. 
Çavdiyen, Eoeuxinian (=erken Hazariyen) ve Neoeuxiniyen katlarına ilişkin bulgular, Marmara bölgesinin  
pontokaspik sistemin güneybatıya doğru en uçtaki uzantısı olduğuna işaret etmektedir. Yalova  ve 
Çanakkale'deki yüzleklerde tespit edilen fosil bulguları, Geç Pleyistosen'de Akdeniz kökenli   
transgresyonun Karadeniz'e  kadar ulaştığını  göstermektedir. Denizel bağlantılar MIS7, MIS5e ve 
olasılıkla MIS7d dönemlerine karşılık gelmektedir. Fosil topluluklarının Tireniyene özgü tipik stenohalin 
ve tropik/subtropik mollusk türlerini içermemeleri nedeniyle istifler, Uzunlariyen and Karangatiyen olarak 
yaşlandırılmıştır.   
 
ABSTRACT 
During Quaternary climatic changes controlled episodic connections or isolations between the 
Pontocaspian lakes of the Caspian and Black Sea Basins and  the Mediterranean. The Marmara Sea Basin 
is located between the Black Sea Basin and Mediterranean Sea, formed the threshold between the 
connections of Mediterranean and Pontocaspian systems.  Late Quaternary (Middle and Late Pleistocene) 
deposits containing marine mollusc faunas as well as endemic so-called pontocaspian faunas are known 
from the Marmara Basin as well as adjacent Iznik Basin. The earliest molluscan data was recorded in 
Gelibolu region, as pontocaspian molluscan assemblage of Chauda=Bakunian stage New molluscan 
findings from that area also confirm the age of Chaudian (early Middle Pleistocene), suggesting also several 
levels and some part of the faunas were direct ancestors of the euxinian species of the Black Sea – Marmara 
Sea region . Caspian and Black sea origin molluscs from the core samples in the Marmara sea basin show 
also the presence of several outflows from the Black Sea during the Latest Pleistocene (Neoeuxinian). The 
findings of the Black Sea stages, Chaudian, Eoeuxinian (=Early Khazarian) and Neoeuxinian represent the 
Marmara region is the southwestern most extensions of the Pontocaspian system. The intervals in the 
Middle-Late Pleistocene and Early Holocene provided the open marine connections between the 
Mediterranean and Black Sea Basin, as determined in the Yalova sections  and also Dardanelles outcrops. 
Marine connections occured during MIS7, MIS5e possibly MIS5d,  implying close biogeographic 
relationship with contemporaneous Black Sea faunas rather than Mediterranean faunas, Uzunlarian and 
Karangatian. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Doğu Karadeniz'de yer alan Rize şehri çevresinde kıyı çizgisinde meydan gelen değişmelerin 
morfolojiye yansımaları incelenmiştir. Rize, Doğu Karadeniz kıyısında batıda Fener Burnu ile doğuda 
Taşlıdere arasında bir koyun çevresinde kurulmuştur. Rize çevresinde, iklim değişiklikleri, tektonik 
yükselme ve beşeri faaliyetler nedeniyle kıyı çizgisi sürekli değişmiştir. Son yıllarda hafriyatla kıyının 
doldurulması hızlanmıştır. Türkiye'de Karadeniz kıyılarında ilk dolgu işlemleri Rize'de başlamıştır. 
Günümüzde devam etmekte olan kıyı doldurulma çalışmaları, Rize'de 1960'lı yıllara gitmektedir. Rize 
çevresinde kıyıya yapılan bu müdahale nedeniyle, kıyı çizgisi sürekli gerilemektedir. Beşeri müdahaleler 
dışında geçmişte yaşanan doğal olaylar da kıyının değişmesine neden olmuştur. Bu değişimin en önemli 
göstergesi kıyı gerisinde belli yükselti kademelerinde görülen taraçalardır. Rize'nin büyük bölümü, 1960'lı 
yıllardan sonra kıyıda yapılan dolguların üzerinde yer almaktadır. Kıyı dolguları dışında binalar denizel 
taraçalar üzerinde yapılmıştır. Kentleşmenin önce taraçalar üzerinde başlayıp, sonra kıyıya inmiş olması 
nedeniyle taraçaların büyük bölümü yok edilmiştir. Bu nedenle Rize çevresinde normal şartlarda taraçaları 
tespit etmek güçtür. Fakat şehir içerisinde yapılan detaylı çalışmalarda, bina temelleri için kazılan alanlarda 
yapılan gözlemlere göre, taraçaların morfolojik özelliklerini belirlemek mümkün olmuştur. Rize çevresinde 
deniz seviyesinden 3-5 m yüksekte ilk taraça basamağı (T5) görülmektedir. Rize’nin kurulduğu koyun 
çevresindeki en yeni taraçalar kıyının doldurulması, yol ve bina yapımı nedeniyle tahrip edilmiştir. Kıyıdaki 
dolgulardan sonra taraçalar daha belirgin bir morfolojik özellik kazanmakta olup, 5-15 m (T4), 20-30 m 
(T3), 40-50 m (T2) ve 65-80 m (T1) yükselti basamaklarında görülmektedir. Bunlardan T3, T4 ve T5 
taraçalarının denizel taraça olduğu düşünülmektedir. Daha yüksekte yer alan T1 ve T2 taraçaları ise eski 
yelpaze deltalarının olduğu seviyelere karşılık gelmektedir. Rize çevresindeki taraçalar önlerinde geliştiği 
yamaçlardan taşınan toprak malzeme ile örtülmüştür. Ayrıca yörede çok sık yaşanan kütle hareketleri de 
taraçaları deforme etmiştir. Sonuçta, Rize çevresindeki kıyı çizgisi son 50 yılda beşeri faaliyetlere bağlı 
olarak 3, Kuvaterner döneminde yaşanan iklim değişmeleri ve tektonik hareketlere bağlı olarak 5 defa 
değiştiği söylenebilir. 
 
ABSTRACT  
Herein this study, the changes taking place around the coastline of city of Rize, located in the eastern Black 
Sea in morphology were examined. Rize is located around a bay on the Eastern Black Sea Coast between 
the Fener Bumu to the west and Taslidere to the east.Due to climate change, tectonic uplifts and 
demographic activities the line around Rize has constantly changed.In recent years, there is a significant 
increse in the filling of shoreline with the excavation.The first filling process began in Rize in Black Sea 
coast of Turkey. Today, ongoing cosatline infill dates back to 1960s in Rize.Due to interventions around 
Rize, shoreline is declining continuously. Beside human interventions, natural events also led to change of 
the coast in the past. The distinguishing indicator of this change is the terraces behind the coastline at certain 
elevation levels. The majority of Rize rises up over  the filing shore made after 1970s. The buildings were 
constructed on the terraces outside coastline infills. Since urbanization started first on the terraces then 
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came down to the shore, the majority of the  terraces are devestated. Therefore, it is quite difficult to detect 
terraces around Rize. But thanks to detailed observations made in the city center, based on the observations 
of excavations for bases of buildings, it was possible to find the morphological features of the terraces.The 
first height of the terrace  3-5 m  (T5) is seen above the sea level in Rize. The newest terraces around the 
bay of Rize were destroyed due to coastline infills, rooad and building constructions. After the coastline 
infills, the terrraces is gaining a more prominent morphological feature and are seen at 5-15 m (T4), 20-30 
m (T3), 40-50 m (T2) and 65-80 m (T1) in heights. Of these, T3, T4 and T5 terraces are thought to be 
marine terraces. T1 and T2 terraces that are situated at higher altitude correspond to the former fan delta 
levels. The terraces around Rize are covered with sand moved from the hills rising infront. All in all, in the 
last 50 years the shoreline of Rize has been changed 3 times due to human activities, and 5 times due to 
climate change and tectonic movements in Quarternary period.  
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ÖZET 
Avrasya ve Anadolu levhaları arasındaki sınırı teşkil eden Kuzey Anadolu Makaslama Zonu (KAMZ) 
içerisinde çeşitli boyutlarda birçok tektonik havza bulunmaktadır. Bu havzaların tektonik ve litostratigrafik 
özellikleri 1960’lardan bu yana ulusal ve uluslararası birçok araştırma projesi ve yayınlarına konu olmuş, 
depolanma alanlarının kronolojisi çoğunlukla polen, kısmen de memeli faunalarıyla kurulmuştur. Bununla 
birlikte, geç Miyosen'den Pleyistosen'e kadar geniş bir zaman aralığında oluşan bu havzaların oluşum 
tarihçesi, elde edilen biyokronolojik verilerin sınırlı olmasından dolayı yeterince sınırlandırılamamıştır. 
Ayrıca söz konusu havzaların Geç Senozoyik memelilerin keşfi için büyük bir potansiyeli vardır ve 
evrimsel süreçlerini daha iyi anlamamız için fırsat sunar. Bu kapsamda, KAMZ boyunca Suluova, Tosya 
ve Niksar Havzaları mikromemeli faunası üzerine bir doktora çalışması yürütülmektedir. Amaçlarımız 
dâhilinde, öncelikli olarak bu havzalardan elde edilen fosilleri tanımlamak ve sistematik paleontolojisini 
yapmak, sonrasında ise, Pliyosen-Pleyistosen dönemlerine ait olası faunal ardıllığı ve biyostratigrafisini 
ortaya koyabilmek ve nihayetinde elde edilecek verilerle, kemirgenler üzerine kurulu "Anadolu Karasal 
Neojen Zonları’nın geliştirilmesine ve “Avrupa Kara Memelileri ile yaş korelasyonunu sağlamaya katkıda 
bulunmak yer alır. Bu çalışmada ise, Niksar Havzası’nın batı kesiminde, KAMZ’nin bir parçası olan ve 
Ezinepazar Fayı üzerinde bulunan Umurlu lokalitesinde iki seviyeden elde edilmiş mikromemeli faunası 
detaylandırılmıştır. Bu fauna, kemirgenlerden (Rodentia) Arvicolidae, Muridae ve Spalacidae familyalarına 
ait buluntular ile “böcekçillerden” Soricidae familyasına ait örnekler barındırmaktadır. Bu bilgilerin, Niksar 
Havzasının yaşı ve Arvicolidae ile diğer familyaların çeşitliliği üzerine mevcut bilgileri geliştireceği 
öngörülmesinin yanı sıra, bölgenin Plio-Pleyistosen döneminde eldeki mikrofauna ile olası paleoekolojik 
ve paleoiklimsel çıkarımlarının yapılabilmesi planlanmaktadır. 
 
ABSTRACT 
The North Anatolian Shear Zone (NASZ), which forms the boundary between the Anatolian and Eurasian 
plates, hosts many tectonic basins. The tectonic and lithostratigraphic features of those basins are well 
studied and subjected to numerous national and international research programs since 1960. The 
chronology of deposits is established mostly by pollen and partly by mammalian fauna studies. 
Nonetheless, the formation history of these basins which spans from the late Miocene to the Pleistocene, 
are not accurately constrained due to the scarce biochronological data. However, these basins have great 
potential for the discovery of late Cenozoic mammals, and thus it would allow refining chronology of their 
infill and their evolutionary history. Within this scope, a PhD study concerning the exploration of 
micromammals from Suluova, Tosya and Niksar basins along the NASZ, is carried out. Our main objectives 
constitute primarily the description and systematic paleontology of the new fossil remains from those 
basins, then, to reveal the faunal succession and the related biostratigraphy, to enhance the “Anatolian 
Continental Neogene Zonation” based on rodent faunas, and to contribute to the correlation of this zonation 
with the European Land Mammal Ages. In the present study, a micromammalian faunal assemblage 
collected from two horizons at the Umurlu locality (western part of the Niksar Basin), which is formed on 
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the Ezinepazar Fault as a part of the NASZ, is detailed. This fauna comprises the fossil remains of some 
rodent families (Arvicolidae, Muridae, and Spalacidae) as well as some insectivore soricids. Based on the 
new faunal informations, increasing the knowledge about the age constrain of the Niksar Basin, the 
diversity of arvicolids and other rodent families listed above as well as some possible assumptions on the 
paleoclimatical and paleoecological features of the area during Plio-Pleistocene, are intended. 

