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Bu inceleme, GBAnadolu'da Fethiye-Burdur fay zonunun bazı neotektonik ve paleosismolojik
özelliklerinin ortaya konmasını amaçlar. Fay zonu, Fethiye Körfezi ile Burdur Gölü arasında
yaklaşık 300 km uzanımlı ve sol oblik atım bileşenine sahip çok sayıda normal faylardan oluşur. Bu
zon aynı zamanda, GBAnadolu'nun en önemli aktif faylarını içermektedir. KD-GB yönünde kesikli
(an achelon=aralı aşmalı) bir uzanım gösteren Burdur fay zonu, KB gidişli faylar tarafından
kesilerek farklı uzunlukta segmentlere ayrılır. Burdur Gölünün güney bölümünde yer alan Burdur
ve Tefenni segmentleri 60-70 km.' ye ulaşan uzunlukları ile yörenin en aktif kırık hatlarını meydana
getirir.

Tarihsel deprem kayıtları ve yüzey kırık verileri, 7.1 büyüklüğündeki 1914 depreminin ve 6.2
büyüklüğündeki 1971 depreminin Burdur segmenti üzerinde oluştuğunu gösterir. 1914 ve 1971
depremleri ile ilgili olarak meydana gelen düşey yer değiştirmelerin, deformasyonların ve kolüviyal
oluşukların detaylı biçimde incelenmesi amacıyla Burdur segmenti üzerinde Burdur ve Yassıgüme
mevkilerinde hendek (trench) çalışmaları yapılmıştır.

Burdur fayı Yassıgüme yöresinde tek bir fay çizgisinden yapılı olup, topoğrafyada genç
tortullar içinde oluşturduğu eşikler ve yersel gözlenen fay aynası üzerindeki sol oblik bileşenli
kayma çizikleri ile açık olarak ayırdedilir.

Yassıgüme yöresinde açılan hendekte farklı fasiyeste gelişmiş alüviyal ve kolüviyal
oluşukların yanı sıra 1971 depremi sırasında 70 cm lik bir düşey yer değiştirmenin meydana geldiği
saptanmıştır.

Burdur fay zonunun en önemli bileşenini oluşturan Burdur segmenti Burdur Gölünün güney
bölümünde, gerçekte birbirine parelel gelişmiş KD uzanımlı ve basamak şekilli 4 farklı oblik fay
sisteminden oluşur. Aynı zamanda Burdur şehir merkezinden geçen bu faylar, yerleşim alanı içinde
basamaklı bir topoğrafik yapının gelişmesine neden olmuşlardır. Burdur yerleşim alanının
güneyinde pekleşmemiş genç tortullar içinde açılan hendeklerde gölsel çamurtaşları ile plaj
ortamına ait iyi boylanmış çapraz katmanlı kumların yanısıra kolüviyal oluşuklar ayırdedilmiştir.
1914 depremi ile yaşıt olabilecek fay düzlemi ve bununla ilişkili yarık dolgu fasiyesine ait kolüviyal
tortullar ile bunlara eşlik eden çamur daykları bu yöredeki yarmalar ve hendeklerde yer alan en
önemli oluşuklardır. Diğer taraftan yarmalarda yer alan faylar genellikle 90 ile 250 cm lik düşey
atımlara sahip olup, çoğu yerde kolüviyal oluşukları kesmiş olarak gözlenir. Buna göre hendek ve
yarmalarda gözlenen en genç faylar aynı zamanda en fazla düşey atıma sahip faylardır. Genç
tortullarda faylanmaya bağlı gelişen eğimlenmeler ve buna eşlik eden yersel uyumsuzluklar olağan
yapılardır.
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Burdur segmenti üzerinde 03.04.2002 ve 05.04.2002 tarihlerinde meydana gelen 3.9 ve 4.0
büyüklüğündeki depremler, bu segment üzerindeki sismik aktivitenin günümüzde de devam ettiğini
göstermesi bakımından önemlidir. Diğer taraftan bu son depremlere ait fay çözümleri, Burdur
segmentinin sol oblik atımlı bir normal fay olduğunu doğrulamaktadır.

