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UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE DESTEKLİ JEOLOJİSİ

Ayşe KONU ESKİTOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Enis Kemal SAGULAR
Çalışma sahası, Güneybatı Türkiye’de Isparta’nın güneyinde, Antalya’nın kuzeyinde
ve Burdur’un güneydoğusunda bulunmaktadır. Bu çalışmada yaklaşık 975 km2’lik bir
harita alanında çalışılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama
(UA)’nın konumsal veri analizi yapabilme, yorumlayabilme, veri işleyebilme ve
tematik sorgulamalar yapabilmesi özellikleri ile çalışma sahasının genel jeolojisi
yorumlanarak elde edilen bilgiler bütünleştirilerek kullanılmıştır.
Saha çalışmalarından elde edilen veriler ve önceki çalışmaların birleştirilmesi ile elde
edilen jeoloji haritası, coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısallaştırılarak, formasyon
adı, yaş, ve litolojik özellikleri gibi öznitelik bilgilerinin bulunduğu veritabanı
oluşturulmuştur. Çalışma sahasındaki kaya birimleri otokton, allokton ve volkanik
kökenli olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Bu birimler arasındaki yapısal ilişkiler
incelenmiş, saha gözlemleri yanında, sahadan alınan çeşitli kayaç örneklerinin
petrografik/petrolojik incelemeleri yapılmış ve sahanın 1/25.000 ölçekli jeolojik
haritası yeniden düzenlenmiştir.
Kabartma haritasından elde edilen çizgisellik verileri sayısallaştırılmıştır. Kırık
takımları gözden geçirilmiş genellikle KB-GD, KD-GB ve D-B doğrultulu kırık
takımları incelenmiştir.
Çalışma sahasının hidrojeolojik özelliklerinin ve havza karakteristiklerinin
belirlenmesi amacıyla hidroloji analizleri yapılmış ve sahanın drenaj ağı ortaya
çıkarılmıştır. Bucak İlçesine içme suyu sağlayan 28 adet sondaj kuyusuna ait
koordinat, derinlik ve debi bilgileri gibi öznitelik bilgileri ile birlikte haritalanmıştır.
Çalışma sahasında 1990-2020 yılları arasında meydana gelen M ≥ 2.0 – M= 4.0 olan
71 adet depreme ait koordinat, tarih, saat, derinlik, büyüklük verileri harita üzerinde
gösterilmiştir. Deprem episantr noktalarının saha üzerindeki dağılımı % olarak
hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Genel Jeoloji, Uzaktan Algılama
2022, 181 sayfa
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GEOLOGY OF BUCAK (BURDUR) DİSTRİCT BASED ON GEOGRAPHİC
INFORMATİON SYSTEM AND REMOTE SENSİNG METHODS
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Süleyman Demirel University
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Department of Geological Engineering
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Enis Kemal SAGULAR

The area of study is located on the south of Isparta, on the north of Antalya and the
southeast of Burdur in the southwest Turkey. Map area of the study is approximately
975 km2. The information obtained by interpreting the general geology of the study
area and the ability of Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing’s
(RS) ability to analyze, interpret, process the data and make thematic inquiries is used
in an integrated way.
A database containing attribute information such as formation name, age, and
lithological features was created by digitizing geological map obtained by field
observations and by previous studies in the geographic information system (GIS)
environment.
The rock units in the study area are divided into 3 groups as autochthonous,
allochthonous and volcanic origin. Structural relations between these units were
examined, in addition to the field observations, petrographic/petrological field
examinations of various rock samples were made, and the 1/25.000 scaled geological
map of the field was rearranged.
Lineament data obtained from field observations and relief map were also digitized. It
has been determined that the fracture sets are generally in NW-SE, NE-SW directions.
In order to determine the hydrogeological features and basin characteristics of the
study area, hydrological analyzes were made and the drainage network of the area was
revealed. It has been mapped with attribute information such as coordinate, depth and
flow rate information of 28 boreholes that provide drinking to Bucak Town.
The data of the coordinates, dates, times, depths and magnitudes of 71 earthquakes
within M ≥ 2.0 – M= 4.0 which occurred between the years 1990-2020 in the study
area are shown on the map. The distribution of earthquake epicenter points over the
area was calculated as %.
Keywords: Geographic Information Systems, General Geology, Remote Sensing
2022, 181 pages
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1. GİRİŞ
Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı programında Doktora Tezi olarak
hazırlanmıştır.
Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) programları
kullanılmıştır. CBS’nin konumsal veri analizi yapabilme, yorumlayabilme, veri
işleyebilme ve tematik sorgulamalar yapabilmesi ve çalışma sahasının genel jeolojisi
yorumlanıp elde edilen bilgiler bütünleştirilerek kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
veri dijitalleştirmesi yani sayısallaştırma ihtiyaç duyulan her türlü jeolojik veriye
uygulanmış ve sonuçları bilgisayar ortamında görsel yorumlama, sınıflama ve analiz
(çözümleme) yöntemleri ile değerlendirilmiştir.
Sayısal jeoloji günümüzde dünyada yaygın olarak kullanılan ve günümüz için oldukça
yenilikçi bir kavramdır. “CBS”, “UA”, “Görüntü işleme ve Analizi”, gibi yazılımsal
uygulamalar sayısal jeolojinin kapsamındadır. Bu işlemlerle sondaj verileri, deprem
verileri, zamana bağlı değişimler, yapısal ölçümlerin haritalanması, hidrojeolojik
ölçümler, minerolojik-petrografik özellikler vb. sahaya ait farklı verilerin bilgisayar
ortamında değerlendirilmesi gibi örnekler eklenebilir (Yılmaz, 2019).
Çalışma sahasının jeolojik haritasının yeniden güncellenmesi, sahada bulunana
litolojilerin yayılımı ve geometrilerinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları
yapılmıştır. ArcGIS 10 programında veritabanları oluşturulmuştur. Jeolojik harita ve
haritada yer alan unsurların konumları harita üzerinde gösterilerek dijital ortamda
haritalar oluşturulmuştur. Ayrıca uydu görüntüleri üzerinde yapılan sınıflandırma
analizleri ile desteklenen CBS yöntemlerinin jeolojik çalışmalarda sağlayacağı
ayrıcalık ve kolaylıklar ortaya konulmuştur.
1.1. Çalışma Sahasının Genel Özellikleri
Çalışma sahası, Güneybatı Türkiye’de Göller Bölgesinde yer almaktadır. Isparta’nın
güneyinde, Antalya’nın kuzeyinde ve Burdur’un güneydoğusunda bulunan bu üç ilin
yaklaşık olarak ortasındadır. Bucak İlçesi çalışma sahasının merkezinde yer
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almaktadır. Burdur’ a 50 km, Isparta’ ya 70 km ve Antalya’ ya yaklaşık 80 km
uzaklıktadır. Çalışma sahası, Burdur İli’ne bağlı Bucak İlçesi, Kestel ve Çeltikçi
ovalarını çevreleyen yaklaşık 975 km2 lik bir alanı kapsamaktadır. 1/25000 ölçekli
Isparta M24c3, M25d4, N24b2, N25a1, N25a4 N24b3 topoğrafik harita paftalarını
içerir. Çalışma sahasına ait bu paftaların UTM projeksiyon sistemi Z 36 ya göre köşe
koordinatları (1. 268337 D, 4167514 K, 2. 290402 D, 4166923 K, 3. 289354 D,
4125321 K, 4. 267188 D, 4125905 K) olarak belirlenmiştir (Şekil 1.1).
Çalışma sahasında birden fazla yerleşim merkezi yer almaktadır. Bunlardan bazıları,
Bucak (ilçe), Çeltikçi (ilçe), Bağsaray Köyü, İncirdere Köyü, Susuz köyü, Karapınar
Köyü, Gündoğdu Köyü ve Uğurlu Köyü’dür.
Bölgenin topoğrafyası, genel olarak engebeli olup, bölgede önemli yükseltiler;
Bucak güneydoğusunda Gazeller Sivrisi T (1379) m, Kestel Köyü batısında Kestel
Dağı (1280) m, Hökez Dağı (1258 m), Sivri Tepe (1246 m), Aladağ Tepe (1169 m),
Kocadağ Tepe (1134 m), Armutlukaya T (1133) m, Baş Tepe (1129 m), çalışma sahası
içinde gözlenen belirgin yükseltilerden birkaçıdır.
Çalışma sahası içinde önemli bir akarsu bulunmamaktadır. Kış mevsiminde akan Onaç
çayı Bucak İlçesi’nin kuzeybatısında yer almaktadır. Yağışlı mevsimlerde akışa geçen
pek çok kuru dere de vardır.
Çalışma sahası, daha çok Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yaz ve kış
mevsimlerinde Akdeniz ikliminin mevsimsel özellikleri yaşanmaktadır. İklim
şartlarının da etkisiyle yüksekliğin az olduğu alanlarda makiler gözlenirken,
yüksekliğin arttığı alanlarda ardıç ağaçları ve çam ağaçları gözlenmektedir.
Ayrıca, tarım alanlarında buğday, arpa, mısır, yonca, çörekotu, nohut gibi ürünler
ekilmektedir. Meyvecilik yapanlar ise daha çok elma, armut, ceviz, kayısı, şeftali
üretimi yapmaktadır.
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Şekil 1.1. Çalışma sahası yer bulduru haritası

Antalya- İstanbul illerini birbirine bağlayan D-650 karayolu çalışma sahasından
geçmektedir. Ağlasun, Isparta illerine ulaşımı sağlayan Antalya-Isparta karayolu
çalışma sahasının kuzeyinde yer almaktadır. Ayrıca, ilçe ile köyler arasında ulaşım
sağlayan asfalt ve stabilize yollar da mevcuttur.
Çalışma sahasındaki geçim kaynaklarını sanayii, mermer fabrikaları ve mermer
makinaları üreten fabrikalar ile besi çiftliklerinde yapılan büyükbaş hayvancılık halkın
önemli geçim kaynaklarını oluşturmaktadır. 1990’lı yıllardan bu yana ilçede mermer
madenciliği faaliyetleri başlamıştır. Bucak ilçesinde 41 tane mermer fabrikası
bulunmaktadır. Bölgenin geçim kaynakları arasında önemli bir yer edinmiştir.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ
Koçyiğit (1984), Güneybatı Türkiye ve yakın çevresinin tektonik olarak gelişimini
eski tektonik dönem, geçiş dönemi ve yeni tektonik dönem olmak üzere üç farklı
dönemde incelemiştir. Eski tektonik dönemde sıkışma tektoniğinin baskın olduğunu
ve bunun sonucunda, Senoniyen-Langiyen aralığında yaygın ofiyolit naplarının
yerleştiğini belirtmiştir. Geçiş dönemin olarak adlandırdığı dönemde, hem sıkışma
hem çekme tektoniğinin etkin olduğunu belirtmiştir. Yeni tektonik döneminde ise
Arap levhasının kuzey-kuzeydoğu yönlü hareketi ile oluşan Doğu Anadolu ve
Kuzeydoğu Anadolu Fayları ile başladığını belirtmiştir. Isparta Büklümü kuzey
kesiminin eski-geçiş ve yeni tektonik dönemler arasındaki ilişkinin en net gözlendiği
yer olduğunu belirttiği çalışmasında karasal tortullaşma, karasal tortullaşmayla yaşıt
volkanizma ve her iki olayı da denetleyen faylanmanın yeni tektonik dönemde
gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
Avcı (1988), bu çalışmada Nijerya’da yeni kurulacak olan başkent yöresinin (Abuja)
jeolojik uygunluğunun saptanması amacı ile hava fotoğrafları yardımı ile fotojeolojik
yöntemler kullanarak bir jeolojik harita hazırlamıştır. 1:40.000 ve 1:10.000 ölçekte iki
farklı hava fotoğrafı kullanılmıştır. Bölgenin tam yapısal çatısı ortaya çıkarıldığı gibi
üç ana kaya birimi de ortaya konmuştur. Hava fotoğraflarının değerlendirilmesi
sonucunda, KKD-GGB doğrultusunda tabakalanma ve KB-GD ile KD-GB
doğrultusunda ise ana kırılmaların var olduğu saptanmıştır. Kırılmaların yönsel
yoğunluğu ve uzunlukları, kaya çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir.
Metavolkanik kayalar yüksek kırılma sıklığı ve ardışma değerleri verirken,
metasedimanter kayalar aynı parametreler için düşük değerler vermiştir.
Karaman (1990), Isparta’nın güneyinde bulunan, Gölcük krater gölü ve Ağlasun ilçesi
arasında kalan bölgenin tektonik özelliklerini ve jeolojisini incelemiştir. Çalışma
sahasında bulunan kayaçları kayaçları otokton ve allokton olarak ikiye bölmüştür.
Kretase yaşlı Erenler kireçtaşı sahadaki en yaşlı otokton kaya birimini oluşturduğunu
belirtmiştir. Erenler kireçtaşı üzerine uyumsuz olarak sırayla Kızılkırma, Yazır ve
Ağlasun formasyonları geldiğini belirtmektedir. Serpantinit, diyabaz, çört, radyolarit
ve kireçtaşı bloklarından oluşan allokton konumlu ofiyolitli karışık, Akdağ kireçtaşları
ile birlikte, tektonik olarak Ağlasun formasyonunu üzerinde gelmektedir. Etkin bir
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sıkışma tektoniğinin etkisinde kalan bölgede Gönen çakıl taşlarının oluştuğu
düşünülmektedir. Allokton birimleri Orta Miyosen’de uyumsuz olarak örtüğü
belirtilmiştir. Gölcük formasyonu, Alt Pliyosen’ de bölgede etkin olan volkanik
olaylarla oluşmuş ve birimin alt sınırında yer alan Gönen çakıl taşlarını uyumsuz
olarak örmüştür. Sahada yer alan istifin en üst kısmını Kuvaterner yaşlı alüvyon birimi
oluşturmuştur.
Varkal (1991), yüksek lisans tezinde Çamlık travertenlerinin jeolojik konumunu ve
mermer olarak kullanılabilirliğini araştırmış; bu amaçla sahadan aldığı traverten
örneklerinin fiziko-mekanik özellikleri ile petrografik özelliklerini araştırmıştır.
Sahada yapılan ölçümler sonucunda travertenlerin yaklaşık 100 m kalınlıkta olduğunu
belirtmiştir. 659.375.000 m3’lük muhtemel rezerve sahip olduğunu, yaklaşık 13 km2’
lik bir yayılıma sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Karaman (1994), yaptığı çalışmada kuzeydoğuda Senirce, batıda Burdur Gölü ile
güneyde Yakaören köyü arasında kalan alanın stratigrafisi, ve jeolojik sorunlarına
yönelik yaptığı incelemede, bölgedeki formasyonları otokton ve allokton olmak üzere
ikiye ayırmıştır. Allokton olarak bindiren ofiyolitli karışığın yerleşim olarak sahadaki
en önemli tektonik olay olduğunu vurgulamıştır. Geç Kretase-Erken Paleosen, Geç
Eosen ve Geç Miyosen zamanlarında olmak üzere bindimenin 3 dönemde meydana
geldiğini belirtmiştir. Isparta çöküntü havzası ve Burdur havzasının bölgedeki çekme
tektoniği etkisi ile meydana geldiğini belirtmiştir.
Görmüş ve Özkul (1995), yaptıkları çalışmada Ağlasun ve Atabey-Gönen arasında
bulunan bölgenin jeolojisini inceleyerek jeoloji haritasını güncellemişlerdir. Sahada
yer alan otokton birimleri Davraz kireçtaşı, Çiğdemtepe formasyonu, Koçtepe
formasyonu, Isparta flişi, İncesu formasyonu, Güneyce formasyonu, Gölcük
volkanitleri ve Atabey konglomeraları olarak belirlemişlerdir. Akdağ kireçtaşı ve
Gökçebağ karışığını allokton olarak tanımlamışlardır. Bu çalışmada, arazi
incelemelerinden elde edilen veriler kullanılarak sratigrafik dizilim yeniden
yorumlanmıştır. Birimler arasındaki sınır ilişkileri ve jeolojik yaşlandırma yeniden
oluşturulmuştur. sahada yer alan volkanik birimlerin Plio-Kuvaterner yaşlı olduğu
teyit edilmiştir.
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Hançer (1996), Ağlasun ile Bucak dolaylarındaki doktora çalışmasında bölgede
bulunana jeolojik birimleri otokton, allokton ve volkanik kökenli olmak üzere üçe
ayırmıştır. Çalışma alanında bulunana birimleri bölgesel tektonizma içerisinde
incelemiştir. Bölgede etkili olan deformasyonları incelediği çalışmasında bölgedeki
otokton birimlerin sıkışma tektoniğinden etkilendiğini ve allokton birimlerin sıkışma
tektoniği sonucunda sahaya batıdan doğuya doğru yerleştiğini belirtmiştir. Üst
Miyosen sonunda bölgede 2. bir sıkışma tektoniği sonucu kıvrımlar ve tansiyon
çatlaklarının geliştiğini belirtmiştir.
Süzen ve Toprak (1998), uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak çizgisellik
analizleri yapılmıştır. Uydu görüntülerinde farklı bant değerleri kullanılarak
çizgiselliklerin uzunlukları ve elde edilen verilerin doğruluk oranları ortaya
konulmuştur. Principal components analizlerinde 2 çeşit filtreleme yöntemi
uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda zaman ve maliyet bakımından en uygun
bant kombinasyonu belirlenmiştir.

Kaya (1999), bu çalışmasında, coğrafi bilgi sistemleri verilerini ve uydu
görüntülerinden yararlanarak Kuzey Anadolu fay zonunun Gelibolu kesiminde
jeolojik özellikleri belirlemek için çalışmıştır. Sayısal arazi modeli üzerinden bakı
özelliklerini ortaya koymuştur. Sahada 5 aşınma yüzeyi belirlemiştir. Farklı ölçekte ve
çözünürlüklerde elde ettiği uydu görüntülerinde yaptığı çalışmada verileri hava
fotoğrafları ile karşılaştırmıştır. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve raster
formatlı sayısal arazi modelinden yararlanarak jeolojik ve jeomorfolojik çalışmaların
doğru ve hızlı bir şekilde elde edilebileceğini vurgulamıştır.
Karaca vd. (2003), Fethiye ve çevresinin jeolojik özelliklerini saha çalışmalarının yanı
sıra coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemlerinden yararlanarak
incelemişlerdir. Çalışma alanında 14 adet birim belirlenmiştir. Uydu görüntülerini
kullanarak elde ettikleri drenaj sistemleri ve birimlerin sınırlarını saha çalışmaları ile
çakıştırarak doğrulamışlardır. Coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları ile elde ettikleri
çizgisellik analizleri sonucunda Fethiye fayının D-B doğrultulu olduğunu
belirtmişlerdir.
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Poisson vd. (2003), çalışmalarında Isparta Büklümü’ nün gelişimi ile ilgili tektonizma
ve jeoloji ile ilgili bilgiler vermişlerdir. “Çalışma sahasında yer alan birimleri
stratigrafik olarak daha önceki çalışmaların bir sentezi olarak tekrar ele almışlar ve
Isparta çay formasyonu hakkında detaylı bilgiler vermişlerdir.
Uysal (2004), çalışmasında Dereboğazı (Isparta) ve çevresinde uzaktan algılama
Landsat MSS ve Spot XS uydu verilerini kullanarak detaylı bir jeolojik harita
oluşturduktan sonra yorumlamasını yapmıştır. Saha çalışmalarında belirlenen
birimlerin uydu görüntülerindeki spektral yansıma değerleri, topografya özellikleri,
drenaj sistemi, bitki örtüsü özelliklerine ait sayısal altlıklar ve koordinatlı arazi verileri
statigrafik, petrografik ve tektonik yorumda önemli oldukları karşılaştırmalı bir
şekilde sunulmuştur. Araştırmacı, uydu verilerinin kaya birimlerini tanımlamada,
ilişkileri yorumlamada ve tektonik özelliklerini ortaya koymada saha kontrollü
çalışmalarla avantajlar sağladığı sonucuna varmıştır.
Ünsal vd. (2004), çalışmalarında çalışma sahası olan Dedegöl Dağı ve çevresinin
topoğrafik paftalarını sayısallaştırdıktan sonra sayısal yükseklik modelini elde
etmişlerdir. Landsat 7 uydu görüntüsünden sahanın çizgisellik analizlerini yapmışlar
ve bunları topoğrafik paftalar ile çakıştırarak çizgiselliklerin yoğunlaştığı alanlar ile
sahanın morfolojik yapısını üst üste bindirmişlerdir. Farklı görüntü işleme
tekniklerinden yararlanarak Landsat 7 uydu görüntüsünde sahada bulunan jeolojik
birimleri belirlemişlerdir. Çizgisellik sayısını hesaplamak için sahayı gridler halinde
göstermişlerdir. Hesaplanan çizgiselliklerin yoğunluk haritasını Ters Ağırlıklı Mesafe
analizi (IDW) yönteminden yararlanarak elde etmişlerdir. Yaptıkları bu analizler
sonucunda çalışma sahasındaki çizgiselliklerin KB, KD, K yönlü olduğunu tespit
etmişlerdir.
Demirkesen (2005), uydu görüntülerinden yararlanarak sahanın jeolojik haritasının
çıkarılması ve morfolojik özelliklerinden kıvrımlı alanların ve kıvrım eksenlerinin
belirlenmesini yöntemleri anlatılmıştır. Landsat 5 uydu görüntülerinden renk ve renk
tonları, drenaj şekilleri, bitki örtüsü, ve topoğrafya gibi 4 kriter temel alınarak
kıvrımların belirlenmesi ve yorumlanması tartışılmıştır.
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Sarı, (2005), yüksek lisans çalışmasında Denizli ve civarının jeolojik özelliklerini
uzaktan algılama yöntemleri kullanarak incelenmiştir. Landsat 5 uydu görüntülerinde
çeşitli analizlerle sahada bulunana demiroksit ve kil minerallerini haritalandırılmıştır.
Landat 7 uydu görüntülerini litolojik birimleri birimlerin haritalandırılması, arazi
örtüsündeki farklılaşmaların belirlenmesi ve alterasyon kuşaklarının belirlenmesinde
kullanılmıştır.
Şener vd (2005), çalışmalarında coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama
yöntemlerini Burdur ve çevresinde mevcut yeraltı suyu kaynakları ile yeni su
kaynaklarının araştırılmasında kullanmışlardır. Landsat uydu görüntüsünden
faydalanarak arazi kullanımı, çizgisellik ve jeoloji haritalarını elde etmişlerdir. Sayısal
yükseklik modeli yardımıyla drenaj yoğunluk haritasını oluşturmuşlar ve yıllık yağış
verileri ile birleştirerek bölgedeki yeraltı suyu potansiyeli yüksek alanları
haritalandırmışlardır.
Bozcu vd. (2007), çalışmalarında Fethiye-Burdur fay zonunun tektonik ve sismolojik
özelliklerini ortaya koymak amacıyla tarihsel deprem kayıtlarında günümüz
depremlerine kadar incelemişlerdir. Burdur fay zonunun özelliklerini ortaya
koymuşlar ve faylanmaların çeşitlerini haritalandırmışlardır. Farklı lokasyonlarda
hendek çalışması yaparak stratigrafik istifin özelliklerini incelemişlerdir.”
Uysal vd. (2008), jeolojik çalışmalarda Google Earth programının sağlayacağı
kolaylıkları ve kullanım şeklini anlatmışlardır.
Yakan (2009), bu çalışmada, NetCAD yazılımı ile birlikte uydu görüntülerinden
yararlanılmıştır. Çalışma sahası olan Tecer dağları (Sivas) olan bölgenin jeolojik
haritasını uydu görüntüleri ile yapılmıştır. Uydu görüntülerine pan shapened işlemi
uyguladıktan sonra NetCAD’de 3D saha görüntüsünü elde edilmiştir.
Şahin, (2012), yüksek lisans çalışmasında Trabzon ilinde meydana gelen heyelanlara
ait verileri farklı yöntemlerle analiz etmiştir. Bu analizlerde coğrafi bilgi sistemleri
yardımıyla elde edilen arazi kullanım haritası, yola yakınlık, eğim, yamaç yönelimi,
drenaj ağları vb gibi katmanları kullanarak çok kriterli karar analizi metodu ile heyelan
duyarlılık haritaları üretmiştir.
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Tekin, (2013), yüksek lisans çalışmasında “Coğrafi bilgi sistemlerinden sahada yer
alan jeolojik birimlerin haritalandırılmasında, eski ve yeni tortullara ait sınırların
netleştirilmesinde, sahadaki çizgiselliklerin belirlenmesi ve yorumlanmasında
faydalanmıştır. Ayrıca uzaktan algılama çalışmaları kapsamında, Google Earth
görüntüleri ile birlikte yakın tarihli Spot 5 ve Aster uydu görüntülerinden yararlanarak
sahaya ait güncel jeolojik verileri ortaya çıkararak haritanlandırmıştır”
Hepdeniz, (2014), çalışmasında Bucak ve çevresinde üretilen mermerlere ait mermer
envanterini coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanarak çıkarmıştır. Coğrafi bilgi
sistemleri yöntemlerini kullanarak çalışma sahasına ait haritaları sayısallaştırdıktan
sonra kabartı, eğim, yamaç yönelimi haritaları elde edilmiştir. Çalışma sahasında
bulunan litolojik birimlerin özelliklerinin yer aldığı öznitelik tablosu yardımıyla
coğrafi bilgi sistemi ortamında jeolojik haritası oluşturulmuştur.
Bağdatlı ve Öztürk, (2014), çalışmalarında coğrafi bilgi sistemlerini aktif olarak
kullanarak Çorlu havzasının karakteristik özelliklerini belirlemişlerdir. Havza alanına
ait sayısal yükseklik modeli yardımı ile yaptıkları hidrolojik analizler sonucunda
sahanın morfolojik özelliklerin ve havzaya ilişkin veriler kolaylıkla elde edilmiştir.
Yılmaz vd, (2015), çalışmacılar Çankırı havzasında gerçekleştirilmiştir. Aster
uydusundan elde edilen sayısal yükseklik modeli verileri ile çalışma havzasının
sınırları belirlendikten sonra havzanın fiziksel özellikleri hesaplanmıştır. Çalışmada
coğrafi bilgi sistemleri programı kullanılarak SYM verisinden havzaya ait yükseklik
değerleri, yamaç yönelimi, eğim değerleri ve havzanın hidrolojik özellikleri
haritalandırılmıştır. Böylece coğrafi bilgi sistemleri hesaplamaların doğruluğunu ve
eski yöntemlere göre hızlı ve verimli bir şekilde yapılabildiğini ortaya koymuşlardır.
Akar, (2016), bu çalışmada Kasatura Körfezinde coğrafi bilgi sistemlerinin hidrolojik
analiz yeteneklerini kullanarak çalışma sahasına ait sayısal veriler ve bu verilerin
veritabanları oluşturulmuştur. Yapılan analizlerden sonra havzanın morfolojik
özelliklerinin kolaylıkla ortaya çıkarıldığı belirtilmiştir.
Şener, (2016), bu çalışmada, Burdur Gölü’nün su seviyesindeki düşüşlerin en önemli
etkenlerinden biri olarak göldeki su sıcaklığı olduğu belirtilmiştir. Çalışmada uzaktan,
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algılama yöntemlerinde uydu görüntülerinin termal bant özellikleri kullanılarak
Landsat 8 uydu görüntüsü üzerinden göl suyu sıcaklıkları ve mevsime bağlı
değişiklikler belirlenmiştir. Mayıs ve ekim ayı sıcaklıklarını hesaplayarak göl suyu
sıcaklıklarının mevsimsel değişimi ortaya çıkarmıştır.
Yılmaz, (2019), yüksek lisans çalışmasında madencilik sektöründe özellikle mermer
üretilebilecek alanların tespitinde ve mermer ocaklarının açılmasında sayısal jeolojik
yöntemlerin kullanımının önemini belirtmiştir. Çalışma sahasında yer alan farklı
mermer üretim alanlarının morfolojik, hidrolojik ve tektonik özellikleri uzaktan
algılama yöntemleri ile tespit edilmiştir. Uydu görüntülerinden elde edilen sayısal
veriler ve yapılan sınıflandırmalar ile mevcut mermer sahaları ve olası mermer
sahalarının tespit edilebilir olduğu ortaya konulmuştur.
Kaşıkçı vd, (2020), bu çalışmada Elmalı (İstanbul) havzasının farklı yıllara ait
değişiklikleri uydu görüntüleri yardımıyla belirlenmiştir. Uydu görüntülerinde farklı
bantlar kullanılarak sınıflandırmalar yapılmıştır.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu tez çalışmasına literatür araştırmasıyla başlanmış, veri temini, uzaktan algılamada
uydu görüntüsü işleme ve analiz, sayısal verilerin öznitelik tabloları ve
veritabanlarının oluşturulması ve hesaplamalar, büro ve laboratuvar çalışmaları, saha
çalışmaları ve stratigrafi, çalışma sahasının depremselliği, hidrolojik analizleri,
yorumlama ve tez yazımı aşamalarından geçilmiştir.
3.1. Literatür Araştırma
Literatür araştırma aşamasına, CBS ile ilgili literatür taraması yapılarak başlanmıştır.
İngilizce geographical information systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ye çevrilmiş hali
CBS’dir. Mekândaki konumu belirlenmiş verilerin, analiz edilmesi, işlenmesi,
modellenmesi ve görüntülenebilmesini sağlayan donanım, yazılım ve yöntemler
sistemi olarak tanımlanmıştır (Töreyen vd. 2011).
Yomralıoğlu (2000), tarafından Sayısal harita ve konum bilgisine ait temel kavramları
verilmiştir. CBS’nin fonksiyonları ve uygulanması ile ilgili bilgiler verilerek CBS’nin
gelişimi ve tanımlanması yapılmıştır. Veri toplama, depolama, işleme ve görüntüleme
teknikleri, konumsal analizler türleri ve uygulamalarını anlatılmıştır.
CBS’de depolanan konum bilgisine coğrafi veri denir. Yerleşim alanı, yol vb detaylar
ile göl, akarsu, tepe gibi doğal özellikler belli bir referans sisteminde konum
koordinatları ile ifade edilen grafik veriler ile bunlara ilişkin öznitelik verilerinden
oluşan sayısal bilgiler içermektedir (Bensghir ve Akay, 2007).