134



 
 

R KULLANARAK GÖL ORTAMLARINA AİT SUBFOSİL CHİRONOMİD 
TEMELLİ ÇIKARIMSAL MODELLERİN OLUŞTURULMASI 
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ÖZET 
Bu çalışmada, 2011 – 2013 yılları arasında, Türkiye'de 30 doğal sığ gölün yüzey sedimentinden toplanan 
chironomid (Insecta: Diptera) kalıntıları ile göl ortamlarına ait çevresel veriler arasındaki ilişkilerin çok 
değişkenli analiz ve transfer fonksiyon istatistik yöntemleri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışılan 
göller yaklaşık deniz seviyesi ile 2315 m rakım arasında, 453000 km2'lik bir alanda yayılış göstermektedir. 
Çevresel değişkenler olarak rakım, göl yüzey su sıcaklığı, hava sıcaklığı, Secchi derinliği, göl derinliği, 
çözünmüş Oksijen (çO2), Oksijen doygunluğu (dO2), pH, tuzluluk, Toplam Çözünmüş Katı Madde, İletkenlik, 
Amonyum Azotu (NH4-N), Nitrat Azotu (NO3-N), Nitrit Azotu (NO2-N), Klor (Cl), Ortofosfat (PO4), 
Magnezyum (Mg / CaCO3), Kalsiyum (Ca / CaCO3) ve Demir (Fe+2) ölçümlerine ait parametreler 
kullanılmıştır. Göl tabanına ait yüzey sedimentleri Kajak Karotiyer kullanılarak toplanmıştır. Çalışmadan elde 
edilen veri setlerinin ilişkilendirilmesinde ve yorumlanmasında başlıca Metrik Olmayan Çok Boyutlu 
Ölçeklendirme (NMDS) (r2 = 0,91) ve Kanonik Uyum Analiz (CCA) (λ1 = 0,912, λ 2 = 0,846) yöntemleri 
kullanılmıştır. Çevresel parametreler arasındaki kolineerlik, Varyasyon Enflasyon Analizi (VIF) (<10) ile 
tespit edilmiştir. Çevresel verilere ait gradiyent, Detrendend Correspondence analiz (DCA) (λ1 = 3,4) 
yöntemiyle hesaplanmıştır. Çevresel parametreler ile kanonik eksenler arasında Monte Carlo önem testi 
(p<0,05) uygulanmıştır. Analizler sonucu sıcaklık değişimine bağlı takson varyansının tutarlı şekilde ifade 
edilebildiği göllerde transfer fonksiyon modeli uygulanmıştır. Buna göre Chironomid ailesine ait 40 taksonun 
su yüzey sıcaklığı tahmin modeline ait WA-PLS sonuçları RMSE = 3,37, ve r2 = 0,71 olarak bulunmuştur. 
Ayrıca veri seti yığını içeren çalışmaların derlenmesi aşamasında kullanılabilecek knitr ve sweave gibi 
doküman hazırlama yazılımlarının kullanılması ile ilgili olarak çalışmamızda örnekler verilmiştir. 
 
ABSTRACT 
In this study, we aim to express the relationships between chironomid subfossils (Insecta: Diptera) collected 
from 30 shallow lakes in Turkey and environmental variables of these lakes by using several multivariate 
analyses and transfer function statistical approaches. The studied lakes are distributed in an area of 453000 
km2 from sea level to 2315 m. Altitude, local temperature, lake surface temperature, Secchi Depth, lake depth, 
saturated Oxygen (sO2), dissolved Oxygen (dO2), pH, Salinity, Total Dissolved Solids (TDS), Conductivity, 
Ammonium Nitrogen (NH4-N), Nitrate Nitrogen (NO3-N), Nitrite Nitrogen (NO2-N), Chloride (Cl), 
Orthophosphate (PO4), Magnesium (Mg), Calcium (Ca) and Ferrious (Fe+2) were measured as the 
environment variables. A Kajak Corer was used to sampling the surface sediment of the lakes. Non-metric 
Multi Dimensional Scaling (NMDS) (r2 = 0.91) and Canonical Correspondence Analysis (λ1 = 0.912, λ2 = 
0.846) were primarily used to interprete and associate the data sets obtained from the current study. 
Collinearity between the environmental variables was measured by using Variation Inflation Analysis (VIF) 
(<10). The gradient of the environmental variables was measured by using Detrended Correspondence 
Analysis (DCA) (λ1 = 3.4). Monte Carlo permutation test (p<0,05) was applied as the significance test between 
the environmental variables and the canonical axes. Transfer function model was used for the lakes, those can 
be expressed coherently the taxon variation depends on the temperature changes. According to WA-PLS 
results, the water surface temperature inference model related with the 40 Chironomid taxon was measured 
as RMSE = 3.37, and r2 = 0.71. In addition, usage and benefits of some document management packages of 
R, such as knitr and sweave that are necessary to use in the process of compilation of stack data sets were 
given regarding the current study.  
  

8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 

135



 

 
 

8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye	  

TARİHİ SÜREÇTE İSTANBUL DEPREM KÜLTÜRÜNDEKİ 
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ÖZET 
İstanbul, Kuzey Anadolu Fayı’nın ürettiği yıkıcı depremlerden her çağda etkilenmiş, depremle içiçe yaşam 
tarzı oluşmuştur. Hatta deprem yapan mitolojik deniz tanrısı Poseidon’un oğlu Byzas, kentin efsanevi 
kurucusudur. M.Ö. 427 felaketi Asya tarafındaki yüzey şekillerini değiştirdi, güzel Kadıköy “Körler 
Ülkesi” adını aldı. Roma’da 1.yy sonunda bina yükseklik sınırı 21 metreydi. Oysa yıldızı parlayan 
İstanbul’da 30 metrelik evlere, bodrum katında, çatı arasında kaçak iskâna göz yumuldu. Bizans çağında 
geniş kubbeli sistemden vazgeçildi, birbirini dik kesen haç şeklinde mimari kullanıldı. Osmanlı döneminde 
1509 depreminin etkisiyle ahşap malzeme öne çıktı. 1912 depremine yardım, İstanbul’dan deniz yoluyla 
kolayca yapıldı. 20.yy’ın ikinci yarısında başlayan göçlerle yerleşim dokusu hızla değişti. Ne yazık ki 
deprem gerçeği düşünülmeden bitişik nizam binalar, denize paralel yol sistemi ve gecekondu af kanunları 
ortaya çıktı. 1999 depremi sonrasında 32 öğretim kurumunda 2285 öğrenciye deprem anketi uygulandı. 
6000’den fazla cevap alınarak değerlendirildi. Bu verilerle tarihi belgeler karşılaştırmalı olarak sizlere 
aktarılacaktır.  
   
ABSTRACT 
Istanbul has always been deeply affected by destructive earthquakes produced by the North Anatolian Fault, 
İts inhabitants have inseparably and side–by-side lived with earthquake throughout the ages. In fact Byzas 
who is son of Poseidon, mythological god of the sea producing earthquakes is the legendary founder of the 
city. The catastrophe in the year 427 BC greatly altered ground structures, resulting in beautiful Kadıköy 
changing its name to “land of the blind”. In Rome towards the end of the first century, construction height 
was limited to 21 meters, whereas in Istanbul, a city of increasing glamour, buildings 30 meters high and 
unlawful housing in attics and in underground floors of buildings were overlooked by authorities. During 
the Byzantium period, the construction system of extensive domes changed to rectangular architecture 
shaped like a cross, with walls running vertically to each other. During the Ottoman Period, wooden 
construction materials were more extensively used following the 1509 earthquake. Equipment and materials 
of aid to the 1912 earthquake were easily carried by sea vessels. During the second half of the 20th century, 
the inland migration totally and in not too long a period changed the habitation modes in the country. 
Unfortunately, buildings adjoining each other i.e. with common walls, roads constructed parallel to the 
seas, and amnesties issued by governments to unlawful buildings became common procedures. After the 
1999 earthquake, a questionnaire was applied to 2285 students in 32 educational units. More than 6000 
replies were received and evaluated. The results of this study, together with historical documents will be 
submitted to yourselves with a comparative view.  
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DENİZEL TARAÇALARIN YAŞ VERİLERİ IŞIĞINDA DOĞU 
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ÖZET 
Doğu Pontidlerin kıyı şeridi denizel taraçaların sık görüldüğü yer konumundadır. Trabzon ve Rize illeri 
arasında üç ayrı seviye halinde denizel taraça tespit edilmiştir. Taraçalar 1-17 metre yüksekliğinde olup, 
metrik yükseklikleri batıdan doğuya doğru artmaktadır. Taraçaları oluşturan başlıca bileşenler; kireçtaşı, 
bazalt, andezit olup, taraça içindeki boyutları ise; silt, kil, kum ve çakıl arasında değişmektedir. Trabzon ve 
Rize illeri arasında denizel taraçalarda kronolojik çalışmalar Electron Spin Resonance (ESR) yöntemi ile 
kısıtlı kalmıştır. Bu çalışmada Trabzon ve Rize illeri arasındaki denizel taraçaları yaşlandırmak için ilk kez 
kullanılan Optically Stimulated Luminescence (OSL) yönteminin ilksel sonuçlarına değinilecektir. Şu ana 
kadar ölçülen 1-mm ve 3-mm çapındaki kuvars alikot örneklerinin ilk sonuçlarına göre; (1) araziden 
toplanan örneklerin neredeyse tamamı iyi derecede karakteristik luminesans özelliği taşımaktadır, (2) 
alınan kuvars örneklerinde kirlenme olarak önemsiz derecede feldspat minerali sinyali görülmüştür, (3) 
örneklerin eş değer doz sonuçları Central Age Model (CAM) ve Minimum Age Model (MAM)’ a göre 30.2 
Gy ile 110.1 Gy arasında değişmektedir. Üç ayrı taraça seviyesinden alınan yaşlar sırasıyla 8.3 ± 2.5, 42 ± 
1.8 ve 78.3 ± 6.1 bin yıldır. Denizel taraçalardan elde edilen yaş verilerine göre; bölgenin üç farklı 
sedimantasyon evresi geçirdiği ve doğu Pontidlerin kıyı kesiminin Üst Pleyistosen`den beri tektonik açıdan 
aktif olduğu tespit edilmiştir. 
 
ABSTRACT 
The coastal of North Eastern Pontides preserves a valuable history of the marine terraces. Three different 
marine terrace level have identified in the cities of Trabzon and Rize. The terrace deposits have heights 
ranging from 1 to 17 meters and increases in height and thickness from west to east. The sediment in these 
deposits mainly derives from limestone, basalt and andesite geology, and consisting of silts, clay, sand and 
gravel. The chronology of the marine terraces has been restricted to limited Electron Spin Resonance (ESR) 
dating in the cities of the Trabzon and Rize. This study will present preliminary results of quartz Optically 
Stimulated Luminescence (OSL) dating are being used for the first time in this study area to determine ages 
of the marine deposits. Based on initial OSL results from 1-mm and 3-mm quartz aliquot; (1) nearly all 
samples show good luminescence characteristics, (2) little and insignificant evidence of signals with 
feldspar infrared stimulation, (3) preliminary equivalent dose analysis results ranging from 30.2 Gy to 110.1 
Gy have been calculated Central Age Model (CAM) and Minimum Age Model (MAM). According to ages 
obtained from three separate terrace is 8.3 ± 2.5 ka, 42 ± 1.8 ka and 78.3 ± 6.1 ka, respectively. Results of 
marine terrace sediments indicate this region has three sedimentation periods and coastal region of Pontides 
has been tectonically active for Upper Pleistocene. 
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ÖZET 
Birbiriyle büyük tezatlara sahip iki deniz baseni arasında yer alan Türk Boğazlar Sistemi (TBS), yüksek 
enerjili, türbülanslı ve katmanlaşmalı, doğrusal olmayan topoğrafya ve hidrolik kontrol etkileri altındaki 
yukarı okyanus / boğazlardaki şiddetli değişim akımlarını barındırır. Bu değişim Akdeniz ve Karadeniz’in 
akuple davranışını belirler ve bu iki denizin karışım ve yenilenme süreçlerini belirler. Karmaşık süreçler 
mozayiğiyle birlikte, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile çıkış bölgelerinin küçük ölçekli süreçlerinin 
duyarlıkla çözümlenmesinin gerekliliğini vurgulayan bir ‘büyük meydan okuma’ niteliğiyle sistemin 
modellenmesine giriş  bilgileri sunulmaktadır. 
 
ABSTRACT 
The Turkish Straits System (TSS), located in the midst of marine basins of large contrasts is a highly 
energetic, turbulent and stratified, nonlinear system of topographically and hydraulically controlled upper-
ocean / strait intensified exchange flows. The exchange governs the coupling of the Mediterranean and 
Black Seas, and largely influences their mixing and renewal characteristics. The ’grand challenge’ of 
modeling this system is introduced, emphasizing the existing mosaic of complex processes, and the absolute 
need to accurately represent fine scales of the Dardanelles and Bosphorus Straits and their exit regions, of 
primary importance in determining the response of the system.  
 
GRAFİK ÖZET/ GRAPHICAL ABSTRACT: 
 

 
Marmara Denizi’nde Zararlı Alg Patlaması: 17/05/2015 uydu verileri (14. İstanbul Bianali 2015). 

Harmful Algal Bloom (HAB) in Marmara Sea: 17/05/2015 satellite data (14th İstanbul Biennial 2015).  
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ÖZET 
Karmaşık yapısıyla ve fiziksel / biyokimyasal süreçleriyle Türk Boğazlar Sistemi (TBS) Karadeniz ve 
Akdeniz arası etkileşimi belirlemektedir. Deneysel çalışmalar ve değişimin modellenmesinde bu süreçlerin 
duyarlıkla temsili, sistemin ayrıntılı batimetrisi hakkında kesin bilgileri gerektirir. Türkiye Denizleri’ndeki 
en geniş kıta sahanlıkları ile komşu derin basenler, derin ve sığ eşikler, kanyon ve kanallarla karakterize 
edilen büyük topoğrafya değişimleri bu bölgede yer almaktadır. Bu gereksinmelere yanıt verecek şekilde 
değişik kaynaklı ve farklı özelliklerdeki batimetrik veriler birleştirilmiş, harmonize edilmiş ve özellikle 
modelleme ve deneysel çalışmalar için elde edilmiştir. 
 
ABSTRACT 
Through various physical / biochemical processes taking place within its domain, the Turkish Straits 
System (TSS) determines the exchange between the Black Sea and the Mediterranean Sea. The 
experimental studies and the accurate representation of these processes in models of the exchange critically 
depend on exact knowledge of the detailed bathymetry of the system. The region is characterized by widest 
continental shelves of Turkish Seas neighboring deep basins, various shallow and deep sills, canyons and 
channels with large topographic variations. Responding to the need to resolve these great variations, 
bathymetric data from various sources and with different characteristics have been merged, harmonized 
and obtained primarily for use in modeling and experimental studies. 