: Fethiye-Burdur fay zonu, Paleosismoloji, Tersiyer,Tektono-stratigrafi.Anahtar Kelimeler

Abstract:

The purpose of this investigation is to explain some neotectonic and paleoseismolojical

features of Fethiye-Burdur Fault zone that is located in SW- Turkey between gulf of Fethiye and

Burdur Lake. This zone, which is about 300 km. in length, is characterized as a combination of a

number of normal faults which has generally left lateral oblique-slip in feature. It is, also,

charecterized as beeing the most active fault system in Southwest Anotolia. Burdur fault zone,

normally, extends in NE-SW direction, but it was segmented in various lengths by several faults

tilted in NW direction. Burdur and Tefenni segments, that are 60-70 km. in length, are considered as

the most active lines of these segments. It has been reported that two major earthquakes in 1914 and

1971 took place on these segments with a magnitude of 7.1 and 6.2, respectively.

Trench studies have been conducted on Yassıgüme and Burdur locations to investigate

deformations caused by the vertical displacements following the 1914 and 1971 earthquakes. The

Burdur fault in theYassıgüme location is characterized as a single line fault structure in the field. Its

visible fault plane clearly reflects the left lateral oblique – slip moving and related sliding lines. As a

result of the trench study performed on this segment a vertical displacement of 70 cm. in length has

been identified as belong the 1971 earthquake.

On the other hand, Burdur segment, which is one of the most important branch of Burdur fault

zone, consists of four different stepwise oblique fault systems within the south of Burdur Lake which

extends in NE direction. These fault systems pass through the city center of Burdur and caused the

stepwise topographical features. The unconsolidated sediments within the trench section consists

dominantly of cross-bedded sands, mudstones and present slope-debris deposits. Also, fault plane

and kolluvial sediments with muddy dike structures were found as most important structural

constituents in the trenches. These structures are thought to be developed as a result of 1914

earthquake. Several faults located on the hills show vertical displacements of 90-250 cm. These

faults are seen in discordant with the colluvial developments. Thus, the youngest faults located in the

trenches and hills can be considered having the highest vertical displacements. Observations of

some folds and local discontinuties can be considered as typical in this type of settings.

Two recent earthquekes, which took place in 3 and 5 April, 2002 with a magnitude of 3,9 and

4,0 respectively, can be considered significant since they highlight the exsistence of sismic activity

on this segment. Futhermore, they help us to prove that this segment can be identified as obliquely

left tilted normal fault.

: Fethiye-Burdur Fault Zone, Paleoseismology, Tertiary, Tectono-Stratigraphy.
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GİRİŞ

BÖLGESELJEOLOJİ VE
NEOTEKTONİK

Batı Anadolu'nun Fethiye-Burdur Fay
Zonu (FBFZ) ve Eskişehir-İnönü Fay Zonu
(EİFZ) ile Orta Anadolu ve Isparta açısından
ayrıldığını ve bu fayların kontrolünde batı ve
güney batıya doğru hareket ettiğini, hareket
hızının ise kuzeyden güneye doğru dereceli
olarak arttığını Barka ve diğ. (1995)
belirtmişlerdir.

Fethiye-Burdur fay zonu ülkemizin
önemli neotektonik yapılarından birisi
o l m a s ı n a r a ğ m e n , b u z o n u n u n
paleosismolojisine yönelik çalışmalar sınırlı
sayıda yer almaktadır. GB Anadolu ve Burdur
çevresinin bölgesel neotektonik özellikleri
McKenzie, 1978; Koçyiğit, 1983; Karaman,
1986;1990; Taymaz ve Price, 1992; Barka ve
diğ., 1995; Yağmurlu, 2000; Şentürk, 2003
tarafından incelenmiştir. Ancak bölgesel ve
yerel çalışmalarda Burdur çevresinde geniş
yayılım gösteren Pliyosen yaşlı gölsel birimler
ile Pliyo-Kuvaterner yaşlı kaba kırıntılı
tortulların yayılımları, çökelme özellikleri ve
bunların tektonizmaya bağlı gelişen
deformasyonları yeterince incelenmemiştir.