Mekansal bir bilgi sistemi olan CBS, grafik ve grafik olmayan bilgilerin konuma
dayalı olarak yönetilmesi işlevini yerine getirmektedir. Mekansal olan ve olmayan
verileri birbirleriyle ilişkilendirilerek analiz edilebilme imkanı sunmaktadır. İki ya da
üç koordinatlı mekansal veriler, nokta, çizgi ve poligon verilerdir. Mekansal verileri
açıklayarak, bunların özniteliklerini belirten veriler de mekansal olmayan veriler
olarak kabul edilmektedir. CBS mekansal düşünme ve bu düşünme şekli ile birlikte
karar üreten birçok meslek disiplinlerinde kullanılmaktadır. CBS teknolojilerinde
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yaşanan hızlı gelişmeler, birçok tanımın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu
tanımlara göre CBS için mekânsal verinin gerekliliği ve önemi bu tanımlar arasındaki
ortak noktadır. CBS’ de mutlaka bir veritabanı, harita bilgisi ve bu ikisi arasındaki
bağlantıyı sağlayacak bir bilgisayar desteği olmak zorundadır (Hepdeniz, 2014) (Şekil.
3.1)

Şekil 3.2. ArcGIS programında harita bilgisi ve veri tabanı ekran görüntüsü

CBS, mekânsal düşünmeyle ortaya çıkan, gözlemlenen veya ölçülen mekânsal
verilerin coğrafi mekânın özellik modeline göre bilgisayar ortamında modellenmesi
esasına dayanmaktadır.
Modellemenin amaçlarına bakıldığında:
• Modeller, oluşturulan sistemin mevcut halini ya da ilerleyen zamanlarda
oluşabilecek şartlara göre durumunu görselleştirmeyi sağlar.
• Sistem yapısının veya davranışının belirlenmesini sağlar.
• Modeller, sistemin oluşturulmasında rehberlik eden bir şablon vazifesi görür.
• Verilen kararları somut hale getirir.
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CBS’nin ortaya çıkma nedenlerinden biri harita üzerinde yer alan bilgilerin sadece
grafiksel olması ve bu verilere ait sözel bilgilerin sorgulama ve analiz edilemiyor
olmasıdır. Diğeri de projelerde birden fazla haritanın çakıştırılması (map overlay)
gerekliliğidir (Tecim, 2008).
3.1.1. Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan veri yapıları
Bir gözlem veya işlem sonucunda ya da bunlara karşılık ortaya çıkan veriler, veri
tabanlarının çekirdeğini oluşturan, bilgiye dönüştürülebilen her türlü işaret, harf ya da
rakamlar topluluğudur. Doğrultu ölçümleri, kenar ölçümleri, koordinatlar gibi.
Konumsal ve öznitelik bilgisi olarak ikiye ayrılan bilgiler coğrafi veri yapısını
oluşturur.
Konumsal veriler (grafik veriler), doğadaki yeryüzü şekillerinin CBS ortamına
aktarılıp, diğer mekansal veriler ile ilişkilerini belirlemek için kullanılırlar. Öznitelik
bilgileri ise, sözel verilere ait bilgilerin veri tabanında tutulmasıdır” (Hepdeniz, 2014)
(Şekil 3.2). Örnek olarak bir fay hattının ya da jeolojik formasyonun gözlendiği yer
konumsal veriyi gösterirken, formasyonun adı, litolojik özellikleri, formasyona ait
kayaçların türü vb diğer sözel veriler ise öznitelik verilerini oluşturur. Konumsal ve
sözel verilerin birlikte kullanılabilirliği CBS’yi verimli bir analiz ve sorgulama
yapabilen karar destek sistemi haline getirmektedir.

Şekil 3.3. Harita ortamındaki mekansal veriler ile sözel bilgilerin yer aldığı öznitelik
tablosu (Töreyen vd, 2011)
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3.1.1.1. Konumsal veriler
Mekansal veriler, koordinat değerleri kullanılarak depolanan vektörel veriler ya da
grid hücrelerden oluşan raster verilerdir.
Vektör veri; X, Y koordinat değerlerine sahip başlangıç ve bitişi olan “nokta, çizgi ve
poligonlarla” temsil edilen bir veri modelidir (Şekil 3.3).

Şekil 3.4. CBS’ de kullanılan vektör veri tipleri

Nokta Verisi; bu veri tipinde her nokta tek bir koordinat ile temsil edilir. Bu noktalar
iki veya üç değer ile gösterilebilir. Örneğin; sondaj kuyuları, trafik ışıkları, tepe
noktaları, sondaj kuyuları, vb.
Çizgi Verisi; bu veri tipi poligon olarak gösterilemeyen sıralı koordinatlar ile
gösterilmektedir. “İki nokta arasındaki uzaklığın tanımlanmasına yarayan dizi
şeklindeki koordinat değerleri doğru (line), birden çok çizginin birleşmesi ile oluşan
dizi elemanları çoklu doğru (plyline) olarak adlandırılır.” (Hepdeniz, 2014). Örneğin;
karayolu, demiryolu, nehir, fay, çizgisellik vb.
Alan Verisi; bu veri tipinde, çizgi veri tipinden farklı olarak başlangıç ve bitiş
koordinatları aynıdır. Dolayısıyla kapalı alanlara ait veriler olarak tanımlanabilir.

14

Örneğin; jeolojik formasyon sınırları, yerleşim alanı sınırları, bir alan kaplayan
yeryüzü ögelerinin konum bilgilerini göstermek için yararlanılır.
Raster veri; Raster görüntüler, matris formunda oluşan küçük kareler şeklinde
hücrelerden oluşur. Hücreler aynı boyuttadır. Böylece bir araya geldikleri zaman
konuma dair veriler oluştururlar. Coğrafi konuma bağlı farklı renk değerleri alan
hücreler bir coğrafi alanı temsil ederler. Bu veri tipi, jeolojik yapılar, arazi kullanım
durumu, morfolojik özellikler gibi coğrafi özellikleri tanımlamak için kullanılmaktadır
(Hepdeniz, 2014) (Şekil 3.4).

Şekil 3.5. Coğrafi verilerin vektör ve raster veri üzerinde görünüşü

3.1.1.2. Öznitelik verisi
Bir nesneye ait sözel bilgileri içeren, ancak konumsal bir nesne ile ilişkili konum
bilgisi içermeyen tablolardır. Örneğin bir faya ait bilgiler içeren tablolar, noktalar
şeklinde gösterilen ve koordinat bilgisi bulunan deprem odak noktalarının, magnitüd,
derinlik, tarih gibi bilgileri kapsayan tablolara öznitelik tabloları denir (Hepdeniz,
2014) (Şekil 3.5).
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Şekil 3.6. Deprem episantr noktalarına ait öznitelik verisi tablosu

3.2. Uzaktan Algılama
Sayısal ve jeolojik verilerin nasıl elde edildiğini anlamak için incelenen görüntü işleme
ve analizleri konularında yapılmış çalışmalardır. Stratigrafi ve uzaktan algılama
tekniklerini içeren araştırmalardan çalışma sahası ile ilgili olanları temel alınarak
çalışmada faydalanılmıştır. Çalışmada ArcGIS yazılımında kullanılan raster ve vektör
formatındaki verilerin yanı sıra uydu görüntülerinden de faydalanılmıştır.
Uzaktan algılama dolayısı ile sayısal jeolojik çalışmaların hemen hemen hepsinde
uydu görüntülerinden faydalanılmaktadır. Halihazırda kullanılabilen pek çok değişik
görüntü uydusu bulunmaktadır. Ücretsiz erişilebilirlik ve çözünürlük özellikleri
dikkate alındığında tez çalışması için Landsat 5 ve Landsat 8 görüntülerinin
kullanılmasına karar verilmiştir.
Uydu görüntülerinin değerlendirilebilmesi için teorik olarak dijital görüntülerin
özelliklerinin ne olduğu ve nasıl kullanılabileceği ile ilgili literatür bilgileri şöyledir;
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Uydu görüntülerinde, radyometrik, mekansal, zamansal çözünürlük ve spektral
(tayfsal) olmak üzere dört temel çözünürlük bulunmaktadır. Mekansal çözünürlükte
görüntü üzerindeki her bir piksel yeryüzünde belirli bir alandaki lokasyona karşılık
gelmektedir. Landsat görüntülerinde pikseller ortalama 30X30 m lik alana karşılık
gelir. Görüntülerin yeryüzünde kapladığı alanların azalması mekansal çözünürlüğün
artması ile olur.
Mekânsal çözünürlüğü yüksek bir görüntüde görüntülenen alana ait detaylar daha
belirgindir. Spektral (tayfsal) ve radyometrik çözünürlük özellikleri dikkate alınarak
kombinasyonlarda kullanılacak bantlar seçilerek çalışılmıştır. Elektromanyetik
spektrum yani ışığın yayılma değerleri yeryüzünde bulunan her maddede özel bir dalga
boyuna ve frekansa sahiptir (Şekil 3.6). Bu özellik sayesinde toprak, su, bitki gibi
temel maddeler ve farklı özelliklere sahip litolojiler spektral yansımalarına göre ayırt
edilebilmektedir (Jensen, 2005).

Şekil 3.7. Landsat 5 uydu görüntüsünde toprak, bitki ve suyun spektral özellikleri
(Siegmund, M., 2005’ten değiştirilerek).
Landsat gibi uydular üzerlerinde taşıdıkları spektral algılayıcılar sayesinde belirli
alanlardaki spektral yansıma verilerini kayıt edebilmektedirler. Kayıt edilen her bir
spektral aralığa bant denilmektedir.
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“Sayısal görüntüler uydu görüntüleri gibi piksellerden oluşan veri kümeleridir. Bu
piksellerin her birinin radyometrik (ışının yansıması) yoğunluğuna göre sayısal bir
değeri vardır. Bu özellik radyometrik çözünürlük olarak tanımlanır. İkilik sisteme (n
bit=2n) göre hesaplanan sayısal değerler görüntünün kaç tondan oluşacağına karar
verir. Mesela 2 bit bir görüntü 22=4 tondan oluşur ve en az 0 değerine en çok 4
değerine sahip olmaktadır. Veri olmayan 0 değerli piksellerin siyah renk ile
doldurulmasını, 4 değerine sahip piksellerin beyaz renk ile doldurulmasını sağlar.
Landsat görüntüleri 8 bit radyometrik çözünürlüğe sahiptir yani her bir piksel 256 ayrı
tondan meydana gelen renk değerine sahiptir. Bu değerler gri renklerle temsil
edilmektedir.
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128
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(%50siyah+%50beyaz), 255 ise beyaz renk ile temsil edilmektedir (Şekil 3.7). Sonuç
olarak, farklı matematiksel oranlamalar ile piksellerin taşıdıkları sayısal değerler
kümelere (cluster) ayrılabilirler. Sınıflandırma işleminin temelini bu kümelendirme
işlemi oluşturmaktadır” (Yılmaz, 2019).

a

b

c

d

Şekil 3.8. Radyometrik çözünürlük etkisi a) 8 bit b) 4 bit c) 2 bit d) 1 bit görüntü
(http://www.seosproject.eu/modules/remotesensing)

Farklı spektral aralıklarda kaydedilmiş bantlar görüntü işlemeye dönük bilgisayar
yazılımları aracılığı ile KYM (RGB) renk kanallarına atanırsa renkli dijital görüntüler
oluşturulur. Bu işleme, bantların kombinasyonu işlemi denir. Örneğin doğal renklerde
görünüm elde etmek için görülebilir sahaya ait bantlar ışığın elektromanyetik
spektrumda görülebilir alandaki sıralaması olan Kırmızı Yeşil Mavi (RGB) sıralaması
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ile birleştirilir. Uydu görüntüleri tekrar tekrar aynı yerleri görüntülerler. Aynı yeri
tekrar görüntüleme süresine zamansal çözünürlük denir. Zamansal çözünürlük
sayesinde yeryüzünde meydana gelen fiziksel değişimler takip edilebilir (Yılmaz,
2019).

3.2.1. Uzaktan algılama analizleri veri temini

Amerikan jeoloji dairesi (USGS) internet sitesi üzerinden (earthexplorer.usgs.gov)
veriler indirilmiştir. Bunlar; Landsat 5 için 28 Ağustos 2011 tarihli 178 path 34 row
konumlu LT05178034_20110828_20161008_01_T1 adlı görüntü ile aynı lokasyona
ait

Landsat

8

uydu

görüntüsü

için

3

Kasım

2018

LC08178034_20181103_20181115_01_T1 adlı görüntüleridir (Şekil 3.8).

Şekil 3.9. Çalışma sahasına ait uydu görüntüsünün temini
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tarihli

İndirilen Landsat 5 ve Landsat 8 uydu görüntülerine ait bantlar ArcGIS’te image
analysis band birleştirme (composite band) seçeneği kullanılarak birleştirilmiştir
(Şekil 3.9 ve Şekil 3.10).

Şekil 3.10. Çalışma sahası Landsat 5 uydu görüntüsü
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Şekil 3.11. Çalışma sahası Landsat 8 uydu görüntüsü

Bantları birleştirilen Landsat 5 ve Landsat 8 uydu görüntüleri çalışma sahası sınırlarına
göre kesilmiştir (clip). Landsat 5 (3-2-1) doğal görünüm, Landsat 8 (4-3-2) doğal
görünüm bant kombinasyonları Şekil 3.11 ve Şekil 3.12’de gösterilmiştir.
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Şekil 3.12. Çalışma sahasına ait Landsat 5 (3-2-1) doğal görünüm bant kombinasyonu
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Şekil 3.13. Çalışma sahasına ait Landsat 8 (4-3-2) doğal görünüm bant kombinasyonu
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3.2.2. Landsat uydu görüntüleri ve özellikleri

Landsat uyduları, Tematik Haritalayıcı Artı (ETM+- Enhanced Thematic Mapper
Plus), Çok Bantlı Tarama (MSS-Multi Spectral Scanner) ve Tematik Haritalayıcı (TMThematic Mapper) tarayıcı aygıtlarından yararlanmaktadır. Landsat uyduları dünya
üzerinde bulunan yer kontrol istasyonlarına da veri temini sağlamaktadır. Landsat
4’teki Thematic Mapper (TM) ile Landsat 5 teki Thematic Mapper (TM) ile aynı
özelliktedir. 1984 yılından günümüze kadar kullanılmakta olan görünür (TM), yakın
kızılötesi (NIR) ve kısa dalga kızılötesi (SWIR) 30 m çözünürlüklü 6 adet band ve 120
m çözünürlüklü Termal Band bulunmaktadır. Kızılötesi band olarak Band 6
kullanılmaya devam edilmektedir. Landsat 5 uydusu 2013 yılında kapatılmıştır.
Çizelge 3.1’de Landsat 5 uydusu bantlarına ait özellikler gösterilmiştir (Uysal 2011).

Çizelge 3.1. Landsat 5 uydu görüntülerinde bantların kullanım alanları (Uysal 2011,
den değiştirilerek)

Bant No

Kullanım Alanı

Bant 1/ Blue- Mavi

Mavi renge, su yüzeylerine, nemli alanlara, H2O içeren minerallere
hassastır. Su yüzeylerinin tespiti, toprak ve bitkileri ayırt etmek,
orman tipleri belirlemek, yapay materyalleri tespit etmek gibi
kullanım alanları vardır.

Bant 2 / Green -Yeşil
Bant 3 / Red -Kırmızı

Yeşil renge ve bitkilere hassastır. Bitki örtüsü ve insan yapısı
materyallerin tespitinde kullanılır.
Kırmızı renge, demir içeren minerallere hassastır. Bitkiler düşük
yansıma verirler, bundan dolayı çeşitli bitki türlerinin ayrılmasında,
yapay materyallerin tespitinde, jeolojik sınırların belirlenmesinde
kullanılır.

Bant 4 / Near Infrared
(NIR) - Yakın kızılötesi

Klorofile hassastır. Yoğun bitki örtüsünün belirlenmesinde tarımsal
bitki örtülerinin ayırtlanmasında, toprak, yüzey bitkileri ve su
yüzeylerinin ayrılmasında kullanılır.

Bant 5 / Mid Infrared
(MIR) – Orta kızılötesi

Organik topraklardaki hidroksil iyonuna, karbonatlı minerallere,
bitkilerin içerdiği suya duyarlıdır. Jeolojik sınırların tespitinde,
tarımcılıkta kullanılır. Bulut, kar ve buzun görüntüde ayırt
edilmesinde kullanılır.