 
Şekil: TBS Karadeniz çıkışı bölgesi batimetrisi: Kıta sahanlığı kanyon yapısı. 
Figure: TSS Black Sea exit bathymetry: Continental shelf canyon structures. 

!
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ÖZET 
Günümüzde göl çökelleri, geçmiş iklim ve ortamların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Göllerden alınan bozulmamış karotlarda çoklu belirteçlerin (multi-proxies) yüksek çözünürlüklü 
analizleri ile senelik/mevsimlik ölçekte iklim değişimleri belirlenebilmektedir. Salda, Burdur ilinin 
batısında denizden yaklaşık 1200 m yükseklikte bulunan tektonik bir göldür. Alkalin olan gölde yüksek 
miktarda hidromanyezit ve stromatolit çökelimleri görülür.  Çevresinde genel olarak ofiyolitler ve 
doğusunda sınırlı bir bölgede dolomitik kireçtaşları bulunmaktadır. Terminal bir göl olan Salda, yazın 
kuruyan küçük dereler ve yeraltı suları ile beslenmektedir. Bölgede Akdeniz iklimi görülür. Yıllık 
ortalama sıcaklık, en düşük ayda 1°C, en yüksek olduğu ayda ise 20° C’dir. Burdur Meteoroloji İstasyonu 
verilerine göre 1971-1988 yılları arasında ortalama yıllık yağış 435 mm iken ortalama evapotranspirasyon 
637 mm’dir. Batı Anadolu’da Holosen iklim değişimlerinin anlaşılması için Salda Gölü’nün batısından 
22 ve 30 m su derinliğinden, sırasıyla 370 cm ve 480 cm uzunluğunda iki bozulmamış piston karot 
alınmıştır. Karotlarda 1 mm aralıklar ile µXRF element, Manyetik Duyarlılık (MS), 50 mm aralıklar ile 
Toplam Organik/Inorganik Karbon (TOC-TIC) ve ostrakod analizleri yapılmıştır. C-14 AMS ve 
tefrakronoloji yöntemi ile yaşlandırılarak yaş modelleri oluşturulmuştur. Yaklaşık 300 cm’de gözlenen 
tefrada yapılan majör element cam analizleri sonucunda Thera volkanı (Santorini) Minoan patlaması GÖ 
3560±15 yıl[1] tespit edilmiştir. Aynı seviyeden toplanan ostrakod kavkılarında yapılan AMS-14C ile GÖ 
3620±130 kal. yıl ve diğer karottan 64 cm’den alınan odun kalıntısı ile yine ostrakod kavkılarının 
yaşlandırılması sonucunda sırasıyla GÖ 1740±30 ve GÖ 2400±30 yıl yaşlar elde edilmiş ve Salda 
Gölü’nün rezervuar yaşı yaklaşık 660±42 yıl olarak hesaplanmıştır. Son 5000 yılı kapsayan karotlarda, 
günümüzden önce 1500 yılda gölün kimyasında önemli bir değişim olduğu görülmektedir. Elde edilen ilk 
çoklu-belirteç sonuçlarına göre günümüzde önce 4800-4100 yıl, 3500-2600 yılları arasında bölgenin 
soğuk/kurak olduğu, 2600 yıldan günümüze kadar ise ılıman/nemli olan koşulların dereceli olarak 
soğuk/kurak koşullara doğru geçtiği görülür. Bu çalışma 113Y408 no’lu TÜBİTAK projesi ile 
desteklenmiştir. 
 
ABSTRACT 
Lake sediments are commonly used for environmental studies and reconstruction of past climates. High 
resolution multiproxy analyses in undisturbed lake sediments may provide information about climatic 
changes on annual to seasonal scales. Salda is a tectonic lake at 1200 m above sea level and located at 
western Burdur province, SW Turkey.  It is an alkaline lake, where high precipitation of stromatolites and 
hydromagnesite processes are observed. The lake is almost completely surrounded by ophiolites and by a 
small area of dolomitic limestones in the west. The terminal Salda Lake is fed only by ephemeral streams 
and ground water. The climate of the region is classified as Mediterranean. According to the Burdur 
Meteorology station data, between 1971-1988; the average annual minimum and maximum temperatures 
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are 1°C and 20° C, respectively, and the average precipitation and evapotranspiration are 435 mm and 637 
mm. For the purpose of understanding the Holocene climate variability of Western Anatolia, a 370 cm 
and a 480 cm long undisturbed piston core were recovered from Lake Salda at a water depth of 22 m and 
30 m, respectively. Cores were scanned at a 1 mm resolution for XRF relative elemental and MSCL 
composition and sampled at 50 mm resolution for TOC/TIC and ostracod analysis. Age models of the 
cores were established on the basis of AMS-14C dates and tephrochronology. The results of major element 
glass analyses of a visible tephra layer in approximately 300 cm depth identified the Minoan tephra from 
Thera volcano (Santorini), which is dated on land at ~3560±15 BP [1]. AMS-14C dated ostracod shells 
from the 5 cm upper level of the tephra layer revealed an age of 3620±130 cal yr BP and a wood remain 
with ostracod shells at 64 cm from the other core dated as 1740±30 BP and 2400±30 BP, respectively that 
allowing the estimation of a reservoir age of ca. 660±42 years of the Lake Salda. The cores covers last 
5000 cal yrs BP, and at ca 3500 BP the chemistry of the lake has changed appearently. The primary 
results of the multi-proxy analysis suggest that the climate of the region was cooler/dyer between 4800-
4100 and 3500-2600 BP, and after 2600 BP until today warmer/wetter conditions are changing gradually 
to a cooler/dyer climate again. This study was supported by the Scientific and Technological Research 
Council of Turkey (TUBITAK) project no. 113Y408.  
 
GRAFİK ÖZET/ GRAPHICAL ABSTRACT: 
 
 

 
 

Şekil: Karşılaştırmalı Salda Gölü karotu verileri: GÖ 5000 yıldan günümüze Salda Gölü çökel 
kayıtlarından elde edilen çoklu-belirteç sonuçları ve Nar Gölü (δ18O)[2] ile Sofular Mağarası (δ13C)[3] 
verileri ile karşılaştırılması. Koyu gri yatay bantlar soğuk/kurak koşulları göstermektedir.  
 
Figure: Comperative Lake Salda core data: Results of multy proxy analysis in Lake Salda sediments and 
comparision with Lake Nar (δ18O [2] and Sofular Cave (δ13C) [3] data from 5000 BP to recent. Dark gray 
layers indicates cooler/dryer conditions. 
 
[1]Friedrich, W.L., Pfeiffer, T., Talamo, S., Kromer, B., Friedrich, M., Heinemeier, J., 2006. Santorini Eruption Radiocarbon Dated to 1627–1600 
B.C., Science, v.312, 548. 
[2]Dean, J.R., Jones, M.D., Leng, M. J., Noble, S.R., Metcalfe, S.E., Sloane, H.J., Sahy, D., Eastwood, W.J., Roberts, C. N., 2015. Eastern 
Mediterranean hydroclimate over the late glacial and Holocene, reconstructed from the sediments of Nar lake, central Turkey, using stable 
isotopes and carbonate mineralogy. Quaternary Science Reviews, 124. 162-174. 
[3]Fleitmann, D., H. Cheng, S. Badertscher, R.L. Edwards, M. Mudelsee, O.M. Gokturk, A. Fankhauser, R. Pickering, C.C. Raible, A. Matter, J. 
Kramers and O. Tuysuz, 2009. Timing and climatic impact of Greenland interstadials recorded in stalagmites from northern Turkey. Geophys. 
Res. Lett. 36, L19707. 
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SEDİMANTOLOJİK OTOMASYON CİHAZLARI İLE VERİ KAYBI 
OLMADAN MİLİMETRİK VE ÇOK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ "U 

KANAL" FİZİKSEL PARAMETRE ÖLÇÜMLERİ 
 

MM-SCALE AND VERY HIGH RESOLUTION U-CHANNEL MEASUREMENTS 
WITHOUT DATA LOSS ON THE PHYSICAL PARAMETERS OF SEDIMENTS 
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ÖZET 
Sedimanlarla ilgili ve tümü yoğunlukla ilişkili  fiziksel parametreler; en cok , X- ışını röntgeni, gama ışını, 
manyetik duyarlılık ve elektrik potansiyel ölçümleri ile  belirlenmektedir. Sedimantolojik kayıtların tespiti 
için, yüzeysel jeoloji ve klimatolojik olayları bağlı parçacık taşıyıcı dinamikleri ve bunların kimyasal 
ortamının anlaşılması ile ilgili gereklilikler gittikçe artmaktadır. Aynı zamanda sediman şeklini deforme 
eden faktörlerin etkileri de bilinmelidir. Bütün bu olaylar sahada, hatta laboratuvar örneklemeleri sırasında 
gözden kaçarak etkili olabilir. Basitçe bu veri kaybı ve yanlış jeolojik yorumlamaya neden olmaktadır. 
Sediman karot örneğinin orta kısmından örneklenen U kanal, ölçümler için negatif etkilerin kaba olanlarını 
ortadan kaldırır. Otomasyon ölçüm makineleri çoklu fiziksel parametre dedektörleri ile "U kanal " için 
henüz hazır değildirler. Bu çalışmada cihaz üreten firmalara örnek olmak için başlatılan yeni uygulama ile 
1 mm ölçekli laminalardan ek yapılar kullanılarak veri sağlanmıştır. Yarım sediman karot verileri ile 
yapılan korelasyon, yüksek çözünürlük ve kalitede veri alındığı göstermiştir ve bu sedimantoloji bilimi için 
iyi bir gelişmedir. Bundan  başka bir diğer gelişme olarak; karot içlerinde sismisitlere bağlı olarak gizli ve 
katlanmış kompozit lamina kıvrım çiftleri 1mm U kanal sediman ölçümleri ile belirlenebilmiştir. Gözlem, 
lamina temelli p dalga ve gama ışını yoğunluğu ölçümlerin merdiven basamağı gibi kademeli grafik 
sonuçlarının terslenmiş şekilde birlikte olmalarıyla sağlanmıştır.  
 
ABSTRACT 
The most common measurements for physical parameters performed on sediments are density related X-
ray radiography, gamma ray, magnetic susceptibility and electric potential measurements. For detection of 
sedimentological records, needs are increasing much better for understanding all surrounded particle carrier 
dynamics and their chemical ambiance which connected surficial geology and climatological events. We 
need to find effects of deforming factors related with sediment form distortions at the same time. All these 
events unnoticed can be under  influence of nature or artificial sampling, during at the fieldwork and 
laboratory. Simply, that is the cause of data loss and wrong geologic interpretations. Automation 
measurement machines are not yet sufficiently ready for measuring type "U channel" which sampling from 
the central section of the core eliminates negative coarse effects for measurements. In order to help 
designers we prepared some constructions about "u channel sampling" for high detailed p-wave, gamma 
ray density, and magnetic susceptibility data processing. New application provided 1 mm scale high-
resolution lamina basis data from isolated plastic shield without humidity loss" and data correlation than 
half sediment core were impressively high quality for the sedimentology. The possibility of detecting secret 
folded composite lamina package pairs in sediment cores related to seismisites with 1mm U channel 
sediment measurements is also an additional new development. Observation has been provided with lamina 
basis p-wave and gamma ray density measurement's ladder and mirror reversed image of ladder-like 
graphics results.  
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SANDRAS DAĞI (DENİZLİ-MUĞLA)’NDAN İKİ SERPENTİNOFİT 
ENDEMİK TAKSON VE KORUMA KATEGORİLERİ 
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ÖZET 
Bu çalışmada Sandras Dağı’nda yayılış gösteren üç endemik bitki türünün (Centaurea ensiformis P. H. 
Davis and Sideritis leptoclada O. Schwarz et P.H.Davis) yayılışları ve tehlike durumları hakkında bilgiler 
sunulmuştur. Yöre halkı tarafından bu türlere C. ensiformis türü “sarıbaş”, S. leptoclada türü için ise 
“Kırtıl” adı verilmekte ve bu türlerden S. leptoclada yöre halkı tarafından soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı 
en fazla kullanılan bitki çayı durumundadır. Bu türlere ait tehlike durumları IUCN Kırmızı Liste kriterlerine 
göre değerlendirilmiş ve açıklanmıştır. Türlere ait taksonomik notlar, habitat tercihleri verilmiş, alandaki 
mevcut çevresel etkilerin türlerin populasyon büyüklükleri ve habitat yapıları üzerinde yarattığı baskılar 
açıklanmıştır. Özellikle, bu iki tür üzerinde tehlike durumu oluşturan başlıca tehdit unsurları; yöre halkının 
tedavi ve şifa bulma amaçlı olarak bu bitkileri doğadan toplamaları, aşırı otlatma sonucu oluşan habitat 
bozulmaları ve artan madencilik faaliyetleri şeklinde belirlenmiştir. 
 