Bu çalışmanın amacı, Fethiye-Burdur fay
zonunun neotektonik ve paleosismolojik
özelliklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla
Burdur-Fethiye arasındaki alanın uydu
görüntüleri ve hava fotografları incelenmiş,
fay zonu boyunca ayrıntılı jeolojik ve
jeomorfolojik gözlemler yapılmış, tarihsel ve
aletsel dönemlerde oluşmuş deprem verileri
değerlendirilerek, Burdur segmenti üzerinde
yapılan hendek (trench) çalışmalarıyla fay
zonu üze r inde o luşan depremle r in
tekrarlanmaları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Fethiye-Burdur fay zonu üzerinde gerek
tarihsel dönemlerde gerekse 20. yüzyıl içinde
büyüklüğü 7'nin üzerinde ve yerleşim
birimlerinde önemli derecede hasarlara neden
olan depremler meydana gelmiştir. Rodos
adasıyla Burdur arasında yaklaşık 300-350 km

lik bir zon üzerinde oluşmuş olan çok sayıdaki
depremlerin odak çözümlerinden ve
istatistiksel olarak yapılan risk analizleri,
bölgenin yüksek risk alanı grubunda
yeraldığını ortaya koymaktadır.

Çalışma Bölgesi GB- Anadolu' da -Isparta
Açısı- olarak bilinen bölgesel jeolojik yapının
batı kenarı üzerinde yeralmaktadır. Bunun
yanısıra, KB-uzanımlı Akşehir-Simav fayı
(Koçyiğit, 2000), Isparta Açısını doğudan
sınırlayan önemli bir tektonik yapıyı oluşturur.
Çalışmanın konusunu oluşturan Fethiye-
Burdur fay zonu (Barka ve diğ., 1995) aynı
zamanda, Isparta Açısını Batı Anadolu'nun
genişleme bölgesinden ayıran bir yapısal
çizgiye karşılık gelmektedir.

Isparta Açısı, otokton Toros karbonat
ekseninin Antalya Körfezi kuzeyi ile Isparta
çevresinde ters “V”şeklinde bükülmesi sonucu
oluşmuş bölgesel bir jeolojik yapıdır (Şekil 1).
Bu yapı, K-G yönünde 180 km.'lik uzunluğa ve
D-B yönünde ise yaklaşık 100 km.'lik genişliğe
sahiptir. Isparta açısını oluşturan otokton
(batıda Beydağları otoktonu, doğuda Anamas-
Akseki otoktonu) ve allokton birimler (Antalya
napları, Beyşehir-Hoyran napları, Likya
napları) bir çok araştırmacı tarafından
(Blumenthall, 1963; Altınlı, 1944; Brunn ve
diğ, 1971; Graciansky, 1972; Dumont ve
Kerey, 1975; Dumond ve diğ., 1979; Özgül,
1976; Monod, 1977; Poisson, 1977; Marcoux,
1987; Poisson ve diğ., 1984; 2003; Ricou ve
diğ., 1979; Gutnic, 1977; Gutnic ve diğ., 1979;
Şenel, 1984; Şenel ve diğ., 1991,1996;
Koçyiğit, 1983,1984; Şengör ve Yılmaz, 1981;
Hayward, 1984; Robertson ve Woodcock,
1984; Robertson ve diğ., 2003 ) araştırılmıştır.
I spar ta aç ıs ın ı ba t ıdan KD gidiş l i
Fethiye–Burdur Fay zonu (Barka ve diğ.,
1995), doğudan ise KB gidişli Akşehir-Simav
Fay zonu (Koçyiğit, 2000) sınırlamaktadır.
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Şekil 1

Figure.1.