Bant 6 / Thermal
Infrared (TIR) Termal
kızılötesi

Isıya duyarlıdır. Sıcak su kaynakları, sudaki kirlenme, volkan
araştırmaları, endüstriyel alanlar ve kirlilik tespitinde kullanılır. ETM
ve ETM+ görüntülerinde düşük ve yüksek kazançlı olmak üzere iki
tanedir

Bant 7 / Shortwave
infrared (SWIR) – Kısa
dalga kızılötesi

Bazı minerallere ve kile duyarlıdır. Jeolojik sınır tespitinde
kullanılabilir.
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Landsat 8 Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi (NASA)’nin sekizinci uydusudur. Bu
uydunun amaçlarından bazıları ormanlar, insan, su ve insan geçim kaynakları gibi
önemli kaynakların kontrolü, takip edilmesi ve anlaşılmasıdır. Nüfusunun 7 milyar
kişiyi geçtiğini düşündüğümüz dünyada Landsat insanoğlunun etkilerini ve sebep
oldukları çevresel değişikliklerin takibini sürdürecektir. Landsat 7’nin yörüngesine
katılan Landsat 8 bilimsel veriler sağlamanın yanında muhteşem görüntüler de
çekmektedir (Yılmaz, 2019).
“Landsat 8 uydusu, görünür (TM), yakın kızılötesi (NIR), kısa dalga kızılötesi (SWIR)
ve termal kızılötesi (TIRS) aralıklarında görüntü sağlamaktadır. Landsat 8 uydusu
15 ile 100 metre arasında bir mekânsal çözünürlük sunmaktadır.
• OLI (Operational Land Imager), bilinen bantlara ilave olarak kıyı/aerosol çalışmaları
için sirrus bulutlarının belirlenebilmesi amacıyla kısa dalga kızılötesi band, derin mavi
bandı, ve kalite değerlendirme amaçlı bir band bulunmaktadır.
• TIRS (Thermal Infared Sensor) iki tane termal band bulunmaktadır. 12 bitten fazla
radyometrik çözünürlüğe sahiplerdir. 8 bit 256 gri seviye renge göre 4096 gri renk
seviyesi sunmaktadırlar. USGS (U.S. Geological Survey) ve NASA’nın ortak
çalışması sonucunda üretilmiştir “(Yılmaz, 2019).
“Landsat 8 uydu verisinin önceki sürümünde mevcut olan mavi banda ek olarak bir
mavi band daha konulması baraj rezervuarlarında ve doğal göllerde silt kontrolünün
daha ayrıntılı yapılmasını sağlamaktadır.
Ayrıca Landsat 8’in Bant 6 ve Bant 7’ sinin spektral (tayfsal) açıklığı eski Landsat
uydu verilerine kıyasla azaltılmıştır. Jeolojik çalışmalarda Kaya farklılıkları ve toprak
türlerini ortaya çıkarmakta kullanılan bantlar bu bantlardır. Daha önceki Landsat
uydularında bulunan ısıya duyarlı spectral bant aralığının Landsat 8 de iki ayrı bant
olarak yer alması yerbilimlerinde jeotermal araştırmalarda kullanımını artıracaktır.
Uydu görüntülerinden yararlanılarak yapılacak jeolojik sınıflamaların doğruluk
oranının artması için Landsat 8 de 16 bit’e çıkarılan değerin büyük oranda katkı
sağlayacağı düşünülmektedir” (Ayday vd. 2014). Landsat 8 uydu görüntüsü bant
özellikleri ve kullanıldığı yerler Çizelge 3.2’de görülmektedir.
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Çizelge 3.2. Landsat 8 uydu görüntüsü bantlarının özellikleri ve önemli kullanım
alanları (http://landsat.usgs.gov)
Kullanım Alanı

Bant No
Bant 1–kıyı - atmosfer

30 metre çözünürlük, kıyı ve atmosfer çalışmaları

Bant 2-mavi

30 metre çözünürlük, batimetrik haritalama, toprağın bitki örtüsünden ve
iğne yapraklı bitkilerin yaprak döken bitki örtüsünden ayrılması

Bant 3-yeşil

30 metre çözünürlük, bitki canlılığı değerlendirmek için yararlı bitki
örtüsünü vurgular

Bant 4-kırmızı

30 metre çözünürlük, bitki gelişimi olan yamaçları ayırt etmed

Bant 5-Yakın
kızılötesi (NIR)
Bant 6-(SWIR) Kısa
Dalga kızılötesi 1

30 metre çözünürlük, biyokütle içeriği ve kıyı çizgisini vurgular

Bant 7-(SWIR) Kısa
Dalga kızılötesi 2

30 metre çözünürlük, toprak ve bitki örtüsünün nem içeriğini arttırılmış
ve ince bulut oluşumlarının tespitinde

Bant 8-Panchromatic

15 metre çözünürlükte, daha ayrıntılı görüntü tanımlamada

Bant 9–Cirrus

30 metre çözünürlük, toprağın ve bitki örtüsünün nem içeriği; ince bulut
oluşumları tespitinde

30 metre çözünürlük, cirrus bulut kümelenmesinde geliştirilmiş algılama

Bant 10–TIRS 1

100 metre çözünürlük, termal haritalama ve tahmini toprak nem

Bant 11–TIRS 2

100 metre çözünürlük, gelişmiş termal haritalama ve tahmini toprak nem

Landsat uydu görüntülerinde çalışmanın amacına göre en elverişli bant
kombinasyonunu bulmak gerekmektedir. Jeolojik çalışmalar da kızılötesi tayftaki
bantların

bulunduğu

kombinasyonları

kullanmak

daha

doğru

olmaktadır.

Sınıflamalarda ve görsel yorumlamalarda işe yarayan bazı bant kombinasyonları
Çizelge 3.3’de gösterilmiştir.
Şekil 3.13‘de Landsat 5 ve Landsat 8 uydularına ait görüntülerin bant kombinasyonları
karşılaştırmalı olarak görülmektedir.

26

Çizelge 3.3. Landsat 5 ve Landsat 8 ile yaygın kullanılan KYM (RGB)
kombinasyonlarının
uygulama
alanları.
(http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2021/06/24/band-combinations-forlandsat-8/)

Kullanım
Doğal renkler

KYM Kombinasyonu
Landsat 5
321

KYM Kombinasyonu
Landsat 8
432

Bitki değişimi

521

632

Yalancı renk (Şehir)

753

764

Renkli kızılötesi (Bitki)

432

543

Tarım alanı

541

652

Atmosferik girişim

754

765

Sağlıklı bitki gelişimi

451

562

Yalancı renk (Bitki)

471

571

Su -Kara

453

564

Atmosfersiz doğal

742

753

Kısadalga kızılötesi

743

754

Bitki analizi

543

654

3.2.2.1. Görüntü yorumlama

Görüntüdeki nesnelerin tespiti, değerlendirilmesi ve tanımlanması sürecine görüntü
yorumlama denir. Görsel, sayısal ya da her ikisi birleştirilerek yorumlama yapılabilir.
Görüntü yorumlama çalışmacının, farklı yorumlama şekillerini kullanarak veri
içerisindeki nesneleri belirlemesidir. Sayısal bilgi çıkarımında ise, bilgisayar
ortamındaki nesneler farklı algoritmalar kullanılarak tanımlanır (Öztürk, 2020)
Görsel yorumlama: Nesne şekilleri, konumları ya da boyutları ve bunların diğer
nesnelerle bağlantıları, renk, kontrast ve desen gibi özelliklerinin incelenmesiyle
görüntü yorumlanabilmektedir.
• Görüntü iyileştirme yöntemleri, görsel yorumlamanın daha iyi yapılabilmesi için
önemlidir. Uzaktan algılama çalışmalarında analog verilerin yorumlanmasında görsel
yorumlama kullanılmaktadır.
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3-2-1

4-3-2

4-5-1

4-5-3

4-6-1

5-2-1

4-5-1

4-5-3

6-4-2

6-4-3

6-5-3

6-5-4

a
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4-3-2

5-4-3

5-6-2

5-6-4

5-7-1

6-3-2

6-5-2

6-5-4

7-5-3

7-5-7

7-6-4

7-6-5

b
Şekil 3.14. Çalışma sahası (Aladağ) Landsat uydu görüntüleri ile yapılmış
kombinasyonlar a) Landsat 5 uydusu. b) Landsat 8 uydusu

• Dijital görüntülerde yapılan görsel yorumlama ile ekran üzerinde sayısallaştırma
yapılabilmektedir.
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Dijital bilgi çıkarımında genellikle kontrollü sınıflandırma alıştırma örneklerinin
seçilmesi gibi analizlerde analizden önce ve analizden sonra sonuçların
doğrulanabilmesi için görsel yorumlama yapılması gerekmektedir. Bu süreci; bir
nesnenin tespit edilmesi, tanımlanması, sınırlarının tespit edilmesi, yorumlanması ve
tematik sonuç haritaların oluşturulması gibi birçok adımdan oluşmaktadır (Öztürk,
2020).

Görsel yorumlamada, uydu görüntüsünden detaylar tespit edilirken saha gözlem ve
ölçmeleriyle çeşitli haritalar alan doğrulamasının yapılabilmesi için gerekebilir. Bu
nedenle, önceki bilgi ve tecrübelerin yorumlama sürecinde çok büyük bir rolü
bulunmaktadır. “Her iki adım, tanıma ve yorumlama, birbirlerini "mekanik olarak"
takip etmez, aksine her iki adımın da birbirlerine çok güvendiği, tekrarlayan bir
süreçten geçerler “(Yılmaz, 2019), (Şekil 3.14).

Bilgi ve
Deneyim

Uydu
Görüntüleri

Görüntüleri
Tanımlama

Yorumlama

Sonuç

Şekil 3.15. Görsel yorumlama süreci (Yılmaz, 2019)

3.2.2.2. Sınıflandırma süreci
Temel işlevi bir veri kümesine ait elemanların özellikleri incelenerek ortak özellikli
elemanlarla aynı sınıfta gösterme işlemi olarak tanımlanabilir (Kayman, 2015). Piksel
tabanlı ve nesne tabanlı yaklaşımlar, uydu görüntülerinin sınıflandırılmasında
kullanılır. Piksel tabanlı sınıflandırmada: Sayısal görüntülerdeki ayrıntı çeşitleri,
spektral yansıtımın niteliklerine göre sayısal değerler içerir. Benzer spektral özellikler
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taşıyan nesneleri, görüntüdeki her pikseli spektral özelliklerine göre farklı olarak
kategorize edip gruplandırmak piksel tabanlı sınıflandırmanın amacıdır (Öztürk,
2020).
Çalışma sahası için seçilen Landsat 5 uydu görüntüsü 3-2-1 (doğal renkler) ve Landsat
8 uydu görüntüsü 4-3-2 (doğal renkler) kombinasyonu üzerinde ArcGIS programı ile
ilk olarak bant birleştirme işlemi (composite band) uygulanmıştır. Elde edilen
görüntülerle Landsat 5 uydu görüntüsü 543 (bitki analizi) kombinasyonu, Landsat 8
uydu görüntüsü için 654 (bitki analizi) kombinasyonu yapılmış ve işlenmemiş ham
görüntü oluşturulmuştur (Şekil 3.15).

a

b
Şekil 3.16. a) Landsat 5 uydu görüntüsü 5-4-3 kombinasyonu ve b) Landsat 8 uydu
görüntüsü 6-5-4 kombinasyonu işlenmemiş (ham) görüntü
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Daha sonra bu görüntüden daha anlamlı bilgi elde edilmesi, sınırların keskinleştirilerek
detayların ön plana çıkarılması ile görsel yorum yapma imkanını daha da geliştirmek
için zenginleştirme (pan-sharpened) işlemi uygulanmıştır (Şekil 3.16).

a

b
Şekil 3.17. a) Landsat-5 uydu görüntüsü 5-4-3 kombinasyonu ve b) Landsat 8 uydu
görüntüsü 6-5-4 kombinasyonu zenginleştirilmiş görüntü

3.2.2.3. Sınıflandırma yöntemleri
Piksel tabanlı sınıflandırmada Kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere iki farklı yaklaşım
söz konusudur. “Kontrollü sınıflandırmada, kontrol verisinin istatistiki dağılımının
kabulüne göre parametrik ve parametrik olmayan yöntemler olarak iki gruba ayrılırlar”
(Köy Hizmetleri Gen. Müd. Yayını, 2001) (Şekil 3.17).
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Parametrik
Kontrollü
Sınıflandırma
Parametrik
Olmayan

Sınıflandırma

Kontrolsüz
Sınıflandırma

Şekil 3.18. Sınıflandırma yaklaşımları (Köy Hizmetleri Gen. Müd. Yayını, 2001)

3.2.2.3.1. Kontrolsüz sınıflandırma (Unsupervised classification)

Bu yöntem, karar kuralı olarak, minimum uzaklığı kullanır. Arazi bitki örtüsü tipinin
bilinmesine gerek olmayan bu yöntemde temel alınan, benzer piksellerin bir araya
getirilmesidir (Ersan, 2013).
Çalışma sahasındaki jeolojik birimlere karşılık gelen sınıfların bulunması amacıyla
Landsat uydu görüntülerine istenilen bant kombinasyonu yapılmış ve görüntü
zenginleştirme işlemi uygulanmıştır. Landsat 5 ve Landsat 8 uydu görüntülerine ISO
Cluster Unsupervised Classification yöntemi kullanılarak (20 sınıf) kontrolsüz
sınıflandırma yapılmıştır (Şekil. 3.18 ve Şekil 3.19).
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Şekil 3.19. Landsat 5 uydu görüntüsü 3-2-1 (doğal görünüm) kombinasyonu
kontrolsüz sınıflandırılması (20 sınıf)
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Şekil 3.20. Landsat 8 uydu görüntüsü 4-3-2 (doğal görünüm) kombinasyonu
kontrolsüz sınıflandırılması (20 sınıf)
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Çalışma sahasına ait Landsat 5 ve Landsat 8 uydu görüntüleri için kontrolsüz sınıflama
ile elde edilen 20 sınıf raster veriden her biri veri, vektörde bir poligon verisine
çevrilmiştir. Her bir poligonun verisinin alanı km2 olarak gösterilmiştir (Şekil 3.20).
Elde edilen 20 sınıf veriden her bir sınıfın toplamda ne kadar alan kapladığı km2 olarak
hesaplanmış ve tablo olarak gösterilmiştir (Şekil 3.21).

a

b
Şekil 3.21. a) Landsat 5 ve b) Landsat 8 uydu görüntüsü çalışma sahası poligon verisi
ve öznitelik tablosu
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a

b

Şekil 3.22. a) Landsat 5 ve b) Landsat 8 uydu görüntüleri çalışma sahasına ait 20
sınıf veriden her bir sınıfın toplamda kapladığı alan (km2)

Landsat 5 uydu görüntüsü kontrolsüz sınıflandırma sonuçları jeolojik harita ile
eşleştirilerek yorumlandığında 1, 2, 3 ve 8. sınıfların Davraz kireçtaşını, 9,10,11,12.
sınıfların Çiğdemtepe kireçtaşını, 12, 16, 17. sınıfların Kızılkırma formasyonunu, 1, 2,
8, 9, 10. Sınıfların Kayıköy formasyonunu, 13, 14, 15. Sınıfların Ağlasun
formasyonunu, 2, 3, 8 ve 19. sınıfların Isparta Ofiyolitli Karışığını, 13, 14, 18.
sınıfların Akdağ kireçtaşını ve 8, 9, 19, 20. Sınıfların alüvyonları gösterdiği
belirlenmiştir.

Landsat 8 uydu görüntüsü kontrolsüz sınıflandırma sonuçları jeolojik harita ile
eşleştirilerek yorumlandığında 1, 2, 8, 10. sınıfların Davraz kireçtaşını, 3, 4, 8, 10.
sınıfların Çiğdemtepe kireçtaşını, 1, 2, 6 ve 12. sınıfların Kızılkırma formasyonunu, 5,
6, 7. Sınıfların Kayıköy formasyonunu, 2, 3, 8. sınıfların Ağlasun formasyonunu, 7, 8,
11, 17. sınıfların Isparta Ofiyolitli Karışığını, 4, 5, 8, 12, 15. sınıfların Akdağ
kireçtaşını ve 9, 18, 19 ve 20. sınıfların alüvyonları gösterdiği belirlenmiştir (Şekil
3.22).
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a

b
Şekil 3.22. a) Kontrolsüz sınıflandırılmış (20 sınıf) Landsat 5 (3-2-1) kombinasyonu
b) Landsat 8 (4-3-2) kombinasyonu uydu görüntüsünün jeolojik harita
üzerine bindirilmesi

3.2.2.3.2. Kontrollü sınıflandırma (supervised classification)
Analizcinin kontrolünde yapılan bir sınıflandırma yöntemidir. Çalışma sahasındaki
jeolojik birimlerin litolojik özellikleri ile ilgili sahadan toplanan bilgiler yardımı ile
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sınıflandırmada gerekli temel oluşturulduktan sonra sınıflandırma yapılır. Bu
sınıflandırmada sınıf sayısının belirlenmesi önceliklidir (Ersan, 2013).

Bu çalışmada, sahanın jeolojisini ortaya çıkarabilmek için yapılan saha çalışmaları
sonucunda 10 adet jeolojik birim tespit edilmiştir. Bu 10 ayrı birim için uydu görüntüsü
üzerinde 10 sınıf oluşturularak her bir arazi sınıfı için görüntü üzerinde pixeller
toplanmıştır.
Çalışma sahasındaki formasyonlara ait dokanak sınırlarının bütünlük içerisinde ve en
iyi şekilde ayırt edilebilmesi amacıyla, kontrollü sınıflandırmada yöntemlerinden
maksimum olabilirlik karar kuralı (maximum likelihood classification) en uygun
sınıflandırma yöntemi olarak seçilmiştir.
Çalışma sahası, Landsat 5 uydu görüntüsüne (321 doğal görünüm) kontrollü
sınıflandırma işlemi uygulanmıştır (Şekil 3.23). Jeoloji haritası ile çakıştırılarak vektör
alanları görsel olarak kolayca ayırt edilebilen formasyonlar ArcGIS image
classification analysis toolundan, belirlenmiş olan formasyonlara ait sınıflara göre
maximum likelihood classification (en çok benzerlik yöntemi) tool’u kullanılarak
piksellerine ayrılmıştır.

Şekil 3.23. Kontrollü sınıflandırma alanlarının vektör veriye dönüştürülmesi

Çalışma sahasındaki 10 adet jeolojik sınıfa ait poligonlar şeklinde test alanları, training
sample manager tool’u kullanılarak oluşturulmuş ve bu test alanları ile kontrollü
sınıflandırma yapılmıştır (Şekil 3.24).
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Kontrollü sınıflandırma yapılan raster formatlı veri, vektör veriye dönüştürülerek
sınıflandırma alanları hesaplanmıştır (Şekil 3.25).

Şekil 3.24. Çalışma sahası jeolojik birimlere göre Landsat 5 kontrollü sınıflandırılmış
görüntü
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Elde edilen kontrollü sınıflandırılmış verilerin her bir sınıfının toplamda ne kadar alan
kapladığı km2 olarak hesaplanmış ve çizelge olarak gösterilmiştir (Şekil 3.26). Buna
göre çalışma sahasındaki formasyonların alanları Davraz kireçtaşı 190 km 2, Ağlasun
formasyonu 48 km2, Çiğdemtepe kireçtaşı 81 km2, Isparta ofiyolitli karışığı 83,5 km2,
alüvyon 256 km2, yamaç molozu 111 km2, Kızılkırma formasyonu 83 km2, Kayıköy
formasyonu, 74 km2, Susuzköy Bazaltları (volkanik kaya) 0,3 km2, Akdağ kireçtaşı
106 km2 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 3.25. Çalışma sahası Landsat 5 uydu görüntüsü poligon verisi ve öznitelik
tablosu

Şekil 3.26. Landsat 5 uydu görüntüsü çalışma sahasında bulunan formasyonlara ait her
bir sınıfın toplamda kapladığı alan (km2)
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Yapılan kontrollü sınıflandırma analizinde, ArcGIS programı Şekil 3.27’de gösterilen
10 sınıf jeolojik formasyonun her birine bir değer vererek analizi gerçekleştirmiştir.
Yapılan kontrollü sınıflama analizinin doğruluğunu test etmek amacıyla, çalışma
sahasına ait Google Earth görüntüsü ile çalışma sahasına ait jeoloji haritası
çakıştırılarak örnekler alınmıştır. Bu örneklere, kontrollü sınıflandırma analizinde
jeolojik formasyonlara karşılık gelen değerler 6011 adet nokta atılarak harita üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 3.28).

Şekil 3.27. Landsat 5 uydu görüntüsü çalışma sahasında bulunan formasyonlara ait
her bir sınıfa karşılık gelen değerler

.Kml uzantılı olarak kaydedilen klasör ArcGIS’te KML to Layer tool’u kullanılarak
örnek noktaları shape formatına çevrilerek kontrollü sınıflandırma analizi üzerinde
gösterilmiştir. Daha sonra bu örnek noktalarına spatial analiz tool’u extract multi
values to point sekmesi kullanılarak ArcGIs ve Google Earth karşılaştırma değerleri
yazdırılmıştır. Kontrollü sınıflandırma analizindeki değerlerden Google Earth
değerleri çıkarıldığı zaman fark sütunun sıfır olduğu görülmüştür. Google Earth’de
yapılan örnek noktalarına ait örneklem işlemi jeoloji haritası üzerinde yapıldığı için
doğruluk analizi hatasız çıkmıştır (Şekil 3.29).
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Şekil 3.28. Jeolojik formasyonlara ait değerlerin Google Earth’de gösterilmesi

Şekil 3.29. Örnek noktalarının kontrollü sınıflandırma analizi üzerinde gösterilmesi ve
doğruluk analiz tablosu
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3.2.2.3.3. Bitki İndeksinin Oluşturulması NDVI Analizi
“Multispektral tarayıcılar tarafından alınan bitki örtüsüne ilişkin görüntülerin farklı
spektral banttaki iki dijital değer arasındaki oranıdır. Bu oranlama yöntemi ile bitki
örtüsünün genel sağlığı, toplam biyo-kütle, klorofil içeriği, arazi yüzeyini kaplayan
vejetasyonun oranı gibi vejetasyon karakteristiklerini değerlendirmek için kullanılır”
(Duran, 2007).
“Normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) temel olarak, sağlıklı bitki
örtüsünden yansıyan radyasyonun, diğer tüm kaynaklardan yansıyan radyasyona
oranıdır ve görüntüdeki her pixel konumu için hesaplanır. Sonuçlar bitki örtüsünün
bulunduğu alanın durumuna göre -1 ve +1 değerleri arasında değişim gösterir. Kısaca
NDVI, sağlıklı bitki örtüsünün varlığını gösteren +1 ile hiç bitki örtüsü olmadığını
gösteren -1 arasında değişen ölçektir. Genel olarak sağlıklı bitkiler yeşil, su kaybına
uğramış ve sağlıksız olanlar kahverengidir” (Tunca, 2014) (Şekil 3.30).

Şekil 3.30. Normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) (Tunca, 2014)
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Normalize Edilmiş Fark Bitki İndeksi elektromanyetik spektrumun kırmızı bant aralığı
ve kızıl ötesi bant aralığı kullanılarak hesaplanmaktadır. Çalışma sahasına ait Landsat
5 uydu görüntüsü bant 4 ve bant 3 kombinasyonlarına, Landsat 8 uydu görüntüsü bant
5 ve bant 4 kombinasyonlarına NDVI analizi uygulanmıştır (Şekil 3.31) ve (Şekil
3.32).

Landsat 5
Normalize Edilmiş

Bant 4 Kızılötesi) - Bant 3(Kırmızı)

Fark Bitki Örtüsü İndeksi =
Bant 4 (Kızılötesi) + Bant 3(Kırmızı)
Landsat 8
Normalize Edilmiş

Bant 5 (Kızılötesi) - Bant 4(Kırmızı)

Fark Bitki Örtüsü İndeksi =
Bant 5 (Kızılötesi) + Bant 4(Kırmızı)
Buna göre; çalışma sahasına ait 28 Ağustos 2011 tarihli Landsat 5 uydu görüntüsüne
ait NDVI analizinde bitki örtüsünden fakir çıplak alanlar kahverengi -0,452- -0,097,
çoğunlukla alüvyon alanlara karşılık gelen koyu sarı -0,97- 0,11, makilik alanlara
karşılık gelen alanlar beyaz 0,111- 0,225, bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlar açık
yeşil 0,225- 0338, bitki örtüsünün yoğun gözlendiği ormanlık alanlar koyu yeşil
0,338- 0,755 değerine karşılık gelmektedir.
Çalışma sahasına ait, 3 Kasım 2018, tarihli Landsat 8 uydu görüntüsüne ait NDVI
analizinde ise, bitki örtüsünden fakir çıplak alanlar kahverengi -0,411- -0,052, bitki
örtüsünün daha az olduğu alanlar koyu sarı -0,052- 0,062, makilik alanlara karşılık
gelen alanlar beyaz 0,062- 0,159, bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlar açık yeşil
0,159- 0,236, bitki örtüsünün yoğun gözlendiği ormanlık alanlar koyu yeşil 0,2360,476 değerine karşılık gelmektedir.
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Ağustos tarihli Landsat 5 uydu görüntüsünde mevsim itibariyle alüvyonlar koyu sarı
olarak gözlenirken, Kasım tarihli Landsat 8 uydu görüntüsünde aynı alanlar açık ve
koyu yeşil olarak görülmektedir.