ABSTRACT 
This study presents the distribution and conservation status of the following endemic species for Sandras 
Mountain: Centaurea ensiformis P. H. Davis and Sideritis leptoclada O. Schwarz et P.H.Davis. The C. 
ensiformis is called as “sarıbaş” and S. leptoclada is called as “kırtıl” by local people and “kırtıl” is one of 
the most commonly plant as herbal tea aganist to cold and cough in the region. The threat categories for 
these species are proposed according to the IUCN Red List Criteria. Taxonomic notes and habitat 
preferences of these endemic plants are given, and environmental impacts on their habitats and population 
sizes are described. The current situation of these three endemic plants has been threatened by gathering 
these aromatic plants by native people for their health and healing needs, habitat destruction through heavy 
grazing, expansion of mining quarries. 
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ÖZET 
Çalışma kapsamında, KD’ya doğru hareket eden Afrika levhası ile batıya ilerleyen Anadolu bloğunun 
etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sismotektonik özellikler incelenmiştir. Çalışma sahası, 
Fethiye ve Antalya körfezleri arasında kalan bölgeyi oluşturmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsüne bağlı geniş bant istasyonlardan elde edilen verilere ilaveten 
yerel bazda ve kıyı şeridi yakınlarına kurulan istayonlardan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Anadolu-
Afrika levha sınırında günümüzde meydana gelen jeodinamik olaylar, bu istasyonlarda kaydedilen küçük 
ve orta büyüklükteki depremlerin dalga şekilleri analiz edilerek incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 
bölgenin batısı, orta kesimi ve doğu kısmı farklı deformasyon biçimi sergilemektedir. Çalışma bölgesinin 
batı kesimindeki aktif tektonizma, Anadolu’nun güneybatıya doğru hareketi ile birlikte Helen yayı doğu 
kanadı boyunca meydana gelen yer değiştirmelerin etkisi altındadır. Bu bölgede, orta derinlikte doğrultu-
atımlı faylanmalar meydana gelmesine rağmen, sığ odaklı depremler genelde normal faylanma 
mekanizması sergilemektedir. Çalışmanın sahasının orta kesiminde ise, ters ve doğrultu atımlı faylanma 
mekanizmalarının hakim olduğu kesimlerde oldukça farklı bir deformasyon biçimi dikkat çekmektedir. Bu 
alan, Afrika levhasının en kuzey ucu olup, Anadolu bloğu ile dokanak halinde olup  bu bölgedeki dağların 
yüksekliklerinin korunmasına destek olmaktadır. Çalışma sahasının doğu bölgesi, Kıbrıs yayı batı kanadı 
boyunca günümüzde aktif olan bir yitim zonunun etkisi altındadır. Yitim zonunun Antalya körfezi altındaki 
derin kesimlerinde ters ve doğrultu atımlı faylanmalar meydana gelirken ve sığ bölgelerde ise normal 
faylanma olayları mevcuttur.   
 
ABSTRACT 
This study investigated seismotectonic features resulting from the interaction between the northeast moving 
African plate and the westward moving Anatolian block focusing mainly offshore and onshore of the 
regions between Gulf of Fethiye and Antalya. Our data is the broadband waveforms recorded at the seismic 
stations operated by Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute and additional three 
broadband stations deployed along the Mediterranean seaside. The recorded 3-componet waveforms of the 
small to moderate size earthquakes were analyzed to determine a present geodynamic processes taking 
place along the Anatolian-African plate boundary. Our interpretation of the results points out three distinct 
patterns of deformation ongoing in the western, central and eastern part of the region. The tectonics in the 
western part is mainly influenced from the interaction of the motion along the eastern flank of the Hellenic 
arc and the southwestward extrusion of Anatolia. In the western part although the intermediate depth 
seismic activity exhibits strike-slip faulting the shallow seismicity shows predominantly normal faulting 
mechanisms. The central part of the area undergoes different pattern of deformation where most of the 
seismic activity is confined within the crust and the dominant focal mechanisms are strike-slip and reverse 
faulting. This part is the most northern tip of the African plate touching the Anatolian block and supporting 
the highly elevated mountains. The tectonics of the eastern part of the area is influenced mainly from the 
subduction process along the western flank of the active Cyprus arc beneath the Gulf of Antalya. The 
intermediate depth seismic activity beneath the Gulf of Antalya exhibits mostly reverse and strike slip 
faulting while the shallow seismic activity show predominantly normal faulting.  
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ANALİZLER 

 
PALYNOLOGICAL ANALYSIS ON LATE HOLOCENE SEDIMENTS OF AKTAŞ 

LAKE  
 

Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ1, Hülya CANER2, Ahmet Evren ERGİNAL3, 
Serkan KÜKRER3, Abdullah AKBAŞ3, Sinem ERSİN1, Selin ULUÇAY1 

 
1Istanbul University, Faculty of Forestry, Department of Forest Botany, Bahçeköy-Sarıyer/Istanbul. 

2Istanbul University, Institute of Marine Sciences and Management, Istanbul. 
3Ardahan University, Faculty of Humanities and Letters, Department of Geography, Ardahan. 

E-posta: nurgulk@istanbul.edu.tr 
ÖZET 
Türkiye’nin kuzeydoğu volkanik dağlık alanında bulunan bir soda gölü olan Aktaş Gölü, 2m ortalama su 
derinliğiyle sığ bir göldür ve Türkiye ile Gürcistan sınırı arasında bulunmaktadır. Göl yaklaşık 24 km2 bir 
yüzey alanına sahiptir ve deniz seviyesinden 1798 m yüksekliktedir. Zorlu kış koşullarına bağlı olarak 
gölün üstten 70 cm kalınlıktaki kısmı her yılın 4 ayı donmaktadır. Göl çökellerinin paleoiklimsel kayıtlarını 
tespit etmek için gölün en derin kısmından 6 cm çaplı Kajak Sediment Karot Örnekleyici kullanılarak su 
derinliğinin 4 metreye ulaştığı noktadan 80 cm uzunluğunda bir karot alınmıştır. Palinolojik ve organik 
karbon analizleri için, 1 cm çözünürlükle örnekleme yapılmış ve alınan her örnek katmanında klasik yöntem 
izlenerek 10 adet polen preparatı hazırlanmıştır. Her preparatta en az 250 adet polen ve 50 adet Lycopodium 
spor ışık mikroskobunda sayılmıştır. Belirlenen palinolojik verilere göre, iki farklı seviye tespit edilmiştir. 
Alt zon (LPAZ 1) daha nemli bir dönemde günümüzden 900 yıl kadar önce (Ortaçağ Ilık Dönemi) ve üst 
zon (LPAZ 2) kuraklık eğiliminin arttığı bir dönemde (Küçük Buzul Çağı) çökelmiştir. Bunu organik 
karbon içeriğinin fazla olduğu 50 cm'nin altındaki seviyelerde (LPAZ 1) Abies (göknar), Alnus (kızılağaç), 
Fagus (kayın), Picea (ladin) ve Pinus (çam) gibi bazı odunsu bitkilerin polenlerinin bulunması 
desteklemektedir. 50 cm’nin üstündeki seviyelerde (LPAZ 2) ise, Rumex, Plantago, Polygonum, Poaceae 
ve Chenopodiaceae gibi otsu bitkilerin polenlerinin fazla olması da, daha geniş yayılışa sahip orman 
ekosistemlerinin antropojenik etkiyle yok olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, 114Y835 nolu proje ile 
TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. 
 
ABSTRACT 
Lake Aktaş, a soda lake in northeastern volcanic highland of Turkey, is a shallow water mass with an 
average depth of 2 m and comprises a country border between Turkey and Georgia. The lake with a surface 
area of approximately 24 km2 lies at an elevation of 1798 m above the present sea-level. Due to harsh winter 
conditions, the top 70 cm of the lake freezes for about 4 months every year.  In order to determine 
paleoclimatic changes recorded within lake sediments, a shallow (80 cm) core sample with a diameter of 6 
cm using a Kajak Sediment Core Sampler was taken from central part of the lake where water depth reaches 
4 m. For palynological and organic carbon analyses, sampling was carried out at 1 cm intervals and ten 
pollen preparations were prepared for each sub-sample using classical method. All sub-samples, with at 
least 250 pollen grains and 50 pieces of Lycopodium spores, were counted under light microscope. Based 
on the identified palynological data, two different units were determined, i.e. the lower zone (LPAZ 1) 
typical of a deposition during a humid period dated to 900 a BP (Middle Age Warm Period) and the 
overlying upper zone (LPAZ 2) suggesting changes with tendency towards drier climatic conditions (Little 
Ice Age). This is confirmed by the presence of several pollen species of woody plants (Arboreal Pollen) 
consisting of Abies (fir), Alnus (redwood), Fagus (beech), Picea (spruce) and Pinus (pine) at depths below 
50 cm (LPAZ 1), where organic carbon content is also higher. LPAZ 2, on the other hands, is predominated 
by preliminary herbaceous pollens (Non-Arboreal Pollen), including Rumex, Plantago, Polygonum, 
Poaceae and Chenopodiaceae, referring to the disappearance of forest ecosystem to a large extent, possibly 
through an anthropogenic impact. This study was supported by the Scientific and Technological Research 
Council of Turkey (TUBITAK) (Project number: 114Y835). 
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ÖZET 
Türkiye’ de yaygın olarak meydana gelen doğal afetler arasında yer alan heyelanlar, can ve mal kayıplarına 
neden olmaktadır. Altyapı ve mühendislik çalışmalarında heyelan faktörünün göz ardı edilmesi sonucu 
ulaşım yolları da önemli hasar görmektedir. Kahramanmaraş şehrinin kuzeybatısında, Kahramanmaraş-
Göksun karayolunun yaklaşık 50. km'sinde Döngel Köyü mevkiinde meydana gelen heyelanın uzunluğu 
yaklaşık 75 m, genişliği 63 m’dir. Karayolu çevresinde meydana gelen heyelanlar, ulaşımın aksamasına, 
ciddi miktarda maddi hasara ve yer yer can kayıplarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, Kahramanmaraş 
– Göksun karayolu üzerinde meydana gelen heyelanlar jeomorfolojik açıdan incelenmiştir. Sonuç olarak 
sahada meydana gelen heyelanlar incelenerek, bölgede heyelanın neden olduğu sorunlar 
değerlendirilmiştir. Bölgenin heyelan potansiyeli ortaya konularak meydana gelebilecek duyarsızlıklara 
karşı önlemler alınmasına yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

 
ABSTRACT  
Landslides, one of the most frequently occurring natural disasters in Turkey, cause loss of lives and 
properties. Due to ignoring the landslide factor in infrastructure and engineering labour, roads get damaged 
significantly. A landslide which occurred in the north-west part of the city Kahramanmaraş, approximately 
at the 50th km on the route of Kahramanmaraş-Göksun road, around the village of Döngel 
area, its length was 75 meters and the range of 63 meters. Landslides, which occur around the roads cause 
interruptions of transportation, serious amounts of damage to properties and sometimes loss of lives. In this 
study, the landslides that occur on the route of the Kahramanmaraş - Göksun road were inspected with 
geomorphological aspect. As a result, by investigating in the area occurring landslides, the problems caused 
by landslides were evaluated. By putting forth the landslide potential of the area, mitigation measures were 
presented to take precautions against the possible upcoming insensitivity. 
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ÖZET 
Diyarbakır kenti civarında Dicle nehri vadisi boyunca oluşan yer şekilleri ve Kuvaterner depoları uzun bir 
geçmişe ait birçok tektonik ve volkanik aktivitenin, iklim değişikliklerinin ve insan müdahalelerinin izlerini 
taşır. Söz konusu izler ve bunlardan elde edilecek bulgular sadece yerel ölçekte değil bölgesel ölçekte 
Kuvaterner jeomorfolojisinin evrimine ait soruları da aydınlatacaktır. Diyarbakır kale kentinin yanı 
başındaki akarsu taraçaları üzerindeki Hevsel bahçeleri endemik bitki türleri ve uzun yıllar hüküm süren 
Uygarlıkların kültürel izlerine tanıklık etmelerinin yanı sıra geleneksel bahçe üretimi ve bahçe kültürü 
arkeolojisi açısından önemlidir. Bu bağlamda nehrin eski kent civarındaki vadisinde, nehrin sağ yakasında 
surların dibinde nehrin boğaza girdiği kesime kadar Hevsel bahçelerinde ve nehrin sol yakasındaki 
üniversite alanına karşılık gelen taraçalarda bir araştırma programı uygulandı. Jeomorfolojik sorgulamalar 
bizi Dicle vadisi batısındaki bazalt alıntılarına yöneltti. Bu amaçla 2014 ilkbahar ve sonbaharında Hevsel 
bahçelerinde sistematik arazi çalışmaları gerçekleştirildi. Terk edilmiş bir menderes dolgusu içinde karotaj 
yapıldı. Surlardan Dicle nehrine kadar olan alanda GPS ölçümleri yapıldı. Uydu görüntüleri, eski harita ve 
fotoğraflardan da yararlanılarak, harita, kesit ve profiller oluşturuldu. Elde edilen bulgular ve sonuçlar seki 
basamaklarının iklim değişikliklerinin yanı sıra tektonik aktiviteden etkilendiğini ortaya koymaktadır. 2015 
ilkbaharında Holosen boyunca alüvyal biriktirme ve aşındırma ve faaliyetlerin aşamalarını ve yaşlarının 
belirlenmesi amacıyla kentin kuzeyinde nehrin sol yakasında kamyona monte edilmiş sondaj aracıyla 
karotaj gerçekleştirildi. Vadinin en düşük dolgularının mukavemeti ve ıslak topraklar bazı yerlerde karot 
alınmasını engellese de iki ayrı yerden ve kentin güneyinde nehrin boğazdan sonra dışbukey menderes 
yaptığı alandaki alçak taraça dolguları detaylı çalışılarak birkaç alüvyal sekans tespit edilmiştir. 
Radyokarbon tarihlendirmeleri ile elde edilen bulgulara göre nehre ait iklim tarafından tetiklenen alüvyon 
birikimi dört döneme ayrılabilir: 
- Son Buzul Maksimumu (21-20.5 ka cal BP) ve SBM sonu (18.2-17.9 ka cal BP), 
- Roma işgalinden önceki dönem (M.Ö. 330-200 /orta=280; ve M.Ö. 160-60 /orta=120), 
- Roma sonu/Bizans başlangıcı (orta=M.S. 300),  
- Küçük Buzul Çağı’nın 2.ci döneminin başı (orta=M.S. 1770). 
 
ABSTRACT 
In and along the valley of the Tigris river in the surroundings of Diyarbakır City, several types of 
Quaternary deposits and landforms record a long history of tectonic activity, volcanism, climate and Man’s 
activity. The dynamic signification of these archives concerns, not only the local, but also the regional 
geomorphological evolution of the Quaternary landscapes in the area. Below the citadel city of Diyarbakır 
(the Hevsel Gardens), thick fluvial deposits bear the testimony of a long usage by successive civilisations, 
of a high diversity of endemic cultivar plants, and of important archaeology of long-lived gardening 
traditions (modes of spring and river water usage). In this context, we initiated a research programme on 
the geomorphology of the Tigris terraces, starting below the citadel (right bank), at the foot the University 
grounds (left bank), and southward beyond the gorges enclosing the Hevsel gardens. Due to 
geomorphological questionnings rising southwards, we also directed our research toward the Karacadağ 
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basaltic flows bordering the Tigris valley to the west. In spring and automn 2014, we performed a 
systematic field study in the Hevsel gardens. GPS measurements allowed us to draw a transverse profile of 
embedded terraces, which records the progressive sliding and widening of a Tigris meander towards the 
SE. We also performed a preliminary hand-coring in the fill of an abandoned channel. Transfering the 
profiles to satellite imagery and old photographs, we draw a map of the records of changes in the river bed 
downslope the city wall. According to these results, it appears that the terraces lay represent as much climate 
changes as the tectonic trigerring of the meander sliding southeastwards. In spring 2015, aiming at dating 
various phases in the alluvial deposition and erosion activity of the river during the Holocene, we performed 
two truck-mounted corings in the left bank terraces north of the city. Waterlogging kept us from performing 
other corings through the Hevsel gardens and in the lowest fill of the valley. We were able however to study 
open sections within the lower fill of the valley in one of the convex meander of the river south of the 
Diyarbakır gorges. From these three sequences, we have otained five radiocarbon dates, which point to four 
periods of alluvial deposition triggered by climate: 
- during the LGM (21-20.5 ka cal BP) and at its end (18.2-17.9 ka cal BP) 
- during the pre-Roman period (330-200 BC/mean=280 BC; and 160-60 cal BC /mean=120 BC) 
- at the end of the Roman /start of the Byzans periods (mean=AD 300),  
- at the start of the second phase of the LIA (mean = AD 1770). 
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ÖZET 
Pinus sylvestris L. (Sarıçam) Burabai Milli Parkı ve çevresindeki asıl orman ağacı türüdür. Bu ağaçlar 
kurak koşullar altında yaşamaktadır. Bölgedeki sarıçam ağaçları üzerindeki yıllık halka analizleriyle ilgili 
olarak herhangi bir dendroklimatoloji çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı bölgedeki 
sarıçam ağaçlarında yıllık halka genişliği ve iklim değişkenleri arasındaki ilişkileri saptamaktır. Bu 
amaçla Burabai bölgesindeki toplam 47 ağaçtan alınan 94 kalem üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yıllık 
halka genişliği ölçümlerinden sonra standart kronoloji oluşturma yöntemleri kullanılmış ve üç site 
kronoloji oluşturulmuştur. İlk sonuçlar ağaçların yetişme ortamı koşullarına karşı oldukça duyarlı, 
ortalama yıllık halka genişliğinin genellikle dar ve son yıllarda daha da daralmış olduğunu göstermiştir. 
Sonuç olarak, Burabai’deki sarıçamlar üzerinde yapılan yıllık halka çalışmaları, son yıllardaki iklim 
değişikliğine karşı sarıçam ağaçlarının vekil veriler olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.  

ABSTRACT 
Pinus sylvestris L. (Scots pine) is the main forest tree species in Burabai National Park and its environ. 
Trees here grow under drier conditions. Regarding with tree-ring analysis on Scots pine trees from this 
region there is not any dendroclimatological study. The purpose of this study is to find the relationships 
between tree-ring widths and climate. For this purpose a total of 94 cores from 47 Scots pine trees were 
collected in the Burabai region. After measuring tree-ring widths, standard chronology building methods 
were used and three site chronologies were built. The preliminary results showed that trees produce 
sensitive tree rings to growing site conditions, mean tree-ring widths are generally narrow and they are 
getting much narrower especially in recent decades. As a result, tree-ring studies of Scots pine in Burabai 
showed that ring widths of these trees can be used as a potential proxy data to produce information on 
climate change in recent decades. 
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ÖZET 
Anadolu, uygun yükselti, bakı ve eğim değerleri nedeniyle Kuvaterner’de buzullaşmaya uğramıştır. Küçük 
Kafkas Dağları’nın batısındaki Karçal Dağları da buzullaşmaya uğrayan alanlar arasında yer almaktadır. 
Kuzeydoğu Anadolu’da Artvin ilinin Şavşat ilçesinin batısındaki Karçal Dağları, 3.400 m’yi aşan yükseltisi 
ile Küçük Kafkasların batı bölümünde bulunmaktadır. Karçal Dağları’nın dorukları Karadeniz’e yaklaşık 
40 km mesafededir ve Doğu Karadeniz Dağları’ndan Çoruh Nehri tarafından ayrılmış yüksek bir kütle 
özelliği taşımaktadır. Dağın genel jeolojik yapısı volkanitlerden oluşmaktadır. Karçal Dağları’nda yer alan 
Karçal buzul vadisi içerisindeki moren depoları üzerinden alınan örneklere uygulanan 36Cl kozmojenik 
yüzey yaşlandırmaları ile bu bölgenin ilk defa buzul kronolojisi ortaya konulmuştur. Yaşlandırmalar 2.712 
m ile 2.180 m arasındaki yükseltilerden alınan 10 örneğe uygulanmıştır. Bu örneklerden 2.712 m ile 2.564 
m yükseltiler arasından alınan 4 örnek ortalama 15,7 ± 1,3 binyıl öncesine (Geç Buzul Dönemi), 2.433 m 
ile 2.180 m yükseltiler arasından alınan 6 örnek ise ortalama 19,9 ± 1,2 binyıl (Son Buzul Maksimumu) 
öncesine tarihlendirilmiştir. Karçal Vadisi’nden elde edilen yaşlandırmalar, Doğu Karadeniz Dağları’nda 
daha önce yapılmış olan çalışmalar ile de uyumludur.  
 
ABSTRACT 
Anatolia was subjected to glaciation in the Quaternary due to its proper elevation, exposure, and slope 
values. The Karçal Mountains, western part of the Lesser Caucasus Mountains are also located on these 
areas. With an above 3.400 m, the Karçal Mountains are formed in the west of Şavşat in Artvin in 
Northeastern Anatolia. The peaks of the Karçal Mountains are located on approximately 40 km from the 
Black Sea coasts. The Karçal Mountains have the characteristics of high body distinct from the Eastern 
Black Sea Mountains divided by the Çoruh River. The geological structure of the Karçal Mountains is 
composed of volcanic rocks. Glacial chronology has been firstly determined by performing 36Cl 
cosmogenic exposure dating from moraine deposits within the Karçal Valley located on the Karçal 
Mountains. The dating have been applied to the 10 samples, which are taken between 2.712 m and 2.180 
m elevations. Among these samples, 4 samples between 2.712 m and 2.564 m elevations correspond to 
approximately 15.7 ± 1.3 ka (Late Glacial) and 6 samples between 2.433 m and 2.180 m elevations 
correspond to approximately 19.9 ± 1.2 ka (Last Glacial Maximum). Dating performed on the Karçal 
Mountains is compatible with the previous studies conducted in the Eastern Black Sea Mountains. 
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ÖZET 
Afrodisias Batı Anadolu’nun kıyı gerisindeki önemli antik kentlerinden biridir. Büyük Menderes yukarı 
havzasının büyük kollarından biri olan Dandalaz (Karacasu) çayı vadisinin yukarı kesiminde, derelerle 
yarılmış, plato görünümünde bir dağ eteği düzlüğü üzerinde bulunur. Afrodisias’ta bilinen yerleşme tarihi 
günümüzden 4700 yıl öncelere kadar inmektedir. Kent alanında bu döneme ait iki höyük vardır. M.Ö. 6. 
yüzyılda buradaki bir kaynak kutsal olarak nitelenmiş ve ilk Afrodit tapınağı yapılmıştır. Sonraki çağlarda, 
özellikle Helenistik çağdan itibaren kent görkemli yapıları, özellikle de heykelcilik alanındaki gelişimi ile 
ünlenmiştir. Roma çağında yapılan 170x25 m büyüklüğündeki agora havuzu eşsizdir. Havuzun yapısı, 
buraya devamlı su geldiğini ve bunun özel bir sirkülasyon sistemi ile düzenli olarak drene edildiğini 
göstermektedir. Havuz, bunun yanındaki Hadrian hamam kompleksi ve çevredeki yaygın su yolları, 
Afrodisias’ta su bolluğunu ve buradaki kültürlerin su ile yakın ilişkisini yansıtmaktadır. Günümüzde ise bu 
sular ören yerinin çukurluklarını, özellikle kazı yapılan alanları doldurmakta, bahar aylarında yükselen 
sular kurak yaz aylarında bir miktar çekilse bile birçok çukurluk yıl boyunca kurumamaktadır. Bu durum 
arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını olumsuz etkilemekte ve önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu 
nedenle kazı ekibi fazla suyun, arkeolojik kalıntılara zarar vermeden alandan drenajı için çareler 
aramaktadır. Çözüme katkıda bulunmak amacıyla katıldığımız çalışmalarda öncelikle suyun kökeni, çıkış 
yeri, nitelik ve miktarı, ne zamandan beri bu alanda var olduğu ve daha önemlisi, çevresel etkileri ve tarih 
öncesi çağlardan beri bu alanda yaşamış insanlar üzerindeki etkileri gibi konularda araştırmalar yapılmıştır. 
Bunun için önce geniş çevrede jeolojik-jeomorfolojik gözlemlerde bulunulmuş, sonra da kent alanı içinde 
ve özellikle Agora havuzu içi ve çevresinde 15 metrelere kadar inilen 15 sondaj yapılmıştır. Sonuç olarak 
Afrodisias çevresi, jeomorfolojik özellikleri bakımından yaygın bir yer altı taban suyu oluşumuna uygun 
değildir. Yerel olarak görülen yüksek yer altı suyu çevrenin tektonik ve karstik yapısı ile ilgilidir. Bugün 
yüzeyde sürekli ve belli bir su çıkışı olan kaynak bulunmamaktadır. Bunun nedeni kaynak ağızlarının bugün 
alüvyon ve yıkıntılarla üzerinin örtülmüş olması ve suyun yeraltında dağılarak çıkış için kazı çukurları gibi  
yerlere  yönelmesidir. Sedimantolojik ve paleontolojik veriler ile 14C tarihleri, kaynak oluşumunun 40 bin 
yıldan önceki bir zamanda, ani olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Bunu tektonik bir olayla 
ilişkilendirmek mümkündür. Bu durumda kaynakların buradaki yerleşme tarihi boyunca var olduğu ve tarih 
öncesi çağlardan beri süren yerleşmelerin buradaki varlık nedeninin de bu kaynak suları olduğu 
anlaşılmaktadır. Günümüzde arkeolojik çalışmalar için sorun yaratan fazla suların buradan drenajı 
planlanırken, suyun Agora havuzu ve hamam kompleksi içinde, Roma çağındaki kullanımına uygun su 
sirkülasyonunu da içeren bir restorasyon projesi yapılmasını öneriyoruz. 