Şekil 3.31. Landsat 5 normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi analizi (NDVI)
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Şekil 3.23. Landsat 8 normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi analizi (NDVI)

47

3.3. Morfolojik Verilerin Hazırlanması
Çalışma sahası içerisinde kalan bölgenin, jeolojik özellikleri önceki çalışmacıların
yaptıkları

çalışmalardan

yararlanılarak

derlenmiş

ve

saha

çalışmaları

ile

desteklenmiştir. Coğrafi tabanı oluşturulacak veritabanları, uzaktan algılama, görüntü
işleme ve analiz çalışmaları ile haritalama işlemleri için tüm arazi verilerinin
konumlarının saptanması oldukça önemli bir süreci oluşturmuştur.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile üretilen vektör, raster veriler ve uydu görüntüleri birlikte
değerlendirilmiş ve jeolojik haritalama ile ilgili örnekler sunulmuştur. Özellikle CBS
ve Google Earth (GE) programının bu tür çalışmalarda kullanıcıya sağladığı
kolaylıklar ortaya konulmuştur.
Jeoloji çalışmalarında sayısal topoğrafik veriden yükseklik modeli üretilmesi, özellikle
morfolojik ve yapısal unsurların yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada,
Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) yöntemi ile üretilen eğim, yamaç yönelimi (bakı)
gibi tematik haritalardan yararlanılmıştır.
3.3.1. Haritaların sayısallaştırılması
Topoğrafik veriler yeryüzü şekillerinin analizinde kullanılan birincil veri kaynakları
arasında yer almaktadır. Çalışma sahasını içerisine alan 1/25000 ölçekli M24c3 M25d4 - N24b2 - N25a1 - N24b3 - N25a4 pafta numaralı topoğrafik haritalar
kullanılmıştır. Raster veri formatındaki bu haritalar ArcGIS 10 programına
aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılarak raster veri haline kağıt haritalar, raster
verilerin gerçek dünya yüzeyindeki koordinatlarına oturması için ArcGIS 10 programı
kullanılarak coğrafi koordinatlandırmaları (Georeferencing), Universal Transverse
Mercator (UTM) European Datum (ED) 50 Zone 36’ a göre yapılmıştır (Şekil 3.33).
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270702.038
4153876.535M
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Şekil 3.33. Çalışma sahasına ait 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarının coğrafi olarak
koordinatlandırılması

Coğrafi koordinatlandırılmaları yapılan topoğrafik haritaların CBS ortamında
kullanılabilmeleri için haritaya ait tüm veriler nokta, çizgi ve alan veri tipinde
sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırılan tüm verilere ait öznitelik değerleri veri tabanına
işlenerek CBS’ nin en önemli özelliği olan grafik veriler ile sözel verilerin birbirleriyle
ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Böylece her türlü veri sorgulanabilir, analiz edilebilir
ve modellenebilir bir hale gelmiştir (Hepdeniz, 2014) (Şekil 3.34).
Sayısallaştırılan tüm topoğrafik haritalara ArcToolbox arayüzünde bulunan birleştirme
(merge) işlemi uygulanarak bütün bir harita haline getirilmiştir. Daha sonra kesilerek
(clip) çalışma sahası harita sınırı oluşturulmuştur.
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Şekil 3.34. Çalışma sahasına ait 6 adet 1/25000 ölçekli topoğrafik paftalar
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3.3.2. Sayısal yükseklik modeli (SYM)
Yeryüzü şekillerine ait özelliklerin belirlenerek bunların analiz edilmesi yerbilimleri
açısından önemli çalışma konularından biridir. Bu çalışmalarda, jeomorfolojik ve
tektonik özellikler ile ilgili hızlı ve doğru bir şekilde bilgi edinilmektedir (Tekin,
2013).
Sayısal yükseklik modeli (SYM) / (DEM- Digital Elevation Model), topoğrafik
haritaların eş yükseklik eğrilerinden oluşturulan sahaya ait yüzey özelliklerinin analiz
edilmesine ve görüntülenmesinde kullanılan modellerdir. Eğim, kabartma ve bakı
haritaları gibi yüzey analizlerine ait işlemleri SYM haritaları ile yapmak mümkündür
(Hepdeniz, 2014).
SYM verisi sayısal ortama aktarılmış eşyükselti eğrilerinden ya da uydu
görüntülerinden elde edilebilir. Eşyükselti eğrileri ve uydu görüntülerinden elde edilen
SYM modellerinin çözünürlükleri farklıdır. Çalışma sahası için elde edilen SYM verisi
eş yükselti eğrilerinin sayısallaştırılması oluşturulmuş 10*10 m çözünürlüklü
verilerdir. Çalışma sahasına ait SYM’ ye göre sahanın en düşük yükseklik değeri 690
m, en yüksek değer ise 2250 m’dir (Şekil 3.35).
3.3.3. Eğim haritası (slope)
Eğim, topoğrafik yüzey üzerinde seçilen iki nokta arasındaki eğimin derece veya
yüzde olarak belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlem yardımıyla istenilen eğim
değerlerine sahip coğrafi bir bölgeyi gösteren alan detayları elde edilebilir. Elde edilen
bu detaylar konuma bağlı farklı analizlerde kullanılabilir.
Çalışma sahasına ait eğim özelliklerini belirlemek amacıyla SYM’nin sahip olduğu x,
y, z değerleri kullanılarak çalışma sahasının eğim haritası oluşturulmuştur. Oluşturulan
haritada, elde edilen eğimler derece cinsinden hesaplanarak yeniden sınıflandırma
işlemi (reclassify) ile 8 eğim derecesine ayrılmıştır. Yamaçlara ait eğim sınıflaması
incelendiğinde, çalışma sahasının önemli bir kısmının 2-5° arasında değişen eğimlerde
olduğu, genelde ise eğimlerin 0-10° arasında değiştiği görülmektedir (Şekil 3.36).
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Bu eğim açılarına ait alan dağılım grafikleri de oluşturulmuştur. Buna göre çalışma
sahasında, 2-150 eğimli alanlar 226 km2, 5-100 eğimli alanlar 167 km2, 10-150 eğimli
alanlar 162 km2, 15-300 eğimli alanlar 130 km2, 30-450 eğimli alanlar 102 km2, 45-600
eğimli alanlar 72 km2, 60-750 eğimli alanlar 42 km2, 75-870 eğimli alanlar 17 km2
olarak hesaplanmıştır (Şekil 3.37).

Şekil 3.35. Çalışma sahası SYM haritası
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Şekil 3.246. Çalışma sahası eğim haritası

Şekil 3.37. Eğim açıları alan dağılımları grafiği
53

Eğim sınıflaması dikkate alındığında eğimin ani değişim gösterdiği, Şekil 3.38’de
mavi tonlarla belirgin bölgeler muhtemel faylı bölgeleri işaret edebilmektedir.
Özellikle İncirdere Köyü kuzeyindeki yükseltiler ile Kestel Köyü kuzeyinde,
Karaaliler Köyü güneybatısında, Karapınar

Köyü kuzeydoğusundaki

eğim

değişimlerindeki ani farklılık oldukça açık bir şekilde gözlenebilmektedir. Buralarda
bej-mavi renk ton geçişleri KD-GB yönelimleri vermektedir. Saha çalışmaları
öncesinde yapılan bu çalışma ile faylanma olasılığı bulunan bölgeler işaretlenmiştir,
bu da bölgedeki fay sistemleri ile de uyum göstermektedir.

Şekil 3.38. Çalışma sahası eğim haritası ve profil kesitler
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Bir bölgenin tektonik ve jeomorfolojik özellikleri ile ilgili ön bilgi vermesi bakımından
burada kullanılan eğim sınıflamasından yararlanmak ön bilgilendirme açısından saha
çalışmaları öncesinde faydalı olabilir.
SYM üzerinde belirlenen hatlar boyunda sayısal topoğrafik kesitler elde
edilebilmektedir. Bu kolaylık CBS’nin jeoloji çalışmaları için sağladığı önemli
katkılardan biridir. Bu çalışmada destekleyici olması için, Belikdağ Tepe, Katranlık
Tepe arasında A-A', Devren Sırtı Güvenli Tepe arasında B-B' ile gösterilen noktalar
arasında profil kesitler alınmıştır. Bu kesitlerde topoğrafyadaki ani değişimler tespit
edilmiş muhtemel faylı bölgeler Şekil 3.38’de kesikli çizgiler ile gösterilmiştir. Bu
doğrusal yapılar arazi gözlemleri ve yukarıda ifade edilen diğer analizlerle
eşleştirildiğinde sonuçların büyük oranda tutarlı olduğu görülmüştür. Çalışma
sahasındaki güncel sınırların kabaca belirlenmesi içinde eğim sınıflaması yardımcı
olmaktadır.
3.3.4. Bakı haritası (aspect)
“Bakı, yüzeyin kuzey ile yaptığı açı değeri olup, 0-3600 arası pusula yönleri ile ifade
edilir” (Hepdeniz, 2014). ArcGIS Spatial Analiz modülü surface sekmesinde bulunan
Aspect analizi ile çalışma sahasındaki şev yüzeylerinin baktığı yönler, açı değerlerine
göre renklendirilerek bakı haritası oluşturulmuştur (Şekil 3.39).
Yamaç yönelimi haritası incelendiğinde çoğunlukla güney ile güneydoğuya bakan
yamaçların ve düz alanların çalışma sahasında hakim olduğu ortaya çıkmaktadır. Şekil
3.38’de kırmızı bölümler kuzeyi, açık mavi bölümler güneyi, sarı bölümler doğuyu ve
mavi bölümler batıyı göstermektedir.
Çalışma sahasında bulunan yamaç yönlerine ait alan dağılım grafikleri de
oluşturulmuştur. Buna göre, Flat (düz) alanlar 154 km2, North (kuzey) bakan yamaçlar
53,2 km2, Northeast (kuzeydoğu) bakan yamaçlar 89,4 km2, East (doğu) bakan
yamaçlar 99,7 km2, Southeast (güneydoğu) bakan yamaçlar 109,4 km2, South (güney)
bakan yamaçlar 107,8 km2, southwest (güneybatı) bakan yamaçlar 93,7 km2, West
(batı) bakan yamaçlar 92,8 km2, Northwest (kuzeybatı) bakan yamaçlar 87,6 km2,
North (kuzey) bakan yamaçlar 87,6 km2 olarak hesaplanmıştır (Şekil 3.40).
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Şekil 3.39. Çalışma sahası bakı haritası

Şekil 3.40. Bakı alanları dağılım grafiği
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3.3.5. Laboratuvar ve büro çalışmaları
Laboratuvar çalışmalarında, ilk olarak sahadan alınan kayaç örneklerinden çalışmanın
amacına uygun ince-kesitler hazırlanmıştır. Hazırlanan ince-kesitlerin incelenmesi
aşamasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mikroskop ve Görüntü Analiz Laboratuarında bulunan
bilgisayar ve kamera destekli Nikon marka polarizan mikroskop ve binoküler
mikroskoplardan yararlanılmıştır.
Saha çalışmaları sırasında yapılan makro gözlemlere dayalı ve genel kapsamlı
tanımlamalar dışında ince-kesitlerin mikroskop altında petrografik/petrolojik
incelemeleri yapılmış mineralojiyi ve dokusal özellikleri yansıtmak üzere fotoğraflar
çekilmiştir. Çalışmanın doğrudan petrografi amaçlı olmaması, kayaç (ince-kesit)
tanımlamalarında bileşenlerin kayaçtaki miktarı kabaca ve göz kararı ile kalitatif
yöntemler kullanılarak belirlenmiştir.
Saha çalışmaları sırasında noktasal inceleme yapılan noktaları, örnek alınan yerleri
gösteren “İnceleme Noktası Haritası” hazırlanmıştır (Şekil 3.41). Birimlerin
karakteristik özelliklerini ve örnek yerini gösteren fotoğraflarla beraber inceleme
yapılan noktasal alan ve yakın çevresinde birimin yayılımı ve devamlılığı ile diğer
birimlerle olan dokanak ilişkilerini gösteren panoramik fotoğraflar çekilmiş ve
levhalar hazırlanmıştır (Levha 1- 20). Çalışma sahasındaki litolojik birimlere ait
sahadan alınan örneklerden yapılan ince kesitler ve petrografik inceleme fotoğraflarına
ait levhalar hazırlanmıştır (Levha 21-24).
Çalışma sahasındaki inceleme noktalarına ait koordinatlar, kayaç türleri, tabaka
konumu, alınan kayaç örnek no’ ları, saha gözlemlerine ilişkin fotoğraf ve kadraj
bilgileri ile petrografik incelemelere ait levha bilgileri Çizelge 3.4’de birlikte
verilmiştir. Çizelge 3.4.’de bütünleşik olarak sunulan veriler, hazırlanan harita ve
levhaların birlikte değerlendirilmesi tez süresince yürütülen çalışmalarda büyük
kolaylık sağlamıştır.
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Büro çalışmalarında yararlanılan Word, Excel ofis programları yanında; ArcMap10.0,
ArcScene 10.0, Google Earth, Rockwork 16 ve Corel Draw 10 grafik yazılımı gibi
CBS ve UA yazılım programları kullanılmıştır.

Şekil 3.41. Çalışma sahası inceleme noktaları, örnek yerlerini gösteren harita
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Çizelge 3.4. Çalışma sahasındaki inceleme noktalarına ait koordinat, formasyon adı ve simgesi, yaşı, kayaç türü, tabaka konumu, alınan kayaç
örnek no ve cinsi, fotoğraf kadraj bilgileri, saha ve mikroskop levha bilgileri (*)

İnceleme
Noktası

Koordinatlar
(UTM) Yükseklik

Formasyon Adı
ve Simgesi

Yaş

Kayaç türü ve
Yapısal

Düzlemsel
Konum

H1

36S 288984 D
4152376 K
923 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase –
Senoniyen

Koyu gri renkli orta –
kalın tabakalı kireçtaşı
oldukça fazla kırık
çatlaklı

327/64 Tabaka
Konumu

H2

36S 288941D
4152372K
921 m
36S 288910 D
4152374 K
902m
36S 286061 D
4152232K
898m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

327/56 Tabaka
Konumu

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

H5

36S 287998 D
4152125 K
923 m

Ağlasun Frm

NeojenMiyosen

Koyu gri renkli
Kireçtaşları Orta
tabakalı.
Koyu gri renkli
Kireçtaşları Orta
tabakalı.
Açık gri renkli
oldukça kırık çatlaklı
ayrışmış orta tabakalı
kireçtaşları
Ayrışmış sarı-kirli sarı
kahvrenkli fliş

H6

36S 287325 D
4152950 K
948 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Gri açık gri renkli orta
–kalın tabakalı kırık
çatlaklı kireçtaşı

47/48 Tabaka
konumu

H7

36S 287096 D
4152406 K
911 m

Çiğdemtepe Kireçtaşı

Maastrihtiyen

İnce tabakalı oldukça
parçalanış ufalanmış
açık gri kireçtaşları
kristaller sıvama
şeklinde

284/52 Tabaka
konumu

H3

H4

Kayaç
Örnek
No
HN1

İnce-Kesit/Preparat
İncelemeleri
Mikroskop Levha No
(ML)
DVRZ-1 Rekristaze
kçt. Onkoidal peloid
taneleri göz.
Miliolit, pelespot
kavkıları L21 Ş1

İnceleme Noktası,
Fotograf Sayısı ve
Kadraj Yönleri

Saha Levha No
(SL) (Şekil No)

Foto 1 2820

Levha 1 Şekil 1

Foto 2 3270

Levha 1 Şekil 2

315/22 Tabaka
konumu

HN2

Foto 3 3150

Levha 1 Şekil 4

350/48Tabaka
konumu

HN3

Foto 4 3240

Levha 1 Şekil 5

Levha 2 Şekil 7

HN4

Foto 5-6
Foto 7-8-9 Panoramik
1070- 2100(saat
yönünde yatay H +)
Foto 10 3170

Foto 18-19 2840

Levha 1 Şekil 6

47/54 Tabaka
konumu

59

DVRZ-5 Huburella
sp. Plantik
foraminifera.
Marginoyruncana
marginata L21-Ş5

Levha 1 Şekil 3

Çizelge 3.4 (devam)

İnceleme
Noktası

Koordinatlar
(UTM) Yükseklik

Formasyon Adı
ve Simgesi

Yaş

Kayaç türü ve Yapısal

Düzlemsel
Konum

284/52 Tabaka
konumu

Kayaç Örnek
No

İnce-Kesit/Preparat
İncelemeleri Mikroskop
Levha No
(ML)

İnceleme
Noktası,
Fotograf Sayısı
ve Kadraj
Yönleri
Foto 18-19 2840

Saha Levha No
(SL) (Şekil No)

Foto 1 2410
Foto 2-3-4
Panoramik 6501890(saat
yönünde yatay H
+)
Foto 5 1890

Levha 2 Şekil 8
Levha 2 Şekil 9

Foto 6 Foto 7-8-9
Panoramik 17402610(saat
yönünde yatay H
+)

Levha 3 Şekil 11
Levha 3 Şekil 13

Foto 1 2750

Levha 3- Şekil 12

H7

36S 287096 D
4152406 K
911 m

Çiğdemtepe
Kireçtaşı

Maastrihtiyen

H8

36S 285259 D
4152259 K
866 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

İnce tabakalı oldukça
parçalanış ufalanmış açık
gri kireçtaşları kristaller
sıvama şeklinde
Açık gri renkli orta tabakalı
ince kristalli kireçtaşı

H9

36S 285289 D
4151848K
816 m
36S 286755 D
4152298 K
860 m

Ağlasun Frm.

NeojenMiyosen

Sarı- kirli sarı kahverenkli
ince tabakalı ayrışmış fliş

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Koyu gri renkli Kireçtaşları
Orta tabakalı.

300/68 Tabaka
konumu

HN6

H11

36S 288149 D
4152783K
893m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Açık gri renkli kalın
tabakalı kireçtaşları

207/60 Tabaka
konumu

HN7

M1

284534 D
4146672 K
810m
36S 284291D
4146541 K
791 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Açık gri renkli orta tabakalı
kireçtaşları

295/62 Tabaka
konumu

MN1

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Koyu gri renkli orta –kalın
tabakalı kireçtaşı

285/66 Tabaka
konumu

MN2

36S 283981 D
4146044 K
777 m
36S 284035 K
4144906 D
798 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

154/29 Tabaka
konumu

Foto 2-3-4 2901540

Levha 4 Şekil 14

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Koyu gri renkli orta –kalın
tabakalı kireçtaşı oldukça
fazla kırık çatlaklı
Koyu gri renkli orta –kalın
tabakalı kireçtaşı oldukça
fazla kırık çatlaklı

234/48 Tabaka
konumu

Foto 5 2300
Foto 6-7 12702200

Levha4 Şekil 15
Levha 4 Şekil 16

H10

M2

M3

M4

241/32 Tabaka
Konumu

60

HN5

Levha 1 Şekil 6

Levha 2 Şekil 7

DVRZ-4 Pelmikritik
miliolit taneli
rekristalize kireçtaşı L21
Ş3

DVRZ-2 Peloid
tanelerden oluşmuştur.
Biyopelmikrit ve milorit
gözlenmiştir. L21 Ş2

Çizelge 3.4. (devam)

İnceleme
Noktası
M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

A1

A2

A3

A4

A5

Koordinatlar
(UTM) Yükseklik

Formasyon
Adı
ve Simgesi

Yaş

36S 2838474 D
4145306K
797 m
36S 283934 D
4145640K
786 m
36S 284722 D
4146772 K
802 m
36S 284820 D
4146791K
893m
36 S285268 D
4146872 K
825m

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

36S 285936 D
4142047K
968 m
36 S 286790D
4146378K
887 m
36S 280708 D
4148528K
787 m
36S 280722 D
4148399K
803 m
36S 284722 D
4146772 K
802 m
36S 280616 D
4147980K
798m
280461D
4148421 K
790m

Çiğdemtepe
Kireçtaşı

Maastrihtiyen

Kızılkırma
Formasyonu

Paleosen

Çiğdemtepe
Kireçtaşı

Maastrihtiyen

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Kayaç türü ve
Yapısal

Düzlemsel
Konum

Kayaç
Örnek
No

İnce-Kesit/Preparat
İncelemeleri Mikroskop
Levha No
(ML)

İnceleme Noktası,
Fotograf Sayısı ve Kadraj
Yönleri

Saha Levha No
(SL) (Şekil No)

Foto 8 2400

Levha 4 Şekil 17

Açık gri renkli orta
tabakalı ince kristalli
kireçtaşı
Orta ince tabakalı ince
kristalli kireçtaşı

245/52 Tabaka
Konumu

MN3

232/38 Tabaka
Konumu

MN4

Koyu gri renkli
Kireçtaşları Orta
tabakalı.
Açık gri renkli ince
orta tabakalı ayrışmalı
kireçtaşları
Açık gri renkli orta
kalın tabakalı
kireçtaşları

339/44 Tabaka
konumu

MN5

344/66 Tabaka
konumu

MN6

Foto 9 2950
Foto 10 3400

Levha 5 Şekil 18
Levha 5 Şekil 19

103/50 Tabaka
konumu

MN7

Levha 5 Şekil 21
Levha 5 Şekil 20

Bej renkli ince
tabakalı kırılgan
plaketli kireçtaşı
Kırmızı gri açık yeşil
renkli çamurtaşı

125/48 Tabaka
konumu

MN8

Foto 11-12 1030
Foto 13-14-1 5 Panoramik
3250- 1830(saat yönünde
yatay H +)
Foto 13 1650

259/68 Tabaka
konumu

MN9

Krem bej renkli çok
ufalanmış parçalanmış
kireçtaşları
Gri renkli dayanımlı
Orta ince tabakalı
kireçtaşı
Gri Açık gri renkli orta
kalın tabakalı
dayanımlı kireçtaşları
Açık gri renkli ince
orta tabakalı
kireçtaşları
Koyu gri-gri renkli
kalın tabakalı
kireçtaşları

70/32 Tabaka
Konumu

AN1- AN2

142/51 Tabaka
Konumu

ÇİD-3 pelajik kçt heterohelix
sp avontospolos mayorensis
L22-Ş11- L23-Ş16
KIZ-6 Rotalita,
Globotruncanit formlar,
Contusontruncana contuza
ÇİD-2 pelajik çamurtaşı
özelliğinde. Globorutcanit
formlar gözleniyor L21 Ş7

Levha 19 Şekil
72

Foto 11 2770
Foto 3-4-5 3220
Foto 6 720

Levha 6 Şekil 22
Levha 6 Şekil 23

AN3

Foto 8 1420

Levha 6 Şekil 24

100/72 Tabaka
konumu

AN4

Foto 11 1000

Levha 6 Şekil 25

132/63 Tabaka
konumu

AN5

Foto 12 1400

Levha 7 Şekil 26

254/66 Tabaka
konumu

AN6

Foto 13 2420

Levha 7 Şekil 27
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Çizelge 3.4 (devam)

İnceleme
Noktası
A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

Koordinatlar
(UTM) Yükseklik

Formasyon
Adı
ve Simgesi

Yaş

Kayaç türü ve
Yapısal

Düzlemsel
Konum

36S 280439D
4148289 K
798 m
36S 279940 D
4147800 K
804 m

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Koyu gri renkli orta –
kalın tabakalı kireçtaşı

250/71Tabaka
konumu

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

154/29 Tabaka
konumu

36S 279570 D
4148120K
784 m
36S 279540 D
4148078K
787m
36S 279425 D
4147896 K
794m
36S 279266 D
4147355K
781m
36 S 279176D
4146942 K
788m

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Çiğdemtepe
Kireçtaşı

Maastrihtiyen

Koyu gri renkli orta –
kalın tabakalı kireçtaşı
oldukça fazla kırık
çatlaklı
Gri renkli orta tabakalı
az kırık çatlaklı
kireçtaşları
Krem bej renkli ince
tabakalı kireçtaşları

232/74 Tabaka
Konumu

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Gri renkli orta tabakalı
oldukça dayanımlı
kireçtaşları
Gri renkli kalın
tabakalı dayanımlı
kireçtaşları
Gir renkli orta tabakalı
çatlaklı kireçtaşı

36S 279135D
4146453 K
781m
36S 279261 D
4145397 K
781 m
36S 279282 D
4145230
779m

Kayıköy
Formasyonu

Paleojen –
Eosen

İnce orta tabakalı sarı
renkli yer yer plaketli

242/42Tabaka
konumu

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

195/30 Tabaka
konumu

Davraz
Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Koyu gri renkli orta
tabakalı ince kristalli
kireçtaşı
Gri renkli ince tabakalı
kireçtaşları

36S 279660 D
4144166 K
806m

Çiğemtepe
Kireçtaşı

Maastrihtiyen

Sarımsı bej renkli orta
tabakalı kireçtaşı

Kayaç
Örnek
No

İnce-Kesit/Preparat İncelemeleri
Mikroskop Levha No
(ML)

İnceleme Noktası,
Fotograf Sayısı ve
Kadraj Yönleri

Saha Levha No
(SL) (Şekil No)

Foto 14-15-16 2500 2150-2720

Levha 7 Şekil 28
30, 33

Foto 17-18
Panoramik 33502620(saat yönünde
yatay H +)
Foto 19

Levha 10 Şekil 32

AN8

Foto 20-21-22

Levha 10 Şekil 34
Levha 11 Şekil 35

256/50 Tabaka
konumu

AN9

Foto 23-24

Levha 11 Şekil 36
Levha 11 Şekil 37

258/32 Tabaka
konumu

AN10

Foto 25

Levha 11 Şekil 38

282/34 Tabaka
konumu

AN11

Foto 26 800

Levha 10 Şekil 39

Foto 27 -28 2320

Levha 10 Şekil 40
Levha 10 Şekil 41

AN12

Foto 29-30-31-32
2020-2360-2490

Levha 10 Şekil 42
Levha 11 Şekil 43

209/42 Tabaka
konumu

AN13

Levha 12 Şekil 45
Levha 11 Şekil 44

156/40 Tabaka
konumu

AN14

Foto 1 1950
Foto 2-3 Panoramik
1000- 1300(saat
yönünde yatay H +)
Foto 5 1360
Foto 6 930

AN7

281/42Tabaka
Konumu
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DVRZ-6 Laminalı pelajik
çamurtaşı. Plantik foraminiferler
ve mikropelespot kavkısı
gözlenmektedir. L21-Ş6

Levha 10 Şekil 33

Levha 12 Şekil 46
Levha 12 Şekil 47

Çizelge 3.4 (devam)

İnceleme
Noktası

Koordinatlar
(UTM) Yükseklik

Formasyon Adı
ve Simgesi

Yaş

A17

36S 279746 D
4143862K
790 m

Kayıköy Formasyonu

Paleojen –
Eosen

A18

36S 279780 D
4143902K
805m

Kayıköy Formasyonu

Paleojen –
Eosen

A19

36S 280187 D
4143548 K
792 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

A20

36S 280744 D
4143359 K
810 m

Kayıköy Frm.