ABSTRACT 
Aphrodisias is one of the important ancient cities of the interior part of Western Anatolia. It is located in 
the upper part of the Dandalaz (Karacasu) valley, which is one of the major tributaries of the Büyük 
Menderes river. The area of Aphrodisias seems like a plateau surface on a piedmont plain which is slightly 
dissected by small rivers (creeks) and looks like a plateau surface. The known settlement history of 
Aphrodisias goes back to 4700 B.P. There are two mounds from this period. A spring was enshrined here 
and the first Aphrodit temple constructed in the 6th century B.C. In the following ages and especially 
starting from the Hellenistic time, the city became fameous with its magnificent buildings and development 
on the sculpture field. The South Agora Pool is unique. It was constructed in Roman time in 170x25 m  
size. Construction of the pool indicates that there was a continuous water inflow here and it was drained 
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regularly with a special sirculation system. The pool, Hadrian bath complex and extensive water ways in 
Aphrodisias indicate abundance of water and its close relation with cultural development here. However, 
at the present time, these waters fill the small depressions of the area, especially archaeological excavation 
pits. Although the water level fall in dry summer season, many of the hollows do not dry completely all the 
year round. This affects archaeological excavation and restoration works negatively and creates a great 
difficulty. Therefore, the team of excavation seeks a way to discharge the water from the area without 
harming the archaeological remains. In order to contribute to the solution, we participated to the project 
and worked primarily on the origin of the water, location of the outlet, quality and flow rate, since how 
long time it has been here, and especially its environmental effects and influence on the people who lived 
in this area since the prehistoric ages. To do this, a geological and geomorphological survey performed on 
the surrounding area at first, then, 15 core drillings down to 15 meters have been carried on in the city area, 
many of them in the Agora Pool and close vicinity. As a result, because of its geomorphological 
characteristics, the area of Aphrodisias is not suitable for the formation of an extensive ground water table. 
The local high ground water is related to the tectonic and karstic nature of the region. There is no permanent 
water outlet on the ground today. The reason is being covered the springs by alluvium and ruins of the city. 
Thus, the water is being dispersed in the loose material and directed some proper places to come out like 
excavation pits. Sedimentological and paleontological data and 14C dates indicate that formation of the first 
water outlet (spring) is older than 40 thousand years and it started suddenly. Therefore it may be correlated 
with a tectonic event. From the archaeological point of view, the spring had been active through the ancient 
settlement history and the reason of preference the area for settlement since the prehistoric times was the 
existence of the water here. At the present time, while planning drainage of the excess water from the 
archaeological area, we propose that the restoration should involve water circulation in the Agora Pool and 
the bath complex like in the Roman time. 
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ÖZET 
Muğla-Yatağan fayı, Batı Anadolu Gerilme Tektonizması içindeki D-B uzanımlı Büyük Menderes ile 
Gökova Grabeni arasında kalan, KB-GD uzanımlı ve ~50 km uzunluğunda bir normal faydır. Az çalışılmış 
olan bu fay, Yatağan-Akçaova ve Muğla–Yaraş parçası olmak üzere iki segmentten oluşmaktadır. Fayın 
Kuvaterner deformasyonu bölge morfolojisi ve jeolojisinde sarp yamaçlar, asılı dere yatakları, üçgen 
yüzeyler, fay yüzeyleri ve ötelenmiş kolüviyonlar olarak izlenmektedir. Çok sayıdaki "şarap kadehi" 
biçimli vadiler, bir durgunluk evresi sonrası hızlı ve devamlı bir tektonik yükselmeyi göstermektedir. 
Güneye eğimli Muğla-Yaraş segmenti, Muğla kent merkezinin kuzey sınırından geçmektedir. Kentin batı 
sınırı yeni gelişen bir konut alanı olarak hızla büyümektedir ve fayı örten kolüviyum ve alüvyal yelpaze 
çökelleri üzerinde yer almaktadır. Bu genç çökeller içerisinde belirlenen faylarda 50 cm'lik bir düşey yer 
değiştirme ölçülmüştür. Bununla birlikte daha derinde, faylanma neticesinde yamacın eğim yönüne ters 
yönde 25º'ye yakın eğimlenmiş (kuzeye eğimli) kolüviyum çökelleri tespit edilmiştir. Kuzeye eğimli 
Yatağan-Akçaova segmenti, Yatağan havzasının güney kenarı boyunca, dikliker, fay aynaları ve üçgen 
yüzeyler halinde görülmektedir. Asılı dere yatakları ise fayın Kuvaterner aktivitesini ortaya koymaktadır. 
Yukarıda özetlenen bu gözlemlere göre Muğla-Yatağan fayı aktiftir ve yıkıcı deprem üretme potansiyeline 
sahiptir. Bölgenin sanayisini oluşturan Yatağan termik santrali, taş-mermer ocakları, diğer endüstriyel 
faaliyetler ve ilişkili yerleşimler deprem tehlikesi altındadır. Bu tehlikenin daha iyi tanımlanabilmesi adına 
ayrıntılı paleosismik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
ABSTRACT 
The Muğla-Yatağan fault is a NW-SE trending ~50 km long normal fault within the West Anatolian 
Extensional regions and is located between the E-W trending Büyük Menderes and Gökova grabens. The 
fault consists of two segments named as the Yatağan-Akçaova and the Muğla-Yaraş segments. This fault 
has been poorly studied. The Quaternary deformation of the fault is expressed in both, morphology and 
geology as steep slopes, hanging valleys, ironflats, fault surfaces and offset colluviums. Several valleys 
showing “wine-glass” morphology indicate rapid and continuous tectonic uplift. The Muğla-Yaraş segment 
is dipping to the south and runs through the northern limit of Muğla city. The western section of the city is 
a new and fast growing settlement area located on top of colluviums and alluvial fans that cover the fault. 
We measured an 50 cm vertical offset within the faults observed in the colluvium. Besides, we determined 
back-tilted colluviums dipping nearly 25° to the North. The Yatağan-Akçaova segment is dipping to the 
North and is exposed as fault surfaces, steep slopes, fault surfaces and ironflats on the southern limit of the 
Yatağan basin. Hanging valleys indicate Quaternary activity of the segment. These observations confirm 
that the Muğla-Yatağan fault is an active fault and is likely to produce a destructive earthquake. The 
Yatağan thermal power plant, stone-marble quarries, other industrial facilities and associated settlements 
are exposed to earthquake hazard. For a proper seismic hazard evaluation further detailed paleoseismic 
investigations are vital. 
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ÖZET 
Göktepe (Kavaklıdere-Muğla) güneyinde yaklaşık 60m kalınlığında yatay tabakalı mikritik kireçtaşları ile 
temsil edilen gölsel bir karbonat istif bulunmaktadır. Bu gölsel karbonatlar, kömürlü çamurtaşları, kiltaşları, 
kumtaşları ve çakıltaşlarından oluşan, ince killi kireçtaşı ara katmanları içeren istifin en üst seviyesini 
oluşturmaktadır. Bu gölsel karbonatları oluşturan traverten yapılar ve bileşenler; mikrit yapılar, spar 
yapılar, zonlu algal yapılar ve çalı yapıları, biyolojik bileşenler ve gözenek yapıları olarak 
sınıflandırılmıştır. Tüm bu yapı ve bileşenlerin bir araya gelerek oluşturduğu fasiyesler, düzenli veya 
düzensiz olarak ardalanır. Fasiyesler yanal ve düşey olarak birbiri ile geçişlidir. Her bir fasiyes kendine 
özgü çökelim koşullarını ifade etmektedir. Düşey yöndeki fasiyes değişimlerinin gölün su kalınlığındaki 
değişimlere bağlı olarak siyanobakteri farklılaşmaları ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Duraylı isotop 
değerleri (18O /13C) yorumlanıp, mikrofasiyes değişimleri ile karşılaştırılarak istifin oluşum ortamı ve 
koşulları detaylı olarak tanımlanacaktır. Traverten ve altındaki kırıntılı birimler, memeli fosillerine göre 
Geç Miyosen (Turoliyen) yaşlı tortul bir istifin üzerinde yer alır. Stratigrafik ilişkisi göz önünde 
bulundurularak Traverten bu nedenle Pliyosen-Pleistosen yaşlı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, traverten 
istifin yaşının bu çalışmada ilk kez elde edilecek olan radyometrik yöntemle (234U/230Th) belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. İstifin mikrofasiyes değişimleri ve arazi gözlemleri değerlendirildiğinde, çok sınırlı bitki 
fosili (sazlık) içeriği, ince paleotoprak seviyelerinin varlığı, iklimsel koşullardaki değişimlere bağlı olarak 
(sıcaklık ve yağış miktarı) gölün su kalınlığını değişmesi, sık sık kuruyup yeniden dolması ve su 
kimyasındaki değişimler nedeniyle fauna ve floranın fakirliği ve az çeşitliliği dikkat çekmektedir. 
Sedimentolojik sonuçlar ve 18O/13C izotop sonuçları göz önünde bulundurulduğunda iklimsel değişimlerin 
sık olduğu gözlenmiştir. Bu bulgulara göre traverten istifin Pleistosen zamanı içerisinde çökelmiş 
olabileceği düşünülmektedir. 
 
ABSTRACT 
At the southwest of Göktepe (Kavaklıdere-Muğla), there is a lacustrine carbonate sequence represented by 
horizontal micritic limestones. These lacustrine carbonates form the upper part of a sequence that consists 
of coal bearing mudstone, sandstone, claystone, orange colored conglomerate, and includes clayey 
limestone interbeds. The carbonate fabrics of the travertine deposits are classified as micrite fabrics, spar 
fabrics, zoned algal fabrics and shrub fabrics and also biological components and pores. All fabrics and 
components merge and create the facies. These facies alternate and are transitive to each other in both, 
horizontally and vertically. Each facies represents typical depositional conditions. It is considered that 
vertical facies changes are related to cyanobakteria variations relate to changes of water thickness. We aim 
to interpret the depositional environment and conditions of the travertine deposits by comparing microfacies 
changes and 18O /13C isotop values. The travertine type carbonates are considered to be as Pliocene-
Pleistocene age, because the underlying sedimentary sequence is determined as Late Miocene (Turolien) 
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based on mamalian fossils. In this study we are defining the age of the travertine using 234U/230Th 
radiometric dating method which was never applied before. A microfacies analysis of the travertine 
sequence and related field observation reveal several important findings; such as very limited plant fossil 
(reed) content, existence of thin paleo-soil levels, fluctuations of water thickness, fluctuation of the lake 
water level due to climatic changes (temperature and rainfall), deficiency and low variety of fauna and flora 
because of the changes of water chemistry. Sedimentological results and 18O /13C isotopes results show that 
the climate changes are frequent. These findings impose that the travertine sequence has precipitated in the 
Pleistocene time span. 
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ÖZET 
Knidos fayı, Datça yarımadasının batısında yer alan ~25 km uzunluğa sahip D-B uzanımlı bir normal fay 
serisinin en batıdaki fay parçasıdır. Yaklaşık 2 km uzunluktaki fay genel olarak Jura-Kretase yaşlı 
kireçtaşlarını kesmektedir ve yer yer kolüviyumla örtülmektedir. Knidos antik kenti bu birimler üzerine 
yerleşmiştir ve geçmişi M.Ö. 7. yy.’a dayanmaktadır. Knidos fayı, kentin içinden yaklaşık D-B uzanımlı 
olarak geçmekte ve 5-6 m'ye varan yükseklikteki diklikler halinde görünmektedir.Tarihsel belgeler ve 
arkeo-sismik araştırmalar kentin M.Ö. 2.-3. yy. ve M.S. 459’da depremlerle yıkıldığını belirtmektedir. Bu 
çalışmada, Knidos fayı önündeki kolüviyumlar içinde, 2-3 m uzunluğunda dört adet hendek açılmış ve bu 
fayların oluşturduğu son depremler stratigrafide belirlenmiştir. Açılan hendeklerin derinlikleri 1 ila 2 m 
arasında olup, taban seviyelerde çömlek parçalarına rastlanmıştır. Arkeolojik bulgulara göre çömleklerin 
yaşı M.Ö. 2 - M.S. 2 yy. olarak düşünülmektedir ve bu yaş hendeklerde erişilen azami yaşı ifade eder. 2 ve 
3 numaralı hendeklerde 1-2 m genişliğinde bir fay zonu tespit edilmiştir. 2 numaralı hendekte ayırt edilen 
6 koluviyum seviyesinden 4'ünün faylar tarafından kesildiği, 2 seviyenin ise aşındırmalı bir tabanla fayları 
örttüğü belirlenmiştir. Yapısal veriler bu izlerin en az 3, muhtemelen 4 depreme karşılık geldiğine işaret 
etmektedir. En derin olan (~2m) 4 numaralı hendek sedimantasyon hızının yüksek olduğu düşünülen bir 
yerde açılmıştır ve hendekte kesintisiz 4 kolüviyum ayırt edilmiştir. Hendeklerdeki kılavuz seviyelerden 
çok sayıda toprak ve kavkı örnekleri toplanmıştır. Bu seviyelerin yaşlandırılma süreci devam etmektedir. 
Ancak Knidos fayı üzerinde yürütülen paleosismik araştırmanın ilk bulgularına göre bu fayın son 2000 yıl 
içerisinde en az 3 defa kırılmış olabileceği düşünülmektedir.  
 
ABSTRACT 
The Knidos fault, is the westernmost segment of a ~25 km long normal fault system, located on the western 
part of the Datça Peninsula. The 2 km long segment truncates Jurrasic-Cretaceous limestones and is 
partially buried by colluviums. The ancient city Knidos dates back to 7 century B.C and is located on these 
colluviums. The Knidos normal fault trends nearly East-West through the city and is expressed as 5-6 m 
high escarpments. Historical documents and archeo-seismic data mark two destructive earthquakes in 2-3 
c. B.C. and in 459 A.D.. We opened four trenches within these colluviums to reveal the most recent faulting 
events. Trenches reached a depth of 1-2 m. Fragments of potteries (2. century B.C. – 2. century A.D.) found 
at the deepest parts represent the maximum age accessed in the trench. In Trench-2 and 3 we determined a 
1-2 m wide fault zone. We observed six colluviums in Trench-2 of which four colluviums have been 
truncated by faults and the other 2 layers overlay the faults with an erosional contact. Structural analysis 
point out the occurrence of at least 3, probably 4 faulting events. Trench-4 is the deepest trench and located 
at an area where deposition rates are expected to be high. Here we determined 4 undisturbed colluviums. 
We have collected bulk soil samples and gastropods. The dating process of these samples is still under 
progress. However, preliminary results of this paleo-seismic study suggests the Knidos fault has produced 
at least 3 surface faulting events since the last 2000 years. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, dağlık bölgelerde buzul yayılım alanlarını modellemek için, yeni bir iki boyutlu (2D) sayısal 
buzul akış modeli üretilmiştir. Model sayesinde geniş bir yelpazede iklim koşulları değiştirilerek kararlı bir 
buzul için yayılım alanları oluşturulmaktadır. Bu modelleme çalışmasında herhangi bir vadi buzulunun 
yıllık kütle dengesi tarafından sağlanan buz akışı hesaplanmaktadır. Yıllık kütle dengesi kar ve (veya) buz 
için net birikim ile ablasyon arasındaki farktan hesaplanmaktadır. Önceden belirlenmiş iklim koşullarında 
oluşturulan modelden elde edilen buzul yayılımı ile saha gözlemlerinden elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılarak, eski iklim şartları yeniden üretilmeye çalışılmaktadır. Herhangi bir topoğrafya üzerinde 
iki boyutta buzul şekil ve dağılımını modellemek için, zamana bağlı kısmi diferansiyel denklem (PDE) 
kullanılmıştır. 2D buzul akış modeli kodu MATLAB’da oluşturulmuş ve sonlu farklar yöntemi kullanılarak 
çözülmüştür. Ayrıca bu çalışmada modeli test etmek için, Dedegöl Dağları’ndaki (GB Türkiye) Geç Kuva-
terner’de geliştikleri bilinen vadi buzulları tekrar oluşturulmuş ve paleoiklim koşulları kestirilmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışma TÜBİTAK 114Y548 projesi tarafından desteklenmektedir. 
 