Paleojen –
Eosen

A21

36S 280982 D
4143229 K
813m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

A22

36S 281539 D
4143356 K
782 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

A23

36S 282711 D
4144685 K
829 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

İnceleme
Noktası,
Fotograf Sayısı
ve Kadraj
Yönleri
Foto 11 2770

Levha 12 Şekil 48

Foto 12-13 16402420
Foto 15-16-17-18
3100-1940
Foto 4-5 24502570-

Levha 13 Şekil
49-50
Levha 13 Şekil
51-52
Levha 14 Şekil
53-54

AN18-AN19

Foto 6 2420
Foto 7 2080

Levha 14 Şekil 55
Levha 15 Şekil 56

AN20

Foto 15 2360

Levha 15 Şekil 57

256/42 Tabaka
Konumu

AN21

Foto 1 2240

Levha 15 Şekil 58

161/72Tabaka
konumu

AN22

Foto 12-13-14-15
2740-3540

Levha 16 Şekil 59

Kayaç türü ve
Yapısal

Düzlemsel
Konum

Kayaç Örnek
No

İnce-Kesit/Preparat
İncelemeleri Mikroskop
Levha No
(ML)

Killi kireçtaşları
araları kalsit dolgulu.
Bol ayrışmalı ve
oldukça kırılgan ince
tabakalı
Sarı kirli sarı renkli
ayrışmış killi
kireçtaşları

281/42Tabaka
Konumu

AN15

KAY-2 Globorotalia,
morozovella ve
radyolarit formlar L22
Ş9

164/60 Tabaka
Konumu

AN16

KAY-3 Pelajik
çamurtaşı.Globoratalia
sp., Morozevella sp.
Globugerina sp.L22 Ş10

Gri renkli orta tabakalı
1-2 m arasında
değişen tabaka
kalınlıkları. İnce
kristalli açık gri renkli.
Sarımsı bej renkli killi
kireçtaşları Tabaka
kalınlıkları 1-5 cm
arasında ofiyolitik
kalıntılar gölenmiştir
Gri renkli orta tabakalı
75 cm- 1.5m arasında
değişen tabaka
kalınlıkları. İnce
kristalli açık gri renkli.
Gri açık gri renkli orta
tabakalı 1-2 m
arasında değişen
tabaka kalınlıkları.
İnce kristalli açık gri
renkli kçt.
Koyu Gri renkli kalın
tabakalı kçt. Tabaka
kalınlıkları 4 m. Kırık
çatlaklar arasında 5-10
cm lik kalsit dolgular.
Kırılınca koku var

255/62 Tabaka
Konumu

AN17

212/24 Tabaka
konumu
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Saha Levha No
(SL) (Şekil No)

Çizelge 3.4 (devam)

İnceleme
Noktası

Koordinatlar
(UTM) Yükseklik

Formasyon Adı
ve Simgesi

Yaş

A24

36S 282562 D
4144890 K
890 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

A25

36S 282880 D
4146357 K
787 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

A26

36S 282790 D
4146750 K
786 m
36S 282015 D
4147741 K
795 m
36S 278235 D
4148831 K
807 m

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Davraz Kireçtaşı

Kretase Senoniyen

Akdağ Kireçtaşı

Triyas

A27

D1

D2

36S 277257 D
4148311 K
868 m

Isparta Ofiyolitli
Karışığı

Paleojen –
Paleosen

Kayaç türü ve
Yapısal

Düzlemsel
Konum

Kçt lerde
kahverengimsi sarımsı
renkli ayrışmalar ve
yer yer topraklaşmalar
var. Tabaka
kalınlıkları 2 m
Gri açık gri renkli orta
tabakalı 50-75cm
arasında değişen
tabaka kalınlıkları.
İnce kristalli açık gri
renkli kçt.
Koyu Gri renkli kalın
tabakalı kçt. Tabaka
kalınlıkları 1-2 m.
Koyu Gri renkli ince
taneli kçt. Tabaka
kalınlıkları 1-2.5 m.
Beyaz bej renkli masif
rekristalize kçt. Bol
çatlaklı

118/63 Tabaka
konumu

Kayaç Örnek
No

İnce-Kesit/Preparat
İncelemeleri Mikroskop
Levha No
(ML)

AN23-AN24

353/52Tabaka
Konumu

295/26 Tabaka
konumu

AN25-AN26

116/40 Tabaka
konumu
195/78 Kırık
konumu

Açık-koyu yeşilden
kırmızı, gri renge
kadar değişen
düzensiz bir yapıdadır.
dağılgan yapılı
radyolaritler
gözlenmiştir.
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DN1-DN2

AK-1 rekristalize
kireçtaşıdır.
Rekristalizasyon ile
birlikte 2. cil kalsit
dolguları içermektedir L22
Ş11-12

İnceleme
Noktası,
Fotograf Sayısı
ve Kadraj
Yönleri
Foto 16-17 1280

Saha Levha No
(SL) (Şekil No)

Foto 1 2800
Foto 2 2780

Levha 17 Şekil 61
Levha 17 Şekil 62

Foto 3 2740

Levha 17 Şekil 63

Foto 7-8-9 1100

Levha 14 Şekil 64

Foto 2-3-4
Panoramik
2650-3000

Levha 18 Şekil 66

Foto 1 3010

Levha 17 Şekil 65

Foto 10
Foto 11
Foto 12-13
Panoramik
2640- 2870(saat
yönünde yatay
H +)

Levha 18 Şekil 67
Levha 18 Şekil 68
Levha 19 Şekil 69

Levha 18 Şekil 60

Çizelge 3.4 (devam)

İnceleme
Noktası

Koordinatlar
(UTM) –
Yükseklik

Formasyon Adı
ve Simgesi

Yaş

D3

36S 278152 D
4148054 K
798m

Ağlasun Frm.

NeojenMiyosen

D4

36S 277764 D
4147311 K
825m

Isparta Ofiyolitli
Karışığı

Paleojen–
Paleosen

D5

36S 277278 D
4147331 K
852m

Akdağ Kireçtaşı

Triyas

Kayaç türü ve
Yapısal

Düzlemsel
Konum

Kumtaşı şeyl
ardalanmaları ve yer
yer killi
kireçtaşlarından
oluşmaktadır. Sarı boz
renkli yer yer
toprağımsı özellikte
Tabaka kalınlıkları 250 cm
Gri renkli düzensiz
yapıda ayrişmış
yüzeyler gözlenmiştir.

Kayaç Örnek
No

DN3

166/62 Kırık
Konumu

Bej renkli kçt yer yer
ayrışmalar gözleniyor.
Tabakalanma belirgin
değil.
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İnce-Kesit/Preparat
İncelemeleri Mikroskop
Levha No
(ML)

İnceleme
Noktası,
Fotograf Sayısı
ve Kadraj
Yönleri
Foto 21
Foto 22-23

Saha Levha No
(SL) (Şekil No)

Foto 24-25-26
Panoramik
2580-2800 (saat
yönünde yatay
H+)
Foto 30 2480

Levha 20 Şekil 74

Levha 19 Şekil 70
Levha 20 Şekil 73

Levha 19 Şekil 71

Çalışma sahasının jeoloji haritası, Şenel (1997 a, b, c, d) ile Hançer (1996)’ e ait önceki
çalışma verilerine ve saha gözlemlerine dayanarak oluşturulmuştur. Tüm raster
haritalar ArcMap ortamında coğrafi olarak konumlandırılmış (georeferencing), daha
önceden oluşturulan haritalarla üst üste çakıştırılmıştır. Bu işlemlerden sonra
ArcCatalog arayüzünde veritabanı oluşturulmuştur. Arazide bulunan tüm birimler
feature class’lar oluşturularak vektör veri tipinde çizilmiştir. Bu birimlere ait yaş,
birim, kısaltma, formasyon adı ve formasyona ait öznitelik bilgileri gibi tüm veriler
veri tabanına işlenmiştir (Hepdeniz, 2014) (Şekil 3.42).

Şekil 3.42. Jeoloji haritasına ait öznitelik veri tablosu (Hepdeniz, 2014’den
değiştirilerek)

Üst katmanda, jeolojik formasyonlar ile saha çalışmalarına ait inceleme noktaları,
faylar, tabaka doğrultu ölçüm noktalarına ait veriler vektör çizimler ile gösterilmiştir.
Oluşturulan jeoloji haritasını daha görsel hale getirmek için % 50 şeffaf hale getirilerek
alt katmana gölgeli kabartma haritası yerleştirilmiştir (Şekil 3.43).
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Şekil 3.43. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bölgenin jeoloji haritası (Şenel, 1997 a, b,
c, d ve Hançer, 1996’ dan değiştirilerek hazırlanmıştır)

67

4. ARAŞTIRMA BULGULARI
4.1. Stratigrafi
“Türkiye’nin güneybatısında, yer alan çalışma sahası, jeolojik özellikleri bakımından
oldukça karmaşık bir yapı göstermektedir. Blumental (1963), bölgede ilk defa çalışma
yapan araştırmacıdır. Toros kuşağında görülen ters V şeklindeki yapıya “Isparta
Büklümü” adını vermiştir. Koçyiğit (1983) tarafından Isparta Büklümünün kuzeyinde
yer alan Eğirdir gölü ve çevresinin tektonik gelişimini üç dönemde incelemiştir. Bu
dönemleri; Eski Tektonik dönem, Geçiş Dönemi ve Yeni Tektonik Dönem olarak
adlandırmıştır.
Eski Tektonik Dönemi’de Liyas-Maestristiyen aralığını duraylı ve Hoyran karbonat
platformunun geliştiği dönem, Maestristiyen-Lütesiyen arasını çekme tektoniğinin
hakim olduğu dönem ve Üst Lütesiyen sonunu da sıkışma tektoniği ve İç Toros
Ofiyolitli karışığı napının platform üzerine yerleştiği dönem olmak üzere üç döneme
ayırmıştır.
Geçiş Döneminde ise sıkışma tektoniğine bağlı olarak gelişen yükselme ile Güneybatı
Anadolu’ nun büyük bir kısmı su üzerine çıkmıştır.
Oligosen’ den günümüze kadar olan dönem ise yeni tektonik dönem olarak
tanımlanmıştır. Çekme tektoniğinin etkisi ile blok faylanmalar ve volkanik
faaliyetlerin görüldüğü ve bölgenin günümüzdeki morfolojisine sahip olduğunu ifade
etmektedir” (Hepdeniz, 2014) (Şekil 4.1).
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Şekil 4.1. Isparta büklümünün basitleştirilmiş jeoloji haritası (Şenel, 1984; Yağmurlu
ve Şentürk, 2005). 1) Metamorfik kayalar (Paleozoyik), 2) Karbonat kayalar
(Mesozoyik), 3) Antalya napları, 4) Likya napları, 5) Beyşehir-Hoyran
napları, 6) Denizel Tersiyer tortullar, 7) Karasal Neojen tortullar, 8) Neojen
volkanitler, 9) Antalya travertenleri, 10) Normal faylar, 11) Bindirme fayları

“Isparta Büklümü içerisinde Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kaya birimleri; başlıca
otokton, allokton ve volkanik olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Çalışma sahası
içerisinde yer alan otokton birimler yaşlıdan gence doğru; Senomaniyen-Alt
Senoniyen yaşlı Davraz kireçtaşı, Maestristiyen yaşlı Çiğdemtepe kireçtaşı, PaleosenAlt Eosen yaşlı Kızılkırma formasyonu, Orta Eosen yaşlı Kayıköy formasyonu,
Burdigaliyen yaşlı Ağlasun formasyonu ile Kuvaterner yaşlı alüvyon olarak
belirlenmiştir. Oluşum yaşı Jura-Kretase, yerleşim yaşı ise Alt Miyosen sonrası olan
Akdağ kireçtaşı ile onunla birlikte sahaya yerleşen Isparta ofiyolitli karışığı, çalışma
sahası içerisindeki allokton birimleri oluşturur. Plio-Kuvaterner yaşlı Susuz Köy
bazaltları da volkanik birimleri oluşturmaktadır” (Hançer, 1996) (Şekil 4.2).
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Şekil 4.2. Çalışma sahasının genelleştirilmiş sütun kesiti (ölçeksiz) (Hançer, 1996’ dan
değiştirilerek alınmıştır)
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4.1.1. Otokton birimler

✓ Mesozoyik
Çalışma sahasında bulunan Davraz kireçtaşı ve Çiğdemtepe kireçtaşı, Mesozoyik
dönemde otokton konumlu olarak oluşun karbonatlı kayaçlardır.
Davraz kireçtaşı
Davraz kireçtaşı, harita alanında izlenen otokton konumlu kayaçların en yaşlısıdır. İlk
olarak Akbulut (1980), Mesozoyik yaşlı karbonatlar için Davraz kireçtaşı tanımını
kullanmıştır. Çalışma sahası içerisinde 1/25000 ölçekli Isparta N25a1 paftasında
Hökez Dağı’ndan doğuya doğru Sazaköy Mahallesine, kuzey ve kuzeybatıda Alkaya
Köyü, Çeltikçi İlçesi ve Bağsaray Kasabasına kadar oldukça geniş bir yayılıma
sahiptir. Hökez Dağı ve çevresinde birim; çoğunlukla açık gri, gri, koyu gri renkli ortakalın tabakalı (2.5- >10 m) yer yer oldukça kırıklı ve çatlaklıdır (Levha 1- Şekil 1-5).
Birim, çalışma sahasında Menevişli Tepe kuzeyinde Kumar Boğazı mevkiine doğru
çoğunlukla koyu gri, gri renkli orta-kalın tabakalı kireçtaşları ile temsil edilmekte olup,
tabaka kalınlıkları 1 m ile 2.5 m arasında değişmektedir (Şekil 4.3).
Davraz kireçtaşı, Bucak güneybatısında Aladağ Tepe’de oldukça geniş bir yayılıma
sahiptir. Aladağ Tepe mevkiinde topoğrafik olarak yamaçlarda da birim takip
edilebilmektedir. Aladağ Tepe güneydoğusunda Kocayatak T., Sarıoğlu T. ve
Kızlarsivrisi T. ve güneybatısında Yağmur ağacı mevkiinde de birim yayılımına
devam etmektedir. Birimin Aladağ Tepe’de yayılım gösterdiği alanlar Şekil 4.4’de
gösterilmiştir.
Birimin çalışma sahası içerisinde yayılım gösterdiği alanlar kabartma haritası üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 4.5).
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Kd

Şekil 4.3. Menevişli Tepe kuzeyi Davraz kireçtaşları UTM 36S X: 285255 Y: 4146920
R: 811m

Şekil 4.4. Aladağ’da Davraz kireçtaşının yayılımına ilişkin Google Earth görüntüsü
(Aladağ doğusu, kuzey ve kuzeybatısı)
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Şekil 4.5. Davraz kireçtaşının yayılımının kabartı haritasındaki görüntüsü

Yapılan petrografik incelemeler; incekesit yapılan kayaç örneklerinde onkoidal taneler
ve peloidler gözlenmiştir. Fosiller granüler kalsit ya da porselen yapıda, textularit
formlar içermektedir. Biyopelmikrit ve milorit içeren resif gerisi kireçtaşı
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özelliğindedir (Şekil 4.6). İkincil kırık ve çatlak dolguları içeren ince kesitlerde
biyopel sparit, miliolit, pelespot kavkı parçaları ile birlikte Turoniyen yaşlı plantik
foraminiferalar, Huburella sp, fosilleri içermektedir (Levha 21- Şekil 4).
Hançer 1996’ya göre İçerdiği fosil kapsamına göre birimin yaşı, Turoniyen-Alt
Senoniyen (Üst Kretase) olarak belirtilmiş; alt seviyeler için Senomaniyen, daha üst
kesimlerde ise Turonian-Alt Senoniyen olarak belirtilmiştir. Senomaniyen-Alt
Senoniyen birimin yaş aralığı olarak belirlenmiştir.

Şekil 4.6. Davraz kireçtaşlarında rastlanan biyopelmikrit görünümü (LxNx10)
Menevişli Tepe (Dvrz-2)

Isparta ofiyolitli karışığı ve Akdağ kireçtaşı gibi allokton birimler bölgeye
Burdigaliyen sonrasında bölgeye yerleşirken, otokton konumlu birimlerde sıkışma
etkisinde kalarak bazı bölgelerde paraotokton özelliği kazanmışlardır. Ancak Davraz
kireçtaşı genel yayılım özelliği ile otokton olarak kabul edilmiştir (Hançer, 1996).
Çiğdemtepe kireçtaşı
Formasyon ilk olarak Koçyiğit (1980) tarafından adlandırılmış ve adını Senirkent
dolaylarındaki Çiğdemtepe’den almıştır. Birim daha sonra Karaman vd. (1988),
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“Senirce kireçtaşı”, Yalçınkaya’ da (1989), tarafından Davraz kireçtaşının “Seyrekler
kireçtaşı üyesi” olarak adlandırılmıştır.
Çalışma sahası içerisinde, N25a1 pafta sınırları içerisinde, Hökez dağı güneybatısında,
Aladağ kuzeybatısında Bucak güneyinde Kumar boğazı mevki Asar tepede ve M25d4
pafta sınırları içerisinde ise Çanaklı Köyü güneydoğusunda mostra vermektedir (Şekil
4.7) ve (Şekil 4.8).

Kc

Şekil 4.7. Hökez Dağı Çiğdemtepe kireçtaşları UTM 36S X: 287096 Y: 4152240
R:911 m

Çiğdemtepe kireçtaşları, çalışma sahasında Aladağ T kuzeybatısı Kızılbucak
mevkiinde açık bej renkli yer yer ayrışmalı pelajik kireçtaşları ile temsil edilmektedir.
Tabaka kalınlıkları 0,5-2 m. arasında değişmektedir. Aladağ tepede gözlenen birim
ince-orta katmanlı ve sert yapılı iken, kumar boğazı mevkii Asar tepe kuzeydoğusunda
plaketli yer yer laminalı ve oldukça kırılgan bir özellik göstermektedir (Levha 19 Şekil
72). Hançer 1996, formasyon kalınlığının 140 m civarında olduğunu belirtmiştir.
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Petrografik incelemelere göre ise çamurtaşı özelliğinde olup içerisinde mercek
şeklinde çört yumruları içermektedir (Şekil 4.9 ve Levha 6 Şekil 22).

Şekil 4.8. Susuz Köy kuzeyi, güneybatısı ve Aladağ Tepe’de Çiğdemtepe kireçtaşının
yayılımına ilişkin Google Earth görüntüsü

Kc

Şekil 4.9. Aladağ Tepe kuzeybatısı Çiğdemtepe kireçtaşlarında gözlenen çört
yumruları UTM 36S X: 280418 Y: 4148213 R: 809 m
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Birim, Dunham (1962)’ye göre çamurtaşı, Folk (1962)’ye göre biyomikrit
özelliğindedir (Görmüş ve Özkul, 1995).
Birimin çalışma sahası içerisinde yayılım gösterdiği alanlar kabartma haritası üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 4.10).

K

Şekil 4.10. Çiğdemtepe kireçtaşının yayılımının kabartı haritasındaki görüntüsü
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Davraz kireçtaşı ile olan alt dokanak ilişkisinin yer yer paralel, yer yer de açılı
uyumsuz olduğu belirtilmiştir. Davraz kireçtaşlarının neritik, Çiğdemtepe kireçtaşının
ise pelajik ortamda çökelmesi bir su altı uyumsuzluğu olarak yorumlanmıştır (Görmüş
ve Özkul, 1995).
Petrografik incelemeler; incekesit yapılan kayaç örnekleri pelajik kireçtaşı
özelliğindedir. Heterohelix sp., Globotruncana sp. ve Abatomphalus mayorensis
fosilleri içermektedir. İnce kesitlere göre birimin yaşı Üst Kretase Maastrihtiyen olarak
belirlenmiştir (Şekil 4.11 ve Levha 21 Şekil 7-8).
Formasyonun yaşını, Karaman (1994) Orta Maestrihtiyen, Görmüş ve Özkul (1995)
Orta-Geç Maestrihtiyen ve Hançer (1996) Maestrihtiyen’in alt, orta ve üst katlarını
tümüyle kapsamasından dolayı Maestrihtiyen (Üst Kretase) olarak tespit etmişlerdir.
Görmüş ve Özkul (1995), Kızılkırma formasyonunun yaşını Orta-Üst Paleosen-Alt
Eosen olarak belirtmişler ve Çiğdemtepe kireçtaşı ile aralarında bir paralel
uyumsuzluğun olduğunu tespit etmişlerdir. Hançer (1996) tarafından ise formasyonun
üst dokanağının Kızılkırma formasyonu ile uyumlu olduğu belirtilmiştir.

Şekil 4.11. Çiğdemtepe kireçtaşı çökellerinde rastlanan plantik foraminiferlerden
Globotruncana sp. fosilinin görünümü (LxNx10) Asar Tepe (Çid-3)
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Senozoyik
Çalışma sahasında Senozoyik döneminde bulunan Paleojene ait birimler alttan üste
doğru; Paleosen-Alt Eosen yaşlı Kızılkırma formasyonu ile Orta Eosen yaşlı Kayıköy
formasyonudur. Neojen dönemine ait birimlerde, Burdigaliyen yaşlı Ağlasun
formasyonu, Burdigaliyen sonrası sahaya taşınan allokton özellikli Akdağ kireçtaşı ve
Isparta ofiyolitli karışığıdır. Kuvaterner yaşlı birimler ise Holosen yaşlı Susuz
bazaltları, yamaç molozu ve alüvyonlardan oluşur (Hepdeniz, 2014).

Kızılkırma formasyonu
Kızılkırma formasyonu, kırmızı-bej renkli çamurtaşı, açık kırmızı-koyu gri ve sarı
renklerde killi kireçtaşı, yeşilimsi çok ince tabakalı şeyl ve ince tabakalı kumtaşı ara
tabakaları içermektedir. Kayaç içerisinde bulunan demiroksit nedeniyle kırmızımsı
rengi ile çevredeki diğer formasyonlardan kolaylıkla ayrılmaktadır. Kırmızı renkli ince
taneli kireçtaşları sık çatlaklı ve ayrışmaya karşı oldukça dayanımsızdır (Şekil 4.12).
Kızılkırma formasyonu, adını Isparta kuzeyinde yer alan Kızılkırma Tepe’ den almıştır
(Karaman vd. 1988). Görmüş ve Özkul (1995) tarafından Söbütepe formasyonu,
Yukarıtırtar formasyonu, Kabaktepe formasyonu ve Hüseyinçeşme formasyonları
birimin eşleniği olarak belirtilmiştir.
Birim, çalışma sahasında N25a1 paftası içerisinde Susuz Köy ile Avdancık Köyü
arasında Yapraklıçukur Tepe ile Asar Tepe yakınlarında yer alan küçük bir alanda
mostra vermektedir (Şekil 4.13).
Susuz Köy civarında birimin kalınlığı 150-200 m arasında değişmektedir. Koçyiğit
(1984), Senirkent dolaylarında yaptığı çalışmada dokanak ilişkisinin uyumlu olduğunu
belirtmiştir. Daha sonra Görmüş ve Özkul (1995) tarafından, birimin alt dokanağında
bulunan Çiğdemtepe kireçtaşı ile olan ilişkisini paralel uyumsuz olarak belirtirlerken,
Hançer (1996) yapmış olduğu çalışmada Bucak yakınlarında formasyonun yaşının
Daniyen’e kadar indiğini belirterek, sınır ilişkisini uyumlu olarak kabul etmiştir.
Çalışma sahasında formasyonun Davraz kireçtaşları üzerine oturduğu gözlenmiştir.
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Şekil 4.12. Kızılkırma formasyonu (Asar Tepe güneybatısı) UTM 36S X: 283019 Y:
4142499 R: 990 m.

Şekil 4.13. Kızılkırma formasyonun çalışma sahasında yayılımına ilişkin Google Earth
görüntüsü (Susuz Köy doğusu, Avdancık Köyü kuzeyi)
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Birimin çalışma sahası içerisinde yayılım gösterdiği alanlar kabartma haritası üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 4.14).

Şekil 4.14. Kızılkırma formasyonun yayılımının kabartı haritasındaki görüntüsü

Formasyonun yaşı, Görmüş ve Karaman (1992), Karaman (1994) tarafından Üst
Paleosen kabul edilirken, Görmüş ve Özkul (1995) tarafından Orta-Üst Paleosen
olduğu kabul edilmiş ve Hançer (1996) tarafından formasyonun yaşının Paleosen-Alt
Eosen olduğu belirtilmiştir.
Petrografik incelemeler; incekesit yapılan kayaç örneğinde bentik foraminiferalardan
Rotalita sp., plantik foraminiferalardan Globotruncanit formlar gözlenmiştir.
Contusontruncana contuza, contusontruncana plicata fosilleri tespit edilmiştir. Bentik
foraminiferlerden mollus kırıntıları gözlenmiştir. Folk (1962)’ye göre kayaç demirli
bir biyomikrit özelliğindedir (Şekil 4.15) ve (Levha 24 Şekil 16).
Mesozoyik’e ait karbonatlı kayaçlar üzerine gelen Kızılkırma formasyonunun alt
seviyelerinin, içerdiği pelajik foraminiferler nedeniyle pelajik (derin denizel) ortamda
çökeldiği, ancak üst seviyelere doğru detritik kireçtaşı ve kumtaşı seviyelerinin artması
ve kireçtaşları içerisinde bentik foraminiferler bulunması nedeniyle, değişken enerjili
ortamda çökeldiği belirtilmiştir (Hançer, 1996).
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Şekil 4.15. Kızılkırma formasyonu içerisinde Plantik foraminiferlerin mikroskobik
görünümü biyomikrit (NxLx2.5) Asar Tepe GB (Kız-6)

Kayıköy formasyonu
Birimin adı ilk kez Karaman vd (1988) tarafından Isparta kuzeybatısındaki Kayıköy’e
atfen verilmiştir. Bölge ve yakın çevresinde yapılan çalışmalarda Isparta-Ağlasun
arasında tanımlanan Kurttepe formasyonu, Senirkent dolayında tanımlanan Dereköy
formasyonu, Batı Toroslarda tanımlanan Yavuzlar ve Garipçe formasyonları, ve
Isparta flişi birimin eşleniği olarak belirtilmiştir (Görmüş ve Özkul 1995).
Birim, kirli sarı ve gri renkli killi kireçtaşı, kiltaşı, şeyl ile kumtaşı seviyelerinden
oluşmaktadır. Egemen kaya türü kirli sarı ve gri renklerde killi kireçtaşlarından oluşan
formasyon, çalışma sahasında küçük bir alanda yüzeyleme vermektedir. Bozburun
Sırtında, ayrışmaların gözlendiği kesimlerde kireçtaşları kirli sarı, boz renkli,
ayrışmadan dolayı topraklaşmış bir görünümdedirler (Levha 13 Şekil 49-50).
Kumtaşları karbonat çimentolu olup, 2-20 cm arasında değişen tabakalanmalar
sunmaktadır (Şekil 4.16). İnce tabakalı şeyler arasında 1-5 cm arasında değişen
kalınlıklarda killi kireçtaşları gözlenmektedir (Levha 13 Şekil 51-52).
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Formasyon, N25a1 paftası içerisinde Bucak’ın güneybatısındaki Aladağ batısı ile
güneyinde Veli kuyusu mevkiinde yaklaşık 1,5 km2’lik dar bir alanda mostra
vermektedir (Şekil 4.17).

Pg2k

Şekil 4.16. Kayıköy formasyonu (Aladağ Tepe güneybatısı) UTM 36S X: 279909 Y:
4143509 R: 772m.

Şekil 4.17. Kayıköy formasyonun çalışma sahasında yayılımına ilişkin Google Earth
görüntüsü (Aladağ Tepe güneybatısı)
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Birimin çalışma sahası içerisinde yayılım gösterdiği alanlar kabartma haritası üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 4.18).

Şekil 4.18. Kayıköy formasyonun yayılımının kabartı haritasındaki görüntüsü

Hançer (1996) birimin alt sınırında bulunan Paleosen yaşlı Kızılkırma formasyonu ile
Kayıköy formasyonunun uyumlu olduğunu belirmiştir. Üst sınırında bulunan Ağlasun
formasyonu ile ise uyumsuzdur. Kayıköy formasyonunun yaşı Paleojen- Lütesiyen
(Orta Eosen) olarak kabul edilmiştir.
Karaman vd. (1988)’ın Çünür (Isparta) dolaylarında yapmış oldukları çalışmada
birimin kalınlığını 700-800 metre olarak belirtirken, Görmüş ve Özkul (1995)’ un
Isparta ve Ağlasun (Burdur) dolaylarındaki çalışmalarında birimin kalınlığı 1000
metre civarında belirtilmiştir. Çalışma sahasında saha ve harita gözlemlerine
dayanarak birimin kalınlığı 100-120 m olarak belirlenmiştir.
Petrografik incelemeler; incekesit yapılan kayaç örneği pelajik çamurtaşı
özelliğindedir. Paleojen formları gözlenmektedir. Bol miktarda plantik foraminiferler
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bulunmaktadır. Globugerinit formlardan Globorotalia sp., Globigerina sp., fosilleri
gözlenmiştir (Şekil 4.19). Bu fosiller derin denizel ortamı temsil etmektedir (Levha 23
Şekil 9-Şekil 10).

Şekil 4.19. Kayıköy formasyonunda gözlenen Globigerina sp. fosilli pelajik kireçtaşı
(NxLx2.5) Aladağ G Bozburun Sırtı (Kay-3)

Görmüş ve Özkul (1995) tarafından Isparta ve Ağlasun (Burdur) yakınlarında yapılan
çalışmada kumtaşların da bol miktarda nummulites, kiltaşlarında ise bol globigerin
fosilleri içerdiği belirlenmiştir. Hançer (1996) tarafında yapılan çalışmada ise Aladağ
yakınlarından alınan örneklerde fosil oranının oldukça az olduğunu belirtilirken bunun
sebebi olarak formasyonun saha içerisinde yayılımının az olması sebep gösterilmiştir.
Karaman vd. (1988) birimin çökelme ortamının sığ denizel ortamı belirtmiş olmalarına
rağmen, Yalçınkaya (1989) tarafından yapılan çalışmada ise hızlı derinleşen bir
denizel ortam olduğu ortamın çökme sırasında bir süre durduğu, daha sonra ortamın
yeniden derinleştiği vurgulanmıştır. Görmüş ve Özkul (1995), Globigerin’li çamurlar
ve bol planktik foraminiferlerin derin denizel ortam işareti olduğu ancak az görülen
nummulitlerin

ise

türbiditik

akıntılarla

belirtmişlerdir.
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havzaya

taşınmış

olabileceklerini

Bu durumda Kayıköy formasyonunun oluşumu için bölgede kuzeyden güneye doğru
formasyonun çökelme ortamının derinleştiği söylenebilir (Hançer, 1996).
Ağlasun formasyonu
Formasyon adını çalışma sahasının kuzeyinde bulunan Ağlasun’dan almıştır
(Yalçınkaya vd, 1986). Görmüş ve Özkul (1995), bölgeyi içine alan çalışmalarında
Güneyce formasyonu adını kullanmışlardır. Farklı araştırmacıların Salır formasyonu,
Burdigaliyen flişi; Isparta flişi adını kullandıklarını belirtmişlerdir. Hançer (1996) ise
aynı formasyonun Salur formasyonu, Sinekçi formasyonu olarak adlandırıldığını
belirtmiştir.
Birim yaygın olarak kumtaşı, şeyl ardalanması ve yer yer killi kireçtaşları ara
seviyelerinden oluşmaktadır. Kumtaşları açıksarı-boz, kahverengimsi renklerde
gözlenmekte ve bol çatlaklı ve dayanımlıdır. Dayanımlı olmalarından dolayı sahada
çıkıntılı tabakalar şeklinde görülür. Açık yeşilimsi gri, kirli sarı renklerde, ince tabakalı
olarak gözlenen şeyler kırılgan bir yapıya sahiptir. Şeyler ayrışmaya karşı dirençli
olmadıkları için kumtaşlarının arasını dolduran malzeme olarak gözlenmektedir. Birim
içerisinde ara seviyeler halinde bulunan killi kireçtaşları şeyllere göre orta tabakalı bej
açık sarı renklerde gözlenmektedir. Formasyon Alt Miyosen sonrasındaki sıkışma ve
ofiyolitlerin bölgeye yerleşmesinden fazlaca etkilenmiştir. Dolayısıyla formasyon
içerisinde ezilme zonları ve bindirmeler yoğun olarak gözlenmektedir. Tabaka
doğrultu ve eğimleri dar alanlarda ani ve çabuk değişimler göstermektedir (Şekil 4.20)
(Levha 2 Şekil 7 ve Levha 20 Şekil 73). Bu değişimler ve yer yer küçük çaplı
bindirmeler Hançer (1996) tarafından bölgedeki Burdigaliyen sonrası sıkışma
tektoniğinin formasyon üzerinde bıraktığı izler olarak yorumlanmıştır.
Ağlasun formasyonu, çalışma sahasında N25a1 paftasında Hökez Dağı doğusu Sazak
Köy civarında, Seydiköy güneydoğusunda, Dağarcık Köyü güney ve batısında, N24b2
paftasında Dereköy kuzeybatısında, Kuşbaba köyü güneyi ve batısında oldukça geniş
bir alanda mostra vermektedir (Şekil 4.21).
Saha çalışmaları ve harita gözlemlerine göre, birimin kalınlığı Seydiköy civarında 20
m, İncirhan civarında 150 m ve Kuşbaba Köyü güneyinde 200 m arasındadır.
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N1a

Şekil 4.20. Ağlasun formasyonu (Dereköy batısı) UTM 36S X: 277709 Y: 4147304
R: 832 m

Şekil 4.21. Ağlasun formasyonun çalışma sahasında yayılımına ilişkin Google Earth
görüntüsü
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Birimin çalışma sahası içerisinde yayılım gösterdiği alanlar kabartma haritası üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 4.22).

Şekil 4.22. Ağlasun formasyonun yayılımının kabartı haritasındaki görüntüsü

Formasyonun alt dokanağı, N25a1 pafta sınırlarında Hökez Dağı batısında Seydiköy
civarında, Senomaniyen-Alt Senoniyen yaşlı Davraz kireçtaşları üzerine uyumsuz
olarak oturur. Üst dokanak sınırı ise Isparta ofiyolitli karışığı ile tektonik bindirmeli
olup, ofiyolitli karışığın Burdigaliyen sonunda bölgeye yerleşimi sırasında beraberinde
Akdağ kireçtaşını da allokton olarak Ağlasun formasyonu üzerine sürüklenmiştir.
Birimin kalınlığı ise Ağlasun dolaylarında 1500 m. olarak belirtilmiştir (Hançer,
1996). Diğer yerlerde kalınlığın daha düşük olduğu gözlemlenmiştir
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Gutnic, 1977; Poisson, 1977; Yalçınkaya, 1989; Karaman, 1990-1994; Görmüş ve
Özkul, 1995; birimin yaşını Miyosen olarak belirtmişlerdir. Sonraki zamanlarda
yapılan çalışmalarda ise (Şenel, 1997 a, b, c, d; Poisson vd. 2003) birimin yaşının
Eosen olduğunu belirtmişlerdir. Görmüş ve Özkul (1995) tarafından ise birimin derin
denizel ortamda çökeldiğini belirtilmiştir. Hepdeniz (2006) tarafından yapılan
çalışmada formasyon içerisinde bulunan fosil içeriklerine göre birimin yaşı
Burdigaliyen (Erken Miyosen) olarak belirlenmiştir. Hançer (1996) ise birim
içerisinde gözlenen fosillerin özelliklerine göre birimi Burdigaliyen (Alt Miyosen)
yaşlı kabul etmiştir.

Yamaç molozu
Çalışma sahasında yüksek yamaçların etek kısımlarında, kırıntılı malzemelerden
oluşmaktadırlar. Bulunduğu alandaki litolojinin özelliklerine göre köşeli, blok, kum
ve çakıl boyutundaki malzemelerin gevşek olarak tutturulmasıyla oluşmuşlardır.
Belirgin olarak katmanlanma göstermeyen bu malzemeler çoğunlukla kireçtaşı, çört,
radyolarit parçaları içermektedir. Kötü boylanmalı bir yapı sunarlar. Çoğunlukla
Davraz kireçtaşlarının yamaç eteklerinde gözlenmektedirler (Şekil 4.23).

Şekil 4.23. Yamaç molozunun çalışma sahasında yayılımına ilişkin Google Earth
görüntüsü
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Alüvyon
Çalışma sahasında oldukça geniş bir yayılıma sahip olan birim, ovalardaki tarım
alanlarında kil, kum, çakıl boyutunda malzemelerden oluşmaktadır. Yükseltilerin
olduğu yerlerde 5 m den başlayıp tarım alanlarında 100 m kalınlığa kadar ulaşmaktadır
(Şekil 4.24) ve (Şekil 4.25).
Birimin çalışma sahası kuzeyinde bulunan Çanaklı köyü civarında kırmızı renkli killi
seviyeler içerdiği görülür. Bu malzemeler yakın zamana kadar tuğla kiremit yapımında
hammadde olarak kullanılmıştır.

Şekil 4.24. Alüvyonun çalışma sahasında görünümü (Aladağ Tepe kuzeyi) UTM 36S
X: 278098 Y: 4148918 R: 820 m
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Şekil 4.25. Alüvyonun çalışma sahasında yayılımına ilişkin Google Earth görüntüsü

4.1.2. Allokton birimler
Çalışma sahasında yer alan allokton konumlu birimler; Isparta ofiyolitli karışığı ve
Akdağ kireçtaşlarıdır. Isparta ofiyolitli karışığı ve Akdağ kireçtaşları oluşum yaşı
olarak Mesozoyik yaşlıdır. Senozoyik devrinde sahaya birlikte taşınmışlardır.

Mesozoyik
Akdağ kireçtaşının oluşum yaşı Mesozoyik (Jura-Kretase) olup, bölgeye yerleşimi
Burdigaliyen sonrasıdır.
Akdağ kireçtaşı
Akdağ kireçtaşı adı ilk olarak Gutnic vd. (1979) tarafından kullanılmıştır. Bu adı
çalışma sahası dışında Ağlasun kuzeyinde bulunan Akdağ’dan almıştır. Birimi
Karaman (1990) Akdağ kireçtaşı birliği olarak tanımlamıştır (Hepdeniz, 2006).
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Birim genelde beyaz renkte nadiren açık gri renkte ve masif görünümlü kristalize şeker
dokulu kireçtaşlarından oluşmaktadır (Şekil 4.26). Beyaz renkli taze yüzeyler oldukça
dayanımlıdır. Saha çalışmalarında ayrışmış kesimlerde açık gri-krem renkli olarak
gözlenmektedir. Oldukça çatlaklı bir yapı sunmaktadır. Birkaç cm ile 25 cm arasında
değişen çatlak aralıkları yer yer kalsit ile dolmuştur. Ayrıca karstik boşluklar oluştuğu
da gözlenmiştir (Şekil 4.27). Kireçtaşları içerisinde belirgin bir tabakalanma
gözlenmemektedir (Levha 17 Şekil 65 ve Levha 18 Şekil 66).
Birim çalışma sahası içerisinde M24c3 paftasında, N25a1 paftasında Seydiköy
yakınlarında ve N24b2 paftası Dereköy kuzey, kuzeybatı kesiminde, Çebiş Köyü
güneyi, Üzümlübel Köyü dolaylarında geniş bir alanda yayılım göstermektedir.
Çalışma sahası kuzeybatı ve batısında Seydiköy, Dereköy ve Kuşbaba Köyü
dolaylarında Isparta ofiyolitli karışığı üzerinde bulunduğu belirlenmiştir (Şekil 4.28).

Şekil 4.26. Akdağ Kireçtaşı (Dereköy kuzey batısı) UTM 36S X: 278001 Y: 4148600
R: 821 m.
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Şekil 4.27. Akdağ kireçtaşlarında görülen karstik boşluklar (Arılıtaş Tepe batısı) UTM
36S X: 278067 Y: 4148942 R: 827 m.

Şekil 4.28. Akdağ kireçtaşının yayılımına ilişkin Google Earth görüntüsü (Dereköy
kuzeybatısı)
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Birimin çalışma sahası içerisinde yayılım gösterdiği alanlar kabartma haritası üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 4.29).

Şekil 4.29. Akdağ kireçtaşının yayılımının kabartı haritasındaki görüntüsü

Akdağ kireçtaşının alt dokanağında, tektonostratigrafik olarak Isparta ofiyolitli
karışığı yer almaktadır. Bu dokanak ilişkisi Dereköy kuzeyinde ve Dereköy
güneyindeki Sivri Tepe’de Arılıtaş Tepe’de, Kuşbaba ve Üzümlübel Köyü
yakınlarında gözlenmektedir. Akdağ kireçtaşlarının saha ve harita gözlemlerine dayalı
görünür kalınlığı çalışma sahasında yaklaşık 500-600 m arasında değiştiği tahmin
edilmektedir.
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Bölgede daha önce çalışan çeşitli araştırmacılara göre (Gutnic, 1977; Poisson, 1977;
Gutnic vd. 1979; Yalçınkaya, 1989; Karaman, 1990; Karaman, 1994; Görmüş ve
Özkul, 1995) gibi allokton konumlu Isparta ofiyolitli karışığı ile Akdağ kireçtaşının
Ağlasun formasyonu üzerinde bindirmeli bir şekilde bulunduğu kabul edilmiştir. Bu
sınır ilişkisi çalışma sahasında Seydiköy civarı ve İnüslü Tepe yakınlarında görmek
mümkündür. Hançer (1996) tarafından birimin görünür kalınlığının 600-850 m
arasında olduğu belirtilmiştir. Birimin yaşı, çeşitli araştırmacılar Gutnic vd. (1979)’a
göre Triyas-Kretase, Yalçınkaya, (1989)’a göre Orta-Üst Triyas, Karaman (1994)’e
göre Jura-Kretase ve Görmüş ve Özkul (1995)’e göre Geç Triyas-Geç Kretase olarak
önerilmiştir. Fosil ve fauna içeriğine göre birimin yaşı Jura-Kretase olarak kabul
edilmiştir.
Petrografik incelemeler; incekesit yapılan kayaç örneği rekristalize kireçtaşı
özelliğindedir. Rekristalizasyon ile birlikte 2. cil kalsit dolguları içermektedir. Şiddetli
tektonik etkiden geçmiş bir örnek olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.30).

Şekil 4.30. Akdağ kiraçtaşı rekristalize kireçtaşı (NxLx2.5) Sivri T (Ak-1)
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Senozoyik

Isparta ofiyolitli karışığı
Çalışma sahasında, geniş bir alanda izlenen birim açık koyu griden, kırmızı ve yeşil
renge değişen karışık ve düzensiz iç yapılı allokton ofiyolitli karışık olarak
değerlendirilmiştir. Önceki çalışmacılardan Sarıiz (1985) birim için Gökçebağ
ofiyolitli karmaşığı, Görmüş ve Özkul (1995) ise Gökçebağ karmaşığı olarak
adlandırmışlardır. Isparta ve çevresinde yoğun olarak görülmesinden dolayı
Yalçınkaya (1989) tarafından Isparta ofiyolitli karışığı olarak adlandırılmıştır. Daha
sonra Karaman (1994) tarafından da aynı isim kullanılmıştır.
Çalışma sahasında açık-koyu gri, koyu kırmızı ve yer yer siyah renklerde gözlenen
birim, serpantinitler, radyolarit, şeyl ve çörtlerle birlikte yer yer kireçtaşı blokları da
düzensiz olarak yer almaktadır (Şekil 4.31). Sahada, sert fakat oldukça dağılgan
yapıları ve tipik kırmızı renkleri ile radyolaritler yer yer küçük parçalar halinde
görülürken dağılmış küçük bloklar halinde de bulunmaktadırlar (Levha 18 Şekil 67 ve
Levha 19 Şekil 69).

Şekil 4.31. Isparta ofiyolitli karışığı (Arılıtaş T doğusu) UTM 36S X: 277748 Y:
4148462 R: 860 m
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Birim, N24b3 paftası Sivri Tepe dolaylarında, Dereköy kuzey ve kuzeybatı kesiminde,
Arılıtaş Tepe doğusunda ve İnüslü Tepe eteklerinde, Kuşbaba Köyü güneyinde geniş
bir alanda yayılım göstermektedir (Şekil 4.32).

Şekil 4.32. Isparta ofiyolitli karışığının çalışma sahasında yayılımına ilişkin Google
Earth görüntüsü (Dereköy kuzeybatısı)

Isparta ofiyolitli karışığının allokton konumlu olması dikkate alındığında altındaki
dokanağın Burdigaliyen yaşlı Ağlasun formasyonu ile bindirmeli olduğu dikkate
alınmıştır (Hançer, 1996). Bu dokanak ilişkisi İnüslü Tepe eteklerinde ve Kuşbaba
Köyü güneyinde görülmektedir. Birimin üstünde ise karışık ile birlikte bölgeye
taşınarak yerleşen Akdağ kireçtaşı bulunmaktadır. Sahada karmaşığın mostra verdiği
pek çok alanda bu dokanak ilişkisi görülebilmektedir (Levha 19 Şekil 71).
Saha ve harita gözlemlerine göre birimin kalınlığı 400 m. den fazladır. Birimin çalışma
sahası içerisinde yerleşimi Alt Miyosen (Burdigaliyen) sonrasıdır (Hançer, 1996).
Isparta ofiyolitli karışığının çalışma sahası içerisinde yayılım gösterdiği alanlar
kabartma haritası üzerinde gösterilmiştir (Şekil 4.33).
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Şekil 4.33. Isparta ofiyolitli karışığının yayılımının kabartı haritasındaki görüntüsü

4.1.3. Volkanik birimler
Bölgede, volkanik faaliyetler de gelişmiştir. Çalışma sahasındaki volkanik birimler
Susuz Köy yakınlarında mostra vermiştir.

4.1.3.1 Susuz Köy bazaltları
Birim adını çalışma sahasında Bucak-Antalya karayolu üzerinde bulunan Susuz
Köyü’nden almıştır. Çalışma sahasında 1/25 000 ölçekli Isparta N25a1 paftasının
güneyinde bulunan Susuz Köyü güneyindeki küçük bir alanda mostra vermektedir
(Şekil 4. 34).
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Oldukça sert yapılı olan bu volkanik birimde bol ayrışma gözlenmektedir. Taze
yüzeylerde koyu gri renkte olmakla birlikte, ayrışmaların gözlendiği alanlarda
kahverengi sarımsı renklerde bazaltlardan oluşmuştur. Susuz Köy dolayında yoğun
ayrışmalı bazaltlar alüvyon ile örtülmüştür.