ABSTRACT 
A new two dimensional (2D) numerical ice flow model is generated to simulate the steady-state glacier 
extent for a wide range of climate conditions. The simulation includes the flow of ice enforced by the annual 
mass balance gradient of a valley glacier. The annual mass balance is calculated by the difference of the 
net accumulation and ablation of snow and (or) ice. The generated model lets the user compare the simu-
lated and field observed ice extent of glacier. As a result, model results provide the conditions about the 
past climates since simulated ice extent is a function of predefined climatic conditions. To predict the glac-
ier shape and distribution in two dimension, time dependent partial differential equation (PDE) is solved. 
Thus, a 2D glacier flow model code is constructed in MATLAB and a finite difference method is used to 
solve this equation. We have applied the initial model code to the Mount Dedegöl (SW Turkey), where we 
have observed extensive paleoglaciers during the Late Quaternary. This study is supported by TÜBİTAK 
114Y548 project.	  
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ÖZET 
Yoğun tektonik bir bölgede bulunan Türkiye’nin % 40’ı çözünmeye uygun kayaçlardan meydana gelmiştir. 
Yer yer 4000 metre yükseltilere çıkan ve doğu-batı yönlü tektonik birlikler halinde uzanan bu kayalar 
içinde, ülkemizin gerek coğrafi konumu ve gerekse Kuvaterner deniz düzeyi değişimlerinin neden olduğu 
akarsularca yarılma (gençleşme) ve neotektonik dönem hareketleri karstlaşmayı belirleyen kökensel ve 
şekillendirici faktörlerin kısa mesafeler dahilinde büyük değişiklikler göstermesine neden olmuştur. Bunun 
sonucu olarak da morfojenetik ve morfometrik özellikleri belirgin sınırlarla birbirinden ayrılan, 6 karst 
bölgesi ve 9 karst alanı ayırt edilmiştir. Bu bölgeler içinde, kuzey-güney yönünde ülkemizin en dar 
(sıkışmış) kesimlerini oluşturan Antalya Körfezi - Sakarya Nehri ağızı doğusu ile Çukurova - Kızılırmak 
Nehri ağızı batısı arasında kalan ve birbirinden farklı tektonik birlik, coğrafi bölge ve iklim özelliklerine 
sahip Orta - Batı Karadeniz, Orta Anadolu ve Orta Toroslar karst alanları çok dönemli - tek kökenli gelişim 
özelliği gösteren ve kendine özgü karstik şekiller ile Türkiye karstına karakteristiğini veren yoğun karstik 
bir kuşak oluştururlar. Kuzey-güney yönünde, Karadeniz ve Akdeniz’e doğru Türkiye’nin en genişlemiş 
bölümünü meydana getiren ve kökenleri farklı belirgin platoluk alanlarını (Küre Dağları çevresi platoları, 
Orta Anadolu Platoları ve Taşeli Platosu) oluşturan bu kuşak; gerilme rejiminin yanı sıra, blok yükselmenin 
karakteristiğini gösteren şekil ve yapılara sahiptir. Sürekli yenilenen (gençleşen), iç içe geçmiş orojenik 
derin karst (kuyluç ve derin mağara sistemleri) ve kapalı havza karstına (dip karst) ait (obruk ve jips karstı) 
şekillerin, yanal ve düşey doğrultuda büyük boyutlara ulaştığı ve Kuvaterner buzul dönemlerine bağlı 
olarak sürekli yenilenen bu zondaki karstlaşma Pliyosen’den beri çok dönemli bir gelişim halindedir.  

ABSTRACT 
Approximately 40% of Turkey, which is located in an active tectonic zone, consists of soluble rocks which 
are highly suitable for karstification. The influence of factors such as geographic location of Turkey, fluvial 
dissection (rejuvenation) resulting from Quaternary sea level changes and neotectonic movements on these 
rocks, with elevations arising up to 4000 m (amsl) high in places and are organized as east-west aligned 
tectonic units, have played a significant role both on genetic and karstic landform forming factors 
(processes) which, in turn, resulted in the formation of large-scale differences within short distances in the 
karstic landscape. As a result of this, 6 karstic regions and 9 karstic terrains were distinguished, with 
distinctly defined boundaries, in terms of their characteristic morphogenetic and morphometric features. 
Within these regions, the karstic areas of Central to Western Black Sea, Central Anatolia and Central 
Taurides cover an area which extends between the Antalya Gulf in the south- east of the mouth of the 
Sakarya River in the north and the Çukurova Plain in the south- west of the mouth of Kızılırmak; this area 
is characterized by different tectonic units, geographic regions, climate and specific karstic forms 
originating from polyphase-monogenic development and forms an intensive karstic zone representing 
characteristic features of the karstic landscapes of Turkey. This zone covers the broadest area of the country 
in a north to south direction, extending from the Black Sea to the Meditarrenean. It is largely characterized 
by plateaux of different origins (i.e., the plateaux around the Küre Mountains, Central Anatolian Plateaux 
and Taşeli Plateau) as well as landforms and structures representing characteristic features of extensional 
regime and block uplifting. Karstification in this zone, where the landforms of continuously renewed 
(rejuvenated) orogenic deep karstification (i.e, deep cave systems) and closed basin karst (i.e, ponor and 
gypsium karst) have reached large dimensions in both lateral and vertical extent and have been subjected 
to repeated rejuvenation during the Quaternary glaciations, appears to have been resulted from multiple 
phase development since Pliocene. 
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ÖZET 
Başkale Havzası, Van Gölü havzasının güneydoğusunda bulunmaktadır. Havza, yaklaşık olarak KD-GB 
uzanımlı olup, 12 km genişliğe ve 120 km uzunluğa sahiptir. Havza dolgusu Erken-Orta Miyosen’den 
günümüze kadar uzanan akarsu ve alüvyal çökeller ile travertenlerden oluşmaktadır. Başkale havzasının 
doğu kenarı boyunca farklı tipte gelişen birçok traverten oluşumları bulunmaktadır. Havzanın kuzeydoğu 
kenarında teras tipi travertenler yer alırken güneye doğru gelindiğinde sırt tipi travertenler görülmektedir. 
Bölgede yer alan sırt tip travertenlerin uzunlukları 3km ile 750m arasında, genişlikleri 3-7 m ve doğrultuları 
K30°B ile K60°B arasında değişmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki, travertenler bir 
bölgedeki deformasyonun oranının karşılaştırılması ve araştırılmasında etkin olarak kullanılmaktadır. 
Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda bölgenin KB-GD doğrultulu sıkışmaya bağlı, KD-GB yönlü açılma 
ile bu alandaki sırt tipi travertenlerin geliştiği görülmektedir. Aynı zamanda bölgede yer alan travertenlerin 
Th/U yaşlandırması sonucunda, 19 bin yıl (BP) ile 1.14 bin yıl arasında oluşmaya başladığını ve 
travertenlerin oluşumu esnasındaki bölgedeki açılma oranı 0.019 mm yr-1, oluşum sonrasındaki oranı ise, 
0.11 mm yr-1 olarak hesaplanmıştır.  
 
ABSTRACT 
Başkale Basin is located at the southeast of Lake Van Basin. Approximately NE-SW trending basin has 12 
km width and 120 km length. The basin fill consists of fluvial and alluvial deposits and travertines, ranging 
from early Middle Miocene to Recent. Various types of geological heritage exist in Başkale Basin. The 
many different type of travertine are observed along the eastern edge of Başkale basin. While terraced-
mount type is consisted of northeast edge of basin, fissure-ridge travertines are formed of southern edge of 
basin. The fissure-ridge type is 750 m- 2 km long, 3-10 m wide and the extent of these travertines is at 
N30°W and N60°W. Travertine deposits use to most commonly for the comparison and determination of 
the rates tectonic deformation within a region. According to field observation and analyses, tectonic 
deformation forming the fissure-ridge travertines resulted from NE–SW extension associated with a NW–
SE compressional regime. The travertine deposits were dated using Th/U methods to determine dilation 
rates. The travertines occur between 19.2 ka (BP) and 1.14 ka (BP). The average dilation rates of the Çamlık 
travertines in the southern part of the Başkale basin during the dilation and post-dilation periodswere 
calculated to be 0.019 mm yr-1 and 0.11 mm yr-1 respectively. 
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ÖZET 
Yermanyetik alanı yerkürenin jeolojik zamanlar boyunca kaydedilen fiziksel özelliklerinden biridir. Göl 
sedimanları bu kayıtların yüksek çözünürlüklü olarak elde edilebilmesi için oldukça kullanışlıdır.  Bu 
çalışmada, Marmara Denizi’nin kuzey kıyısında yer alan Küçükçekmece Lagünü’nünden alınan KCL12P2 
nolu karotun (40.98°N, 28.76°E) paleomanyetik kayıtlarını sunacağız. Lagünün en derin baseninden (20 
m) alınan 520 cm uzunluğundaki bu karot litolojik olarak, gri-kahverengi  laminalı sedimanlar ile bunların 
arasında yer yer görülen siyah homojen seviyelerden oluşmaktadır. Küçükçekmece Lagünü’nün yüksek 
çözünürlükte paleomanyetik kayıtlarını elde etmek için 250 adet örneğin doğal kalıntı mıknatıslanma, 
anhisteretik kalıntı mıknatıslanma, eş-ısıl kalıntı mıknatıslanma ve manyetik duyarlılık ölçümleri 
yapılmıştır. Doğal kalıntı mıknatıslanma küçük viskoz kalıntı mıknatıslanma ile hemen hemen tek bileşenli 
bulunmuştur. Bu durum örneklerin duraylı bir mıknatıslanmaya sahip olduğunu göstermektedir. 
Küçükçekmece Lagünü paleomanyetik kayıtları (paleoşiddet,  inklinasyon açısı) yakın bölgeden elde edilen 
paleomanyetik seküler değişim kayıtları ve küresel jeomanyetik modeller (CALS3k.4, CALS10k, 
ARCH3k.1)  ile karşılaştırılmış ve uyumlu bulunmuştur. Elde edilen paleomanyetik yaş modeline göre, 
KCL12P2  karotu geçmiş 4000 yıllık bir sediman birimini içermektedir. 
 
ABSTRACT 
The geomagnetic field is one of the physical features of the Earth which is recorded throughout geologic 
time. Lake sediments are useful to obtain such records at a high resolution. We present paleomagnetic 
records of the core KCL12P2 recovered from Küçükçekmece Lagoon (40.98° N, 28.76° E) located at the 
northern shoreline of the Sea of Marmara. Core KCL12P2 with length of 520 cm was recovered from 20 m 
in the deepest basin of the lagoon. Lithologically, the core contains grey to brown colored laminated 
sediments with intercalated homogenous black layers. To obtain high-resolution paleomagnetic records 
from sediments of Küçükçekmece Lagoon, comprehensive measurements of the natural remanent 
magnetisation (NRM), the anhysteretic remanent magnetisation (ARM), the isothermal remanent 
magnetisation (IRM) and magnetic susceptibility were performed on a total of 250 samples. The natural 
remanent magnetization (NRM) is nearly single component, with only small viscous overprint, suggesting 
a stable magnetization. The paleomagnetic records from Küçükçekmece Lagoon were correlated with the 
paleomagnetic records obtained from the surrounding area. This correlation showed that the paleomagnetic 
records (paleointensity, inclination) from the Küçükçekmece Lagoon sediments considerably agree with 
the paleosecular variation (PSV) records and geomagnetic field models (CALS3k.4, CALS10k.1, 
ARCH3k.1). According to the obtained paleomagnetic age model the core KCL12P2, taken from the 
deepest basin, covers a 4000 year long sedimentary unit.  
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ÖZET 
Karstik kaynaklardan beslenen Antalya tufa çökelleri doğu – batı yönünde yaklaşık 22-25 km ve kuzey – 
güney yönünde yaklaşık 30 km olmak üzere 630 km2 lik bir alana yayılmıştır. Tufa çökelim kalınlığı 
kuzeybatıda kaynak alana yakın yerlerde 280 m iken güneye deniz kıyısına doğru kaynaktan uzaklaştıkça 
20 m’ye kadar düşmektedir. Antalya tufası kuzeyden güneye doğru üst plato, orta plato ve alt plato (deniz 
altında) olmak üzere 3 basamaktan oluşan morfolojik bir yapıya sahiptir. Antalya tufalarında yapılan 
sedimantolojik çalışmalar sonucu 10 farklı tip fasiyes tanımlanmıştır. Bu fasiyesler, tünek kaynak, şelale 
(1-5 m yüksekliğinde), baraj, akarsu kanal ve göl ortamlarını temsil etmektedir. Üst platodan alınan 
örneklerde yapılan 230Th/234U yaş analizlerine göre çökelimin başlama zamanının 400 bin yıldan fazla 
olduğu, orta platodan alınan örneklerde yapılan 230Th/234U analizlerinde ise çökelimin 125 bin yıl önce 
başladığı belirlenmiştir. Bu yaş analizlerine ek olarak orta platodan alınan paleosol (eski toprak) ve göl 
çökellerinde yapılan 14C analizlerinde günümüzden 16 bin ile 4 bin yıl öncesine kadar çökelimin devam 
ettiği anlaşılmaktadır. Arazi çalışmaları, petrografik ve jeokimyasal incelemelerden elde edilen sonuçlara 
göre üst ve orta platonun farklı zaman aralığında çökeldiği ortaya çıkmaktadır.  Antalya tufalarında görülen 
basamak şeklindeki morfolojik yapıya ise tektonizmadan daha çok bağıl deniz seviyesi değişimleri ile 
iklimsel faktörlere bağlı olarak meydana gelen kaynak alandaki çökelim hızı değişiminin neden olduğu 
düşünülmektedir. 
 