PlQv

Şekil 4.34. Susuz Köy bazaltları UTM 36S X: 281082 Y: 4139391 R: 786 m

Susuz köy bazaltları oluşum ve köken olarak diğer birimlerden farklıdır. Bu nedenle
kendinden daha yaşlı ve genç birimlerle dokanak ilişkisi ayrımlı kaya uyumsuzluğu
olarak belirtilmiştir (Hançer, 1996).
İnce kesitlerde altere olup albite dönüşmüş ince çubuklar şeklinde plajiyoklas
mikrolitleri ile birlikte piroksenli ve olivinli bazaltlar tespit edilmiştir. Olivinli
fenokristaller, proksen ve ojitler de bulunur. Porifiritik dokudadır. Kayaç içerisinde az
oranda bulunan biyotitler ayrışarak etrafında opak bir çizgi oluşturmuşlardır. Dokuları
ise porfiritiktir. Piroksenler ve olivinler yarı öz şekilli yuvarlağımsı fenokristaller
oluşturmaktadır. Bu fenokritallerin etrafını yer yer akma yönüne parallelik gösteren
çubuksu mineraller sarmaktadır (Hançer, 1996).
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4.2. Çizgisellik
Farklı ışıklandırma açıları; azimuth ve altitute değerleri kullanılarak sahayı üç boyutlu
modellemek ve hakim yapısal unsurları ortaya çıkarmak için SYM’den üretilen gölgeli
kabartı haritaları kullanılmaktadır. Verilecek azimut ve altitude değerleri, kabartı
haritalarının oluşturulmasında dolayısıyla haritanın şekillenmesinde önemli rol
oynamaktadır.
Sayısal yükseklik modelinden elde edilen kabartma haritaları; farklı ışıklandırma
açılarına göre topoğrafik yüzeyin fiziksel özelliklerini gösteren haritalar olarak
tanımlanmaktadır (Dehandschutter, 2001). Çizgisellik haritaları, yapısal elemanların
değerlendirilmesi için kabartma haritaları ve uydu görüntülerinden oluşturulmaktadır.
Bu çalışmada jeolojik kökenli olduğu düşünülen çizgisel yapılar dikkate alınmıştır.
Çizgisellikler bölgedeki aktif ya da aktif olmayan faylara işaret etmemektedir.
SYM’den kabartma haritaları üretilmiş ve bu haritalar çizgiselliklerin tespitinde
kullanılmıştır.
“Kabartma haritalarında, ışıklandırma açılarının kullanımına ait farklı yaklaşımlar
bulunmaktadır ancak tektonik çalışmalarda her 90 derecede bir değişen (azimuth; 45°,
135°, 225° ve 315°) ışıklandırma yönlerinin iyi sonuç verdiği düşünülmektedir”
(Tekin, 2013).
Çizgisellik analizi yapmak amacıyla kabartı haritalarına bakıldığında güneydoğugüneybatı (135°-225°) yönlerinde oluşturulan haritada topoğrafya terslenmekte,
vadiler tepe ya da sırt şeklinde gözlendiği, kuzeydoğu-kuzeybatı (45°-315°)
yönlerinde oluşturulan kabartı haritalarında yükseltiler vadi şeklinde gözlendiği,
kuzeybatı yönlü 315° ışıklandırma açısına sahip haritanın ise çalışma sahasının
morfolojik yapısını diğerlerinden iyi yansıttığı görülmüştür. Bu çalışma kapsamında,
yukarıda belirtilen 4 ışıklandırma açısı kullanılarak kabartma haritaları elde edilmiştir.
İlk olarak dört ayrı ışıklandırma açısı ile oluşturulan kabartma haritalarından
çizgisellikler belirlenmiştir. Belirlenen bu çizgiselliklerden her yön için ayrı ayrı
doğrultu- gül diyagramı oluşturulmuş ve kabartma haritaları ile birlikte verilmiştir
(Şekil 4.35).
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Şekil 4.35’deki kabartı haritaları incelendiğinde çizgisel yapılar; (1) no’lu ve
ışıklandırma açısı (45°) için egemen doğrultuları K66D ve (2) K77B, (3) K45D ve (4)
için K88B yönünde yoğunlaştıkları görülmüş olup, çizgisel yapılar KD- GB ve KBGD gidişlidir.
Dört farklı ışıklandırma açıları kullanılarak elde edilen çizgisellikler daha sonra
sırasıyla

45°-225°

(kuzeydoğu-güneybatı),

135°-315°

(kuzeybatı-güneydoğu)

birleştirilerek bu yönlere ait tek bir doğrultu-gül diyagramları oluşturulmuş ve egemen
doğrultuları (a) için K52°D, (b) için K84°D ve hakim doğrultuların yine KD-GB
yönünde yoğunlaştığı görülmüştür (Şekil 4.36).
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(1)-450

102

(2)-1350

103

(3)-2250

104

(4)-3150
Şekil 4.35. Çalışma sahasındaki çizgiselliklerin belirlenmesinde kullanılan farklı
yönlerde (azimuth; (1) 45°, (2) 135°, (3) 225° ve (4) 315°) ışıklandırılmış
kabartı haritaları ve bunlardan elde edilen çizgisellikler ve doğrultu-gül
diyagramları
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a
ışıklandırma yönleri 450-2250

b
ışıklandırma yönleri 1350-3150
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c
ışıklandırma yönleri
450-1350-2250-3150
Şekil 4.36. (a) ve (b) Farklı ışıklandırma yönlerine göre birleştirilen, (c) tüm yönler
için doğrultu-gül diyagramı

Son olarak bu 4 çizgisellik verisinin birleştirilmesiyle çalışma sahasına ait çizgisellik
haritası oluşturulmuş ve egemen doğrultusu KB olarak belirlenmiştir (Şekil 4.37).
Sonuç olarak elde edilen çizgisel yapılara ait çizgiselliklerdeki en büyük
yoğunlaşmanın KB-GD yönünde olduğu ve çalışma sahasındaki yapısal özelliklerin
(fay ve kıvrım eksenleri) doğrultusu ile uyumlu olduğu gözlenmiştir.
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Şekil 4.37. Çalışma sahasına ait çizgisellik haritası ve doğrultu-gül diyagramı

4.3. Çalışma sahasının hidrolojisi
Son yıllarda CBS kullanımı su kayakları ve hidroloji alanlarında ve havza
çalışmalarında yaygınlaşmıştır. Yağış-akış modelleri, su kalitesi tahmini ve kontrolü,
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erozyon tahmini ve taşkın öngörüsü ve yönetimi hidrolojide CBS kullanımının yaygın
olduğu alanlardır (Singh ve Fiorentino, 1996). Havzaya ait, SYM’nin çıkarılması,
havza sınırlarının oluşturularak özelliklerinin ortaya konulması gibi kullanım alanları
havza yönetimi için örnek verilebilir. Yağışın akışa dönüşmesinde havzanın
karakteristiklerinin iyi bilinmesi oldukça önemli bir faktördür (Usul, 2008).
Çalışma sahasına ait hidrolojik havza planlaması ve konumsal analizi için geniş
kapsamlı alan bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Havzanın tüm özellikleri ile
bilinmesi, havza düzenlemesine ilişkin doğru kararlar verebilmek için gereklidir. Bu
amaçla oluşturulan sayısal arazi modelleri, havza hakkında çok yönlü bir sorgulama
ortamı sunmaktadır (Bağdatlı ve Öztürk, 2014). Havza sınırının belirlenebilmesi için
ilk olarak SYM' de yer alan boşluklar doldurulmalıdır. Fill Sinks fonksiyonu yardımı
ile boşluklar doldurulmadığı takdirde yüzey akışının oluşamaması ile ilgili oluşacak
sorunlar ortadan kaldırılarak yükseklik değerleri yeniden düzenlenmiş olur. Şekil 4.38
SYM'de oluşabilecek boşluk ve bu boşluğun doldurulmasını temsil etmektedir
(Yılmaz vd, 2015).

Şekil 4.38. SYM' de oluşabilecek boşluk ve boşluğun doldurulması (Yılmaz vd, 2015)

SYM verisinde meydana gelen boşluklar doldurulduktan sonra, akış yönünün
belirlenmesi amacıyla Spatial analyst modülü hydrology uygulaması kullanılarak akış
yönü (flow direction) belirleme haritası oluşturulmuştur (Şekil 4.39).
Akış yönü belirlendikten sonra Flow accumulation sekmesinden akım hücre içindeki
toplam akımın hücreye nereden geldiği belirlenir. Böylece tepedeki hücrelerden
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aşağıdaki her bir hücreye akan suyun hesaplaması yapılmış olur (Bağdatlı ve Öztürk,
2014).

Akış

yönünün

belirlenmesinden

sonraki

adım,

akım

kaynağının

belirlenmesidir. Tepedeki hücrelerden aşağıdaki her bir hücreye akan suyun
hesaplanması yapmak için flow accumulation fonksiyonu kullanılarak hücre
içerisindeki toplam akımın hücreye nereden geldiği belirlenir (Bağdatlı ve Öztürk,
2014). Çalışma sahası havza alanına ilişkin su akış toplamı haritası elde edilmiştir.

“Sahadaki akarsu ağı, ana yataktan itibaren birinci derece kolları, daha sonra ikinci
derece kolları, üçüncü derece kollar ve diğerleri, artan bir sıklık göstererek gelişerek
dallanmaktadır. Havza içerisindeki çatallanma oranlarında en yüksek dizin ve bir
önceki dizin arasından çıkan değerlerin fazlalığına göre havza içinde dar-derin ve genç
vadilerin oranında bir artış görülmektedir” (Akar, 2006).

Elde edilen akış toplamı verileri kullanılarak havzada yer alan akarsuların çatallanma
oranları, Strahler metodu uygulanarak çatallaşma oranı (stream order) haritası elde
edilmiştir (Şekil 4.40).

Map Algebra modülü Raster Calculator işlemi ile yağışın takip edeceği güzergâhı
belirlenerek alana ilişkin drenaj ağını çıkarmak için hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan
işlemler sonucunda yağışın takip edeceği yol ve döküleceği yerler belirlenmiştir.
Çalışma sahası havza alanına ilişkin drenaj ağının dağılım durumu Şekil 4.41’de
görülmektedir.
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Şekil 4.39. Çalışma sahası akış yönü (flow direction) haritası
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Şekil 4.40. Çalışma sahası çatallaşma oranı (stream order) haritası
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Şekil 4.41. Çalışma sahası akarsu çizgisi (stream to feature) haritası

Akım karakterinde farklılaşmaya sebep olan özelliklerden biri havzanın şekil
özellikleridir. Havzanın şekli, akım karakterini morfolojik özellikler bakımından
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etkiler. Bu da akarsuların akım grafiğinde farklılıklar göstermesine sebep olur. Bu
nedenle havzanın şekli ve biçimi önemlidir (Bağdatlı ve Öztürk, 2014). Havzaların
alansal alanlarını belirlemek için SYM modelinde akarsu çizgisinden üretilmiş alansal
dağılımlar belirlenerek, en büyük su toplanma havzası seçilmiştir (Şekil 4.42).

Şekil 4.42. Çalışma sahası su toplanma havzası haritası
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Hidroloji modülü, akış toplanma modeli üzerinden havza belirlenmiş en uzun akarsu
ağı seçilmiş ve çalışma sahasına ilişkin su toplanma havzası sınırları belirlenmiştir.
Şekil 4.43’de seçilen havza sınırı ile birlikte drenaj ağı görülmektedir.

Şekil 4.43. Çalışma sahası havza sınırı ile birlikte drenaj ağı haritası
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Tüm bu analizler ile, CBS yardımıyla havza sınırları belirlenerek havzaya ait fiziksel
ve akış karakteristikleri gösterilmiştir. Bunun için havza sınırlarına SYM haritasına
göre Analyst Tools Extract modülünden havzaya kesme (clip) işlemi uygulanarak
çalışma sahası su toplanma havzası sınırları akarsu ağı ile birlikte gösterilmiştir (Şekil
4.44).

Şekil 4.44. Çalışma sahası su toplanma havzası
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Su toplanma havzası belirlendikten sonra bu havza sınırlarına göre SYM kesilerek
yükseklik değerleri hesaplanmıştır. Havza yükselik dağılımlarının maksimum 2050 m,
minimum 700 m ve ortalama yükseklik değerinin ise 1375 m kotunda olduğu
belirlenmiştir. Su toplanma havzasını toplam alanı 650 km2 olarak hesaplanmıştır.

Çalışma sahasına ait sayısal yükseklik modeli üzerinden bir havzanın gösterilmesinde
önemli rol oynayan akış yönleri ile bu yönlere göre havzanın akarsu ağları
gösterilmiştir. Akış toplamı modeli kullanılarak bir adet akarsu havza sınırı
belirlenmiştir. Bu veriler SYM ile çakıştırıldığı zaman sahadaki çukur, zirve, sırt, vadi
gibi topografik özellikler kolaylıkla görülebilmiştir (Şekil 4.45).

Yapılan bu analizler ile havzaya yönelik gerçek bir tanımlama yapılarak havza
karakteristik özellikleri belirlenmiştir. Çalışma sahasına ilişkin boşlukların
doldurulması, sahadaki çukur alanların belirlenmesi, akış yönü, akış toplamı,
akarsuların çatallaşma oranları ve su toplanma havzasının tespit edilmesi gibi pek çok
veriye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmiştir.

Çalışma sahasına ait havza karakteristikleri belirleme analizleri yapıldıktan sonra,
Bucak İlçesine içme suyu sağlayan Bucak Belediye’sine ait sondaj kuyularının
koordinat, derinlik, rakım ve debi verileri saha çalışmaları sırasında GPS aleti ile
alınmıştır.
ArcGIS programında 28 adet sondaj kuyusunun öznitelik verilerine ait veritabanı
oluşturularak, X-Y koordinat, derinlik, rakım ve debi değerleri Arcmap arayüzüne
eklenmiştir. Çalışma sahasına ait paftalarda bulunan sondaj noktaları harita üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 4.46).
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Şekil 4.45. Çalışma sahası havza sınırlarının SYM üzerinde gösterilmesi

118

Şekil 4.46. Çalışma sahasında bulunan sondaj noktaları ve öznitelik tablosunun
Arcmap’te gösterilmesi

Bucak İlçesi’nin içme suyu ihtiyacı 28 adet derin kuyu ve 2 adet kaynaktan cazibeli
olarak 5 ayrı bölgeden karşılanmaktadır. İlçenin kuzeydoğusunda Sazak olarak
adlandırılan bölgede bulunan Sazak kaynağının debisi 1.5 lt/sn dir. Sonraki yıllarda
belediye kaynaktan şehre doğru 3100 m ileride Sazak kuyusu olarak adlandırılan 2
adet derin kuyu açmış ve bu kuyulardan 1.5-2 lt/sn, debi ile su temin edilmiştir.

Kikez mevkiinde 6 adet derin kuyudan 31 lt/sn debi ile su temin edilmektedir.

Alkaya mevkiinde 6 adet derin kuyudan 72 lt/sn debi ile su temin edilmektedir.
Çorak harmanyeri olarak adlandırılan mevkide, 13 adet derin kuyu açılarak, çorak
kaynakları, güneş panelleri, Sinap ve İncirdere Köyü mevkii derin kuyularından 51
lt/sn su temin edilmektedir.
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İlçenin batısında bulunan Kuşbaba kaynağı isale hattı, ilçenin ilk içme suyu temin
yeridir. Kuşbaba kaynağından 8 lt/sn debi ile su edilmektedir. 28 adet derin kuyu ve 2
adet kaynaktan toplam 170.5 lt/sn su elde edilmektedir (Çizelge 3.5).
Çizelge 3.5. Çalışma sahasında bulunan su kaynakları ve sondaj kuyularının derinlik
ve debi bilgileri

Su Temin Noktası

Kaynak

Derin Kuyu

Elde Edilen Su
Miktarı

Sazak kaynağı ve
Sazak derin kuyusu
Kikez Mevkii derin
kuyuları
Alkaya Mevkii derin
kuyuları
Çorak kaynaklarıGüneş panelleriSinap-70 Evler ve
Dereköy Mevkii
derin kuyuları
Köy Hizmetleri

1

2

5 lt/sn

6

31 lt/sn

6

72 lt/sn

13

51 lt/sn

1

3.5 lt/sn

Kuşbaba kaynağı ve
İsale hattı
Toplam

1

8 lt/sn

2

28

170.5 lt/sn

4.3.1. Doğal komşuluk enterpolasyon tekniği (natural neighbors interpolation)

Belirli noktalara ait ham veriler referans olarak alınarak diğer noktaların değerlerinin
hesaplanması için kullanılmasına enterpolasyon denir. Birçok enterpolasyon yöntemi
vardır. Bu enterpolasyon yöntemlerinden biri de doğal komşuluk enterpolasyon
yöntemidir.
Ağırlıklı ortalamaya göre çalışan bir teknik olan yöntem, enterpole edilecek noktaları
belirlerken, örneklem noktalarına olan mesafeye bağlı ağırlıkları kullanır. “Farklı
noktalardaki ölçüm değerlerini kullanarak enterpolasyon teknikleri yardımıyla sürekli
bir yüzey yaratmak mümkün olur. Ölçüm noktalarındaki veriler bir meteorolojik
istasyondan alınan yağış, nem, rüzgar değerleri ya da bir toprak veya sulak alandan
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alınan kimyasal veriler olabileceği gibi yükseklik dağılımı gibi verilerde olabilir”
(Tural, 2011).
ArcGIS progamında yer alan Spatial analiz modülü Interpolate to Raster fonksiyonu
kullanılarak sahanın interpolasyon analizi yapılmıştır. Bu analizde hidroloji
analizlerinde akarsu çizgisi (stream to feature) ve 28 adet sondaja ait derinlik verileri
kullanılarak doğal komşuluk enterpolasyon (natural neighbor interpolation) analizi
yapılmıştır. Yapılan bu analiz, çalışma sahasına ait su toplanma havzası ve akarsu
çizgisi analizleri ile çakıştırılmıştır. Bu çakıştırma işlemi sonucunda, Bucak İlçesi’nin
içme suyu ihtiyacını karşılayan derin kuyuların su toplanma havzası içerisinde olduğu
görülmüştür (Şekil 4.47).

Yapılan tüm bu analizler ArcScene programında SYM görüntüsü ile birleştirilmiştir.
Çalışma sahası SYM görüntüsüne kabartma verildikten sonra kabartmalı SYM
görüntüsü üzerinde sondaj noktaları ve derinlikleri girilmiş doğal komşuluk
enterpolasyon analizi yapılan veri ile birlikte gösterilmiştir (Şekil 4.48).
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Şekil 4.47. Çalışma sahasına ait su toplanma havzası ve derin kuyuların gösterilmesi
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Şekil 4.48. Çalışma sahasındaki sondaj noktalarının SYM ve doğal komşuluk analizi
ile birlikte Arcscene ekranında gösterilmesi

Son olarak hidroloji analizleri ile elde edilen akarsu çizgisi (stream to feature) verisi
kabartmalı SYM görüntüsü üzerinde gösterilmiştir.

Sonuç olarak çalışma sahası ArcScene ekranı 3 boyutlu yükseklik modelinde, çalışma
sahası SYM görüntüsü, sondaj noktaları, sondaj derinlikleri ve akarsu çizgisi bir arada
gösterilmiştir (Şekil 4.49).
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Şekil 4.49. Çalışma sahası SYM görüntüsü, sondaj noktaları ve akarsu çizgisinin
ArcScene ekranında gösterilmesi

4.4. Çalışma sahasının depremselliği
Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AFAD)’dan alınan 1990-2021 yılları arasında çalışma
sahasında Z 36 da meydana gelen M ≥ 2.0 – M= 4.0 olan 71 adet depreme ait X-Y
koordinatları, tarih, saat, derinlik, büyüklük verileri Microsoft Office Excel
programında tablo haline getirilmiştir. Bu noktalara ait verilerin öznitelik tabloları
oluşturularak X-Y koordinat değerleri ArcMap ara yüzüne eklenmiştir. Çalışma
sahasına ait paftalarda meydana gelen deprem noktaları, çalışma sahasındaki
çizgisellikler ile çakıştırılarak IDW enterpolasyon tekniği analizi uygulanmış ve harita
üzerinde gösterilmiştir (Şekil 4.50).
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Şekil 4.50. Çalışma sahasında 1990-2021yılları arasında meydana gelen M≥ 2.0 – =4.0
olan depremlerin dağılımlarının gösterilmesi (AFAD-DD verilerinden
derlenmiştir).
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Çalışma sahasında meydana gelen depremlerin sayıları ve büyüklükleri grafik olarak
gösterilmiştir (Şekil 4.51).

Deprem Sayı-Büyüklük Grafiği
9
8
7

Sayı

6

5
4
Toplam

3
2
1

0
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Büyüklük

Şekil 4.51. Çalışma sahasında meydana gelen depremlerin sayı büyüklük grafiği

Çalışma sahasında meydana gelen depremler jeoloji haritası ile çakıştırıldığında
depremlerin büyük çoğunluğunun Akdağ kireçtaşı ile Isparta ofiyolitli karışığının
dokanak sınırlarında ve alüvyon da meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca çalışma
sahasının kuzeybatısında ve güneydoğusunda çizgiselliklerin yoğun olduğu Davraz
kireçtaşında deprem episantr noktalarının yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 4.52).

Deprem episantr noktalarının çalışma sahasındaki dağılımlarına bakıldığında;
depremlerin %26.76’sının Akdağ kireçtaşı-Isparta ofiyolitli karışığı bindirme
faylarının gözlendiği dokanak sınırlarında, %23.94’nün alüvyonda, % 21.12’sinin
çalışma sahası güneydoğusunda çizgiselliklerin yoğun olarak gözlediği Davraz
kireçtaşlarında meydana geldiği ve % 28.16’sının sahanın geri kalanına dağılmış
olduğu belirlenmiştir.
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a

b
Şekil 4.52. a) Akdağ Kireçtaşı-Isparta ofiyolitli karışığı dokanak sınırında meydana
gelen depremler b) Davraz kireçtaşları çizgisellik alanlarında meydana
gelen depremler

Bucak İlçesi yerleşim alanı alüvyon üzerinde bulunmaktadır. Yeni yapılaşma alanları
da çalışma sahasının batısında yer alan alüvyonlardır. Çalışma sahasının depremselliği
ve litolojisi bir arada değerlendirildiği zaman Bucak İlçesi yerleşim alanının zemin
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özellikleri bakımından riskli olduğu ve olası yüksek magnitüdlü bir depremde hasar
meydana geleceğini düşündürmektedir. Sağlam zemin özelliğindeki litolojik birimler
ilçenin gelişimini karşılayabilecek büyüklükte olmadığından olası bir depremde can
ve mal kayıplarının en az oranda gerçekleşmesi için mevcut yapıların dayanıklılığının
artırılması gerekmektedir. Yeni açılacak yapılaşma alanlarında, zemin özelliklerine
uygun yapılaşmaya gidilmelidir.

128

5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Burdur İli’ne bağlı Bucak İlçesi, Kestel ve Çeltikçi ovalarını çevreleyen çalışma
sahasında yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
1. Çalışma sahasının 1/25.000 ölçekli yerel jeoloji haritası hazırlanmıştır (EK A).
Çalışma sahası, yaklaşık 975 km2‘lik bir alanı kapsamaktadır. 1/25000 ölçekli 6 adet
topoğrafik harita paftasını içermektedir. Çalışma sahasına ait bu paftaların UTM
projeksiyon sistemi Z 36 ya göre köşe koordinatları (1. 268337 D, 4167514 K, 2.
290402 D, 4166923 K, 3. 289354 D, 4125321 K, 4. 267188 D, 4125905 K) olarak
belirlenmiştir.
Çalışma sahasına ait eşyükselti eğrileri, inceleme noktaları ve tabaka doğrultu ölçüm
noktalarının Google Earth Görüntüsü hazırlanmıştır (EK-B).

2. Landsat uydu görüntülerinden elde edilen çeşitli sınıflamalar gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sahasına ait Landsat 5 (3-2-1) ve Landsat 8 (4-3-2) bant kombinasyonlarında
uydu görüntülerine 20 sınıf üzerinden kontrolsüz sınıflandırma yapılmıştır.
Kontrolsüz sınıflandırma yapılan görüntüler ile jeoloji haritası çakıştırılarak jeolojik
birimlere karşılık gelen bantlar belirlenmiştir.
Sahada bulunan formasyon sayısına göre Landsat 5 uydu görüntüsüne kontrollü
sınıflandırma yapılarak litolojik birimlere ait alanlar hesaplanmıştır. Jeoloji haritası
Google Earth görüntüsü ile çakıştırılarak kontrollü sınıflandırma yapılan alanlar ile
karşılaştırılmıştır. Görsel olarakta yorumlandığında sınıflandırma sonuçlarının yüksek
oranda doğru olduğu belirlenmiştir.
3. Çalışma sahasına ait Landsat 5 uydu görüntülerine ait bant 4 ve bant 3
kombinasyonlarına, Lansat 8 uydu görüntüsüne ait bant 5 ve bant4 kombinasyonlarına
NDVI analizi yapılmıştır. Ağustos tarihli Landsat 5 uydu görüntüsünde mevsim
itibariyle alüvyonlar koyu sarı olarak gözlenirken, Kasım tarihli Landsat 8 uydu
görüntüsünde aynı alanlar açık ve koyu yeşil olarak görüldüğü tespit edilmiştir. CBS
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ile birlikte Landsat uydu görüntüleri altlık veri olarak kullanılmıştır. Yüksek
çözünürlüklü Google Earth programının sunduğu görüntülerden, güncel tortulların
haritalanmasında yararlanılmıştır.
4. Bu çalışmanın önemli bileşenlerinden biri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’dir. Jeolojik
veri tabanının oluşturulmasında, sayısal topoğrafik veriden Sayısal yükseklik
modelinin

üretilmesi

morfolojik

ve

yapısal

unsurların

yorumlanmasını

kolaylaştırmıştır. Elde edilen Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ile üretilen eğim,
yamaç yönelimi (bakı) gibi tematik haritalardan yararlanılmıştır. Bu haritaların bu tür
çalışmalarda sağladığı katkı ve kolaylıklar ortaya konulmuştur. CBS ile beraber altlık
sayısal jeoloji verileri elde edilip yorumlayabilmek için, çalışma sahasına ait 1/25000
ölçekli topoğrafik haritalara ait SYM modeli oluşturulmuştur (EK-C).
SYM’ ye göre çalışma sahasında en düşük yükseklik değeri 690 m, en yüksek değer
ise 2250 m olarak bulunmuştur.
SYM’ den üretilen eğim haritası 8 eğim derecesinde elde edilmiştir. Çalışma sahasının
önemli bir kısmının 2-5° arasında değişen eğimlerde olduğu, genelde ise eğimlerin 010° arasında değiştiği görülmüştür. Bu eğim açılarına ait alan dağılımları
hesaplanmıştır. Belikdağ Tepe, Katranlık Tepe arasında ve Devren Sırtı, Güvenli Tepe
arasında profil kesitler alınmıştır. Bu kesitler ile topoğrafyadaki ani değişimler tespit
edilmiş, muhtemel faylı olabilecek alanlar gösterilmiştir. Bu doğrusal yapılar arazi
gözlemleri ve diğer analizlerle eşleştirildiğinde sonuçların büyük oranda tutarlı olduğu
görülmüştür.
Çalışma sahasındaki yamaç yüzeylerinin baktığı yönler, açı değerlerine göre
renklendirilerek bakı haritası oluşturulmuştur. Yamaç yönelimi haritası incelendiğinde
çoğunlukla güney ile güneydoğuya bakan yamaçların ve düz alanların çalışma
sahasında hakim olduğu görülmüştür.
5. Çalışma sahasındaki istifin genel stratigrafik özellikleri, incelenen kayaç ve kayaç
grupları tanımlanmıştır.
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Çalışma sahasındaki kaya birimleri otokton, allokton ve volkanik kökenli olmak üzere
3 gruba ayrılmaktadır. Bu birimler arasındaki yapısal ilişkiler incelenmiş, saha
gözlemleri yanında, sahadan alınan çeşitli kayaç örneklerinin petrografik/petrolojik
incelemeleri yapılmış ve sahanın 1/25.000 ölçekli jeolojik haritası yeniden
düzenlenmiştir.
Stratigrafik olarak otokton birimler en altta Senomaniyen-Alt Senoniyen yaşlı avraz
kireçtaşı, daha üstte uyumsuz olarak Maasrihtiyen yaşlı Çiğdemtepe kireçtaşı yer
almaktadır. Kretase yaşlı birimler üzerine uyumlu olarak gelen Paleosen yaşlı
Kızılkırma formasyonu, Eosen yaşlı Kayıköy formasyonu yer almaktadır. Miyosen
yaşlı Ağlasun formasyonu Miyosen öncesi birimleri uyumsuz olarak örtmektedir.
Yamaç molozu ve alüvyon bölgedeki en genç birimlerdir. Allokton birimler ise
Miyosen sonrası bölgeye yerleşen Isparta ofiyolitli karışığı ve Akdağ kireçtaşıdır.
Volkanik birimleri oluşturan Susuzköy bazaltları Plio-Kuvaterner’de ortaya çıkmıştır.
6. Çizgisellik analizleri için, her 90 derecede bir değişen 45°, 135°, 225° ve 315°
açılarına ait kabartı haritaları ve bu ışıklandırma açılarına ait gül diyagramları
üretilmiştir. Elde edilen çizgisel yapılara ait çizgiselliklerdeki en büyük
yoğunlaşmanın KB-GD yönünde olduğu ve çalışma sahasındaki yapısal özelliklerin
(fay) doğrultusu ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.
6. Çalışma sahasının hidrojeolojik özelliklerinin ve hidrolojik karakteristiklerinin
belirlenmesi için hidrolojik analizler yapılmıştır. Çalışma sahası akarsu çizgisi, su
toplanma havzası haritası yapılarak SYM üzerinde gösterilmiştir. Su toplanma havzası
toplam 650 km2 olarak hesaplanmıştır.
7. Bucak İlçesine içme suyu sağlayan Bucak Belediye’sine ait 28 adet sondaj
kuyusunun rakım ve koordinat verileri, derinlik ve debi bilgilerine ait veritabanı
oluşturularak harita üzerinde gösterilmiştir.
Bucak İlçesi’nin içme suyu ihtiyacı 28 adet derin kuyu ve 2 adet kaynaktan cazibeli
olarak 5 ayrı bölgeden karşılanmaktadır. İlçenin kuzeydoğusunda bulunan Sazak
kaynağının debisi 1.5 lt/sn dir. Sazak mevkiinde 2 adet derin kuyudan 1.5-2 lt/sn, debi
ile su temin edilmektedir.
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Kikez mevkiinde 6 adet derin kuyudan 31 lt/sn debi ile su temin edilmektedir.
Alkaya mevkiinde 6 adet derin kuyudan 72 lt/sn debi ile su temin edilmektedir.
Çorak olarak adlandırılan mevkide, 14 adet derin kuyudan 51 lt/sn su temin
edilmektedir.
İlçenin batısında bulunan Kuşbaba kaynağından 8 lt/sn debi ile su edilmektedir. 28
adet derin kuyu ve 2 adet kaynaktan toplam 170.5 lt/sn su elde edilmektedir.
8. 1990-2020 yılları arasında çalışma sahasında Z 36 da meydana gelen M ≥ 2.0 – M=
4.0 olan 71 adet depreme ait X-Y koordinatları, tarih, saat, derinlik, büyüklük
verilerine ait veritabanı oluşturulmuş ve meydana gelen depremler harita üzerinde
gösterilmiştir.
Deprem episantr noktalarının çalışma sahasındaki dağılımlarının, %26.76’sının Akdağ
kireçtaşı-Isparta ofiyolitli karışığı bindirme faylarının gözlendiği dokanak sınırlarında,
%23.94’nün alüvyonda, % 21.12’sinin çalışma sahası güneydoğusunda çizgiselliklerin
yoğun olarak gözlediği Davraz kireçtaşlarında meydana geldiği ve % 28.16’sının
sahanın geri kalanına dağılmış olduğu belirlenmiştir.

9. Miyosen sonrasında sahada meydana gelen faylar aktiftir. Bölgede oldukça yüksek
deprem riski mevcuttur. Olası depremlere karşı mühendislik yapılarında bu husus göz
önünde bulundurulmalıdır.
10. Sahada farklı amaçlara yönelik çok sayıda araştırma mevcuttur. Sahada bulunan
kaya birimlerine önceki çalışmacıların verdikleri isimler mümkün olduğu kadar
derlenip irdelenerek bağlı kalınmıştır.
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7. LEVHALAR

Levha-1
Şekil
1 H1 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli kireçtaşı (Kd) 282° yönündeki
görünümü ve örnek yeri (H1-HN1 Davraz kireçtaşı)
2 H2 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta tabakalı kırık çatlaklı kireçtaşı
(Kd) 327° yönündeki görünümü
3 H6 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta kalın tabakalı kırık çatlaklı
kireçtaşı (Kd) 317° yönündeki görünümü ve örnek yeri (H6-HN4) Davraz kireçtaşı
4 H3 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta tabakalı oldukça kırık çatlaklı
kireçtaşı (Kd) 315° yönündeki görünümü ve örnek yeri (H3-HN2) Davraz kireçtaşı)
5

H4 nolu inceleme noktasında, gri renkli kalın tabakalı kireçtaşı (Kd) 324°
yönündeki görünümü ve örnek yeri (H3-HN3 ) Davraz kireçtaşı

6 H6 nolu inceleme noktasında, ince tabakalı açık bej renkli kireçtaşı (Kc) 284°
yönündeki görünümü

Levha-2
Şekil
7 H5 nolu inceleme noktasında, açık kahverenkli çamurtaşı, kirli sarı renkli kumtaşı
ve kiltaşı çamurtaşı ardalanması (N1a) (1070-2100 ) yönleri arasındaki görünümü
8 H8 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı
(Kd) (2410) yönündeki görünümü ve örnek yeri (H8-HN5) Davraz kireçtaşı
9 H8 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı
(Kd) 650 -1890 yönleri arasındaki görünümü. Davraz kireçtaşı
Levha-3
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Şekil
10 H9 nolu inceleme noktasında, sarı- kirli sarı kahverenkli ince tabakalı kumtaşı,
kiltaşı ve çamurtaşı ardalanması (N1a)
11 H10 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli kalın tabakalı kireçtaşı (Kd) 1890
yönündeki görünümü ve örnek yeri (H10-HN6) Davraz kireçtaşı
12 M1 nolu inceleme noktasında koyu gri renkli orta tabakalı kireçtaşı (Kd) 2750
yönleri arasındaki görünümü ve örnek yeri (M1- MN1) Davraz kireçtaşı
13 H10 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta tabakalı kireçtaşı (Kd) 17402610 yönleri arasındaki görünümü ve örnek yeri (H10-HN6) Davraz kireçtaşı

Levha-4
Şekil
14 M3 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta- kalın tabakalı kırık çatlaklı
kireçtaşı (Kd). 290-1540 yönleri arasındaki görünümü. Davraz kireçtaşı
15 M4 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta tabakalı kırık çatlaklı kireçtaşı
(Kd). 2300 yönündeki görünümü. Davraz kireçtaşı
16 M4 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta tabakalı kırık çatlaklı kireçtaşı
(Kd). 1270-2290 yönleri arasındaki görünümü. Davraz kireçtaşı
17 M5 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı
(Kd). 2400 yönündeki görünümü ve örnek yeri (M5-MN3) Davraz kireçtaşı

Levha-5
Şekil
18 M8 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli ince orta tabakalı yer yer ayrışmış
kireçtaşı (Kd). 2950 yönündeki görünümü ve örnek yeri (M8-MN6) Davraz
kireçtaşı
141

19 M8 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı
(Kd). 3400 yönündeki görünümü. Davraz kireçtaşı
20 M9 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta kalın tabakalı kireçtaşı (Kd).
3250 -1830 yönleri arasındaki görünümü ve örnek yeri (M9-MN7) Davraz kireçtaşı
21 M9 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı
(Kd). 1030 yönündeki görünümü. Davraz kireçtaşı

Levha-6
Şekil
22 A1 nolu inceleme noktasında, krem bej renkli ayrışmalı kireçtaşı (Kc).3220
yönündeki görünümü ve örnek yeri (A1-AN1-AN2) Çiğdemtepe kireçtaşı
23 A1 nolu inceleme noktasında, krem bej renkli ayrışmalı kireçtaşı içerisinde çört
mercekleri (Kc).720 yönündeki görünümü. Çiğdemtepe kireçtaşı
24 A2 nolu inceleme noktasında, gri renkli dayanımlı orta- ince tabakalı kireçtaşı
(Kd). 1420 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A2-AN3). Davraz kireçtaşı
25 A3 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta- kalın tabakalı kireçtaşı (Kd).
1000 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A3-AN4). Davraz kireçtaşı

Levha-7
Şekil
26 A4 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli ince orta tabakalı kireçtaşı (Kd). 1400
yönündeki görünümü ve örnek yeri (A4-AN5). Davraz kireçtaşı
27 A5 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli kalın tabakalı kireçtaşı (Kd). 242 0
yönündeki görünümü ve örnek yeri (A5-AN6). Davraz kireçtaşı
28 A6 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta- kalın tabakalı kireçtaşı (Kd).
2500 yönündeki görünümü.
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29

A8 nolu inceleme noktasında, gri renkli orta tabakalı kireçtaşı (Kd). 2720
yönündeki görünümü.

30 A6 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta- kalın tabakalı kireçtaşı (Kd).
2150 yönündeki görünümü.

Levha-8
Şekil
31 A6 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta- kalın tabakalı kireçtaşı (Kd).
2720 yönündeki görünümü.
32

A9 nolu inceleme noktasında, gri renkli kalın tabakalı kireçtaşı (Kd). 2200
yönündeki görünümü ve örnek yeri (A9-AN8). Davraz kireçtaşı.

33 A6 nolu inceleme noktasında, gri açık gri renkli orta tabakalı kireçtaşı (Kd). 30830-1410 yönleri arasındaki görünümü.

Levha-9
Şekil
34 A7 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta- kalın tabakalı kırık çatlaklı
kireçtaşı (Kd). 3350-2620 yönleri arasındaki görünümü.
35 A9 nolu inceleme noktasında, gri renkli kalın tabakalı kireçtaşı (Kd). 2200
yönündeki görünümü ve örnek yeri (A9-AN8). Davraz kireçtaşı.
36 A10 nolu inceleme noktasında, gri renkli orta tabakalı dayanımlı kireçtaşı (Kd).
2520 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A9-AN8). Davraz kireçtaşı.
37 A10 nolu inceleme noktasında, gri renkli orta tabakalı dayanımlı kireçtaşı (Kd).
2460 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A9-AN8). Davraz kireçtaşı.
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Levha-10
Şekil
38 A11 nolu inceleme noktasında, gri renkli orta tabakalı dayanımlı kireçtaşı (Kd).
150-550-1150 yönleri arasındaki görünümü ve örnek yeri (A10-AN9). Davraz
kireçtaşı.
39 A12 nolu inceleme noktasında, gri renkli orta tabakalı kırık çatlaklı kireçtaşı (Kd).
2800 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A12-AN11). Davraz kireçtaşı.
40 A13 nolu inceleme noktasında, ince- orta tabakalı kireçtaşı (Kd). 2320 yönündeki
görünümü.
41 A13 nolu inceleme noktasında, ince- orta tabakalı kireçtaşı (Kd). 1840 yönündeki
görünümü.
42 A14 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta tabakalı kireçtaşı (Kd). 2020
yönündeki görünümü.

Levha-11
Şekil
43 A14 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta tabakalı kireçtaşı (Kd). 23602090 yönleri arasındaki görünümü ve örnek yeri (A14-AN12). Davraz kireçtaşı.
44 A15 nolu inceleme noktasında, gri renkli ince tabakalı kireçtaşı (Kd). 1000-1300
yönleri arasındaki görünümü.

Levha-12
Şekil
45 A15 nolu inceleme noktasında, gri renkli ince tabakalı kireçtaşı (Kd). 1950
yönündeki görünümü ve örnek yeri (A15-AN13). Davraz kireçtaşı.
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46 A16 nolu inceleme noktasında, bej renkli ince tabakalı kireçtaşı (Kc). 1360
yönündeki görünümü ve örnek yeri (A16-AN14). Çiğdemtepe kireçtaşı.
47

A16 nolu inceleme noktasında, bej renkli ince tabakalı kireçtaşı (Kc). 930
yönündeki görünümü

48 A17 nolu inceleme noktasında, killi kireçtaşı araları kalsit dolgulu, kırılgan ince
tabakalı (Pg2k). 2770 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A17-AN15). Kayıköy
formasyonu.

Levha-13
Şekil
49 A18 nolu inceleme noktasında, kirli sarı renkli ayrışmış killi kireçtaşları (Pg2k).
1530 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A18-AN16). Kayıköy formasyonu.
50 A18 nolu inceleme noktasında, kirli sarı renkli ayrışmış killi kireçtaşları (Pg2k).
1640 -2420 yönleri arasındaki görünümü.
51 A18 nolu inceleme noktasında, kırılgan ince tabakalı killi kireçtaşları (Pg2k). 3100
yönündeki görünümü.
52 A18 nolu inceleme noktasında, kirli sarı renkli ayrışmış killi kireçtaşları (Pg2k).
1940 yönündeki görünümü.

Levha-14
Şekil
53 A19 nolu inceleme noktasında, gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı (Kd).
2250 -2570 yönleri arasındaki görünümü.
54 A19 nolu inceleme noktasında, gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı (Kd).
2450 yönündeki görünümü.
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55 A19 nolu inceleme noktasında, gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı (Kd).
2420 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A19-AN17). Davraz kireçtaşı.

Levha-15
Şekil
56 A20 nolu inceleme noktasında, sarımsı bej renkli killi kireçtaşları (Pg2k). 2080
yönündeki görünümü ve örnek yeri (A20-AN18 ve AN19). Kayıköy formasyonu
57 A21 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı
(Kd). 2360 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A21-AN20). Davraz kireçtaşı.
58 A22 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı
(Kd). 2240 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A22-AN21). Davraz kireçtaşı.

Levha-16
Şekil
59 A23 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli kalın tabakalı çatlaklar arası kalsit
dolgulu kireçtaşı (Kd). 2740 -3540 yönleri arasındaki görünümü ve örnek yeri
(A23-AN22). Davraz kireçtaşı.
60 A24 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli kalın tabakalı kahverengimsi sarı
ayrışmalı kireçtaşı (Kd). 1280 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A24-AN23).
Davraz kireçtaşı.
Levha-17
Şekil
61 25 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı
(Kd). 2800 yönündeki görünümü.
62 A25 nolu inceleme noktasında, açık gri renkli orta tabakalı ince kristalli kireçtaşı
(Kd). 2780 yönündeki görünümü.
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63 A26 A25 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli kalın tabakalı kireçtaşı (Kd).
2740 yönündeki görünümü ve örnek yeri (A26-AN25-AN26). Davraz kireçtaşı.
64 A27 nolu inceleme noktasında, koyu gri renkli orta tabakalı kireçtaşı (Kd). 1100
yönündeki görünümü.
65 D1 nolu inceleme noktasında, beyaz renkli masif rekristalize bol çatlaklı kireçtaşı
(Tra). 3010 yönündeki görünümü ve örnek yeri (D1-DN1-DN2 Akdağ kireçtaşı.

Levha-18
Şekil
66 D1 nolu inceleme noktasında, beyaz renkli masif rekristalize bol çatlaklı kireçtaşı
(Tra). 2650-3000 yönleri arasındaki görünümü.
67 D2 nolu inceleme noktasında, açıktan koyu kırmızıya kadar değişen renklerde
düzensiz yapıda ofiyolit (Pgok).
68 D2 nolu inceleme noktasında, gri koyu gri renkli ofiyolit (Pgok). Isparta ofiyolitli
karışığı

Levha-19
Şekil
69 D2 nolu inceleme noktasında, gri koyu gri, kırmızı renkli düzensiz yapılı kolay
dağılan ofiyolit (Pgok). 2640-2870 yönleri arasındaki görünümü. Isparta ofiyolitli
karışığı
70 D3 nolu inceleme noktasında, kumtaşı, çamurtaşı, killi kireçtaşı ardalanmalı
kireçtaşlarından oluşan fliş (N1a). Örnek yeri (D3-DN3) Ağlasun formasyonu.
71 D5 nolu inceleme noktasında, Isparta ofiyolitli karışığı üzerine bindirmiş Akdağ
kireçtaşları. 2840 yönündeki görünümü.
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72 M10 nolu inceleme noktasında bej renkli ince tabakalı kırık çatlaklı kireçtaşı (Kc)
1650 yönündeki görünümü ve örnek yeri (M10-MN8) Çiğdemtepe kireçtaşı

Levha-20
Şekil
73 D3 nolu inceleme noktasında kumtaşı, çamurtaşı, killi kireçtaşı ardalanmalı sarı
boz renkli fliş (N1a). Ağlasun formasyonu.
74 D4 nolu inceleme noktasında, gri renkli düzensiz yapıda ayrışmış ofiyolit (Pgok).
2640-2860 yönündeki görünümü. Isparta ofiyolitli karışığı.

Levha-21
Şekil
1 H1-HN1 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; rekristalize kireçtaşı
onkoidal peloid taneleri içermekte olup, 2. Kırık ve çatlak dolguları içermektedir.
biyopel sparit, miliolit, pelespot kavkı parçaları içermektedir. Daha çok resif
parçalarından oluşmuştur (1a: normal, 1b: polarize ışıkta)
2 M2-MN2 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; onkoidal taneler ve
peloidler gözlenmiştir. Çoğunlukla peloid tanelerden oluşmuştur. Fosiller granüler
kalsit ya da porselen yapıda, textularit formlar içermektedir. biyopelmikrit ve
milorit içeren resif gerisi kireçtaşı (1a: normal, 2a: normal ışıkta)
3 H11-HN7 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; fosilli pelmikritik
miliolit taneleri içeren rekristalize kireçtaşı (1a: normal, 1b: polarize ışıkta)
4

H6-HN4 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; plantik foraminifera
huburella sp içeren kireçtaşı (1a: normal, 2a: normal ışıkta)
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Levha-22
Şekil
5 H6-HN4 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; Turonian yaşlı kireçtaşı
plantik foraminifera içermektedir (1a: normal*10, 2a: normal*10 ışıkta)
6 A12-AN11 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; kayaç laminalı pelajik
çamurtaşı özelliğindedir. Plantik foraminiferler dışında mikropelespot kavkısı
gözlenmiştir. (1a: normal, 2a: normal ışıkta)
7 A1-AN1 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; pelajik çamurtaşı
özelliğindeki kayaç içerisinde globotruncanid formlar gözlenmiştir (1a:normal, 2a:
normal ışıkta)
8 M10-MN8 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; Üst-Kretase
Maastrihtiyen yaşlı pelajik kireçtaşı globotruncana ve heterohelix sp. ve
abotomphalus mayaroensis fosilleri içermektedir (1a: normal, 2a: normal ışıkta)

Levha-23
Şekil
9 A17-AN15 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; pelloid taneleri içeren
kayaç içerisinde silisleşmiş kavkılar bulunmaktadır. Globigerina, globorotalia,
morozovella sp fosilleri gözlenmiştir (1a: normal, 1b: polarize ışıkta)
10 A18-AN16 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; pelajik çamurtaşı
özelliğindeki kayaçta globijerinit formlar görülmüştür. Globoratalia sp,
morozovella sp, gibi paleojen formlar (1a: normal, 2a: normal ışıkta)
11 D1-DN1 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; rekristalizasyon ile
birlikte 2. Kalsit dolguları içeren şiddetli tektonik etkiden geçmiş rekristalize
kireçtaşı (1a: normal, 1b: polarize ışıkta)
12 D1-DN2 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; rekristalizasyon ile
birlikte 2. Kalsit dolguları içeren şiddetli tektonik etkiden geçmiş rekristalize
kireçtaşı (1a: normal, 1b: polarize ışıkta)
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Levha-24
Şekil
13 H6-HN4 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; marginotruncana
marginata ve plantik foraminifera fosili içeren kireçtaşı (1a: normal*10, 2a:
normal*10 ışıkta)
14 A12-AN11 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; yığışım şeklinde iç
laminalı dip akıntılarıyla çökelmiş foraminifer içeren kireçtaşı (1a: normal ışıkta)
15 H11-HN7 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; fosilli pelmikritik
miliolit taneleri içeren rekristalize kireçtaşı içerisinde miliolite fosili (1a: normal
ışıkta)
16 M11-MN9 nolu kayaç örneğinin petrografik kesit görünümü; bentik
foraminiferlerden rotalita, plantik foraminiferlerden globotruncanit formlar
içermektedir.

Demirli

bir

kayaçtır.

Contusontruncana

contuza

sp.,

contusontruncana plicata sp. fosilleri içeren pelajik çamurtaşı (1a: normal, 2a:
normal ışıkta)
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Ek-A Bucak (Burdur) Yöresinin Jeoloji Haritası

Ek-B Bucak (Burdur) Yöresinin eşyükselti eğrileri, inceleme noktaları ve tabaka
doğrultu ölçüm noktalarının Google Earth Görüntüsü

Ek-C Bucak (Burdur) Yöresinin 3D Görüntüsü
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