ABSTRACT  
Antalya tufa, precipitated from karstic spring waters, covers an area of 630 km2 and it has about 20-25 km 
extension in the east-west direction and approximately 30 km in the north-south direction. The thickness 
of tufa formation in the northwest around the spring is 280 m and it becomes thinner down to 20 m towards 
the seaside as getting further away from the spring. Antalya tufa is comprised of three plateaus from north 
to south represented by the upper plateau, the middle plateau and the lower plateau (under water) and they 
have step-like morphology. Sedimentological studies indicate that Antalya tufa consists of ten different 
type facies, which represent depositional environments of perched spring, cascade (1-5 m height), dam, 
stream channel and lake. According to 230Th/234U dating results obtained from upper plateau and middle 
plateau, the deposition started at least 400 ka BP and 125 ka BP, respectively. In addition to 230Th/234U 
dating analysis, 14C analysis performed on paleosol and lacustrine sediments sampled from the middle 
plateau indicate that deposition had continued until 16 ka and 4 ka BP in the middle plateau. Field studies, 
petrographic and geochemical examinations revealed that upper and middle plateaus deposited during 
different time interval. It is thought that step-like morphology of Antalya tufa related to sedimentation rate 
changes in the spring area depending on relative sea level change and climatic forces rather than tectonics. 
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ÖZET 
Bu çalışmada Doğancılı (Şile, İstanbul) sahil kuşağında 4 farklı kesimde yüzeylenen, çapraz 
katmanlanmalı, oolitik kıyı eolinitlerinin kökeni ve yaşı, arazi gözlemleri ve laboratuar analizlerinden elde 
edilen sedimentolojik ve petrografik veriler ile OSL tarihlendirilmeleri kapsamında tartışılmıştır. Karbonat 
çimentolu paleokumul istifinin yüzeylenmiş kalınlığı 2-9 m arasındadır. Toplam CaCO3 oranı %50-%90 
arasında değişir. Bu durum çimentolanmayı sağlayan karbonatların self ortamında yoğun olarak üretildiğini 
gösterir. Eolinitlerin bileşimini çekirdeğinde kalsit ve polikristalin kuvars bulunan ooidler ve ojit, epidot, 
plajiyoklaz, gibi mineraller oluşturur. Ooidlerin ve tanelerin kenarlarında opaklaşma yaygındır. Ooidler ile 
kuvars taneleri arasını meteorik ortamda çimentolanmaya işaret eden menisküs formunda sparlı kalsit 
çimento doldurmuştur. Taramalı elektron mikroskobu analizlerinde ooidlerin öz şeklini koruduğu, ancak 
lamina içlerinin tamamen sparlı kalsit kristallerine dönüştüğü görülmüştür. Eolinit yaşları 1 nolu lokalitede 
174-181 bin yıl arasında olup MIS 6 katına karşılık gelir. Lokalite 2’de aynı kıyı zonunda eolinitler yanı 
sıra bunları transgresif olarak üzerleyen kokunitler (çimentolanmış kokinalar) de gözlenir. Eolinit 
kumlarının çökelme yaşı 163-187 bin yıl arasına yani MIS 6’ya, kokonitler ise 117-128 bin yıl arasına yani 
MIS 5e’ye tarihlendirilmiştir. Sahadaki en geniş, kalın ve yaşlı eolinit tabakaları lokalite 3 boyunca izlenir 
ve çökelme yaşları 284 bin yıl (MIS 8)  ile 772 bin yıl (MIS 19) arasında değişmektedir. Son olarak 4 nolu 
lokalite ise 112-138 bin yıl arasına ait çökelme evresi tespit edilmiştir ki bu da MIS 6 maksimumu ile MIS 
5 arasına karşılık gelir. Çapraz katman setlerinin en tipik geliştiği 3 nolu lokalitede 230 ayrı noktada yapılan 
tabaka ölçümleri tabakaların genel olarak K-G, KKD-GGB doğrultularında uzandıklarını, eğim yönlerinin 
ise B- BKB ve GD gibi değişken olduğunu göstermiştir. Bu durum çökelmenin KB ve DGD yönünden esen 
bimodal paleorüzgarlar denetiminde olduğunu açıklar. Büyük ölçekli çapraz katmanlanma gösteren 4 nolu 
eolinit lokalitesinde ise tabaka doğrultusu KKB-GGD olup, eğim yönü ise KD ve bazı durumlarda GB 
şeklindedir. Bu istifteki paleorüzgar yönleri günümüzdeki KD-GB rüzgar yönüyle uyumludur. Elde edilen 
sonuçlar Şile batısındaki kıyı kuşağındaki çökelme evrelerindeki paleorüzgar rejimi, kıyıya sediman girdi 
oranı, sığ şelf düzünde karbonat üretim miktarı ve karbonatların buzul/buzularası devrelerde kumsal ve kıyı 
kumullarına taşınımı hakkında paleoortamsal bilgiler sağlamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre; (1) 
Karadeniz kıyılarında ilk kez tespit edilen bu eoliyen çökeller MIS 19'dan itibaren başlayarak MIS 5 
evresine kadar farklı buzularası dönemlerde oluşmuştur. (2) Yoğun kalsiyum karbonat ve ooid içerikleri 
Akdeniz ile bağlantının kurulduğu evrelerde karbonat çökeliminin sıcak kurak koşullarda artışla ilişkili 
olmalıdır. (3) Eolinitlerdeki çapraz katmanlanmalı tabakalar MIS5 dönemi hariç günümü rüzgar rejimi ile 
uyumlu değildir ve bu durum kum taşınımın farklı paleorüzgar rejimleri denetiminde gerçekleştiğini 
göstermektedir. Bu durum paleorüzgar rejiminde son interglasiyal sırasında gerçekleşen bir değişimi 
açıklayabilir. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje numarası: 113Y418). AEE Türkiye 
Bilimler Akademisine TÜBA-GEBİP programı kapsamında sağlanan destek için teşekkür eder. 
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ABSTRACT 
In this study, the age and origin of cross-bedded oolithic coastal eolianites cropping out at four different 
sites on the Doğancılı (Şile, Istanbul) coastal belt are discussed based on sedimentological and petrographic 
data obtained by field observations and laboratory analyses as well as OSL dating. The visible thickness of 
the cemented paleodune sequence is between 2 and 9 m. The total CaCO3 varies between 50% and 90%. 
This indicates that pre-cementation, a large quantity of carbonates was produced in the shelf area. The 
eolianites are composed of ooids with calcite and polycrystalline quartz as the nuclei material together with 
minerals such as augite, epidote and plagioclase. Opaque formation is common around the ooids and grains. 
Typical of a meteoric cementation environment, the ooids and quartz grains are amalgamated by sparry 
calcites precipitated in meniscus style. Even though scanning electron microscope analyses show that the 
ooids preserve their original shape, the cortical laminae of the ooids display a complete transformation into 
calcite spar. The age of the eolianites at site 1 ranges between 174 ka and 181 ka, coinciding with MIS 6 
stage. At site 2, along with eolianites in the same coastal area, transgressively overlying coquinites 
(cemented coquinas) are observed. Here, the deposition age of the eolianite sands was dated to between 
163 ka and 187 ka, i.e. MIS 6, while the coquinites were deposited at between 117 ka and 128 ka, suggesting 
MIS 5e. The widest and longest eolianite beds in the area are observed along the length of site 3, where 
deposition ages range from 284 ka (MIS 8) to 772 ka (MIS 19). Finally, at site 4, the ages yielded deposition 
periods between 112 ka and 138 ka, indicating a transition period from MIS 6 maximum to MIS 5. A total 
of 230 bedding measurements at site 3, where cross-bed sets are the most widespread,   indicated that the 
beds generally extend in N-S and NNE-SSW directions with variable dips towards the W, WNW and SW. 
This shows that deposition occurred under the influence of bimodal paleowinds blowing from the NW and 
SE. The eolianite at site 4, which shows large-scale cross-stratification, has a strike of NNW-SSE with a 
dip towards NE and partly SW. Paleowind directions in this sequence are compatible with the NE-SW wind 
directions at present. The findings provide paleoenvironmental data regarding the paleowind regime during 
deposition stages on the coastal area to the west of Şile, sediment input to the coast, the amount of carbonate 
production on the shelf plain, and the drift of carbonates to the beach and coastal dunes during 
glacial/interglacial periods. According to the results obtained: (1) these eolian sediments comprise the first 
record from the Black Sea coast, occurring at different interglacial periods from MIS 19 to MIS 5. (2) The 
abundant calcium carbonate and ooid content could be related to an increase in hot and dry conditions 
during the period(s) of connection with the Mediterranean. (3) The cross-stratified beds of eolianite are not 
in accordance with the present wind regime except for MIS 5, illustrating how sand drift occurred under 
the influence of different paleowind regimes. This may be due to a change in paleowind regime during the 
last interglacial. This study was supported by TÜBİTAK (Project number: 113Y418). AEE acknowledges 
Turkish Academy of Sciences for grant as part of TUBA-GEBIP programme. 
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ÖZET 
Kuvaterner Akdeniz’de yoğun klimatik ve tektonik olayların görüldüğü bir zaman aralığıdır. Bu zaman 
aralığında karalar deniz seviyesine göreceli olarak yükselmişlerdir. Kıbrıs’ın Afrika ile Anadolu levhası 
arasındaki sınırda yer almasından dolayı bu yükselimin en belirgin izlerinin en iyi göründüğü alanlardan 
biridir. Yükselmiş denizel çökellerin ve sekilerin, dalga aşınım çentiklerinin ve tsunami bloklarının 
varlığını yükselimin jeolojik ve jeomorfik kanıtlardır.  
Bu çalışmada adanın Karpaz burnu ile Koruçam burnu arasında kalan kuzey kıyılarına yoğunlaşılmıştır. 
Bu alanda Pleyistosen ve Holosen yaşlı tektonik deformasyonla ilişkili olarak denizel sekiler, yükselmiş 
dalga aşınım çentikleri ve ayrıca tsunami blokları haritalanmıştır. Denizel sekilerden ve tsunami 
bloklarından ve yükselmiş kıyı platformlarından U-Th ve 14C yaşlandırma yöntemleri için kavkı ve 
mercan fosilleri toplanmıştır.  
Yapılan U-Th yaşlandırma yöntemi sonuçlarına göre denizel izotopik evre (MIS) 5e 144±22 bin yıl yaşlı 
denizel sekilerin varlığı ve 14C yaşlandırma yöntemi sonuçlarına göre ise günümüzden önce 4575±35 yıl 
önce orta Holosen’de gerçekleşmiş bir tsunaminin varlığını göstermektedir. Bu sonuçlar günümüzde 
düşük bir depremsellik göstermesine rağmen kuzey Kıbrıs kıyılarında aktif tektonik deformasyonun 
varlığını ortaya koymaktadır.  
 
ABSTRACT 
The Quaternary is a time period that intense climatic and tectonic events occured in the Mediterranean 
Sea. In this period continental areas relatively uplifted with respect to fluctuated sea-level. The most 
prominent traces of the this interaction are seen along the Cyprus Island coasts because it is located on the 
plate boundary between African and Anatolian plates. The presence of elevated marine deposits and 
terraces, wave-cut notches, surface ruptures and tsunami boulders are geologic and geomorphic evidence 
of this uplift.  
In this study we focussed on the northern coasts between Karpaz Cape in the east and Koruçam Cape in 
the west. We mapped marine terraces, uplifted wave-cut notches and also tsunami boulder that are 
associated with the Pleistocene and Holocene tectonic deformation. We collected marine fossils from 
marine terraces for U-Th ve 14C dating and coral fossils from tsunami boulders and from uplifted marine 
platforms associated with the surface rupture.  
Our U-Th dating results yield 144±22 ka and indicate presence of MIS5e marine terrace level on the 
island and our 14C dating results from our tsunami boulders yield 4575±35 ka BP indicate mid-Holocene 
tsunami within the Mediterranean Sea. These results reveal active tectonic deformation despite the fact 
that low modern seismicity along the northern coasts of the Cyprus Island. 
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