: Isparta Açısı ve yakın çevresinin basitleştirilmiş jeoloji haritası: (Şenel,1983 ve Poisson,1984 den değiştirilerek)
(1) Paleozoyik yaşlı metamorfik kayalar, (2) Mesozoyik yaşlı karbonat kayalar, (3) Antalya napları, (4) Likya napları,
(5) Beyşehir-Hoyran napları, (6) Denizel Tersiyer tortulları, (7) Karasal neojen tortulları, (8) Neojen volkanitleri,
(9)Antalya travertenleri (10) Normal faylar, (11) Bindirme fayları.
Simplified regional geological map of Isparta Angle area (Modified after Şenel, 1983 and Poisson,1984)
1. Paleozoic metamorphic rocks, 2. Mesozoic Carbonate rocks, 3. Antalya nappes, 4. Lycian nappes, 5. Beyşehir Hoyran
nappes, 6. Tertiary marine deposits, 7. Neogene Terestrial deposits, 8. Neogene volcanics, 9. Antalya travertines,
10. Normal faults, 11. Trust faults.
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Barka ve diğ., (1995) işaret ettikleri gibi
K-G gerilmeli Batı anadolu ve Ege levhası,
Fethiye-Burdur fay zonu ile birlikte BKB-
DGD gidişli Eskişehir fay zonunun
denetiminde (McKenzie, 1978; Barka ve diğ.,
1995) denetiminde yaklaşık 15-30 mm/yıllık
bir hızla (McClusky ve diğ., 2000; Yılmaz,
2000) güney batıya doğru (aynı zamanda
kuzey-güney yönlü genişleme yaratarak)
hareket etmektedir (Şekil 2).

Fethiye ile Burdur Gölü arasındaki fay
sistemlerini KD-GB, KB-GD ve K-G uzanımlı
olmak üzere başlıca 3 grup içerisinde toplamak
mümkündür (Şekil 3). Özellikle Burdur
Gölü'nü kuzeyden ve güneyden sınırlayan KD
gidişli faylar sol oblik atımlı normal fay

karakterine sahiptirler. Bu faylar çoğu yerde
Kuvaterner oluşuklarını keserek, bunlara
yüksek eğimler kazandırmışlar ve alüvyonlar
içerisinde gözlenebilen basamaklı yapılar
oluşturmuşlardır. KB uzanımlı faylar ise büyük
bölümüyle normal fay karekterinde olup; KD
gidişli fayları değişik mevkilerde keserek bu
faylar üzerinde farklı segmentlerin oluşumuna
sebep olmuşlardır. Fethiye-Burdur arasındaki
bölgede, Burdur fay zonu üzerinde KB-gidişli
faylarla sınırlanmış olan başlıca dört ayrı
segmentin varlığı (Yağmurlu ve diğ., 2005)
tarafından saptanmıştır (Şekil 3). Bunlar
güneybatıdan kuzeydoğuya doğru; (1) Fethiye
segmenti, (2) Gölhisar segmenti, (3) Tefenni
segmenti ve (4) Burdur segmentinden oluşur.

Şekil 2

Figure2:

: BatıAnadolu da yeralan belli başlı aktif fay sistemleri ve bunların birbirleriyle olan geometrik ilişkileri (Barka ve diğ. 1995
ileYağmurlu, 2000'den değiştirilerek).
Main active fault systems in western Anatolia and their geometric inter-relationships (modified from Barka et al., 1995 and
Yagmurlu, 2000).
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Fethiye-Burdur fay zonu üzerinde yeralan
Burdur segmenti, bu çalışmanın en önemli
konusunu oluşturan bölümdür. Burdur
segmentini meydana getiren fay sistemlerinin
uzanımlarının, jeolojik konumlarının ve
birbirleriyle olan geometrik ilişkilerinin
belirlenmesi amacıyla, Burdur Gölünün
güneyinde ayrıntılı jeolojik harita alımı
yapılmış ve yöredeki kaya birimlerinin
dağılımları ve bunların birbirleriyle olan

stratigrafi özellikleri ortaya çıkarılmıştır (Şekil
4).

Şekil 4'te verilen jeoloji haritası
incelendiğinde özellikle Burdur şehir merkezi
çevresinde Pliyosen yaşlı Burdur formasyonu
ile Kuvaterner yaşlı alüvyonların geniş bir
yayılım gösterdiği gözlenir. Bunun yanısıra
Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı oluşuklar, KD-
uzanımlı ve birbirine paralel gelişmiş basamak
şekilli faylar tarafından değişik kesimlerde

Şekil 3

Figure 3:

: Fethiye Körfezi ile Burdur Gölü arasındaki bölgede Burdur fayını oluşturan segmentlerin konumları ve diğer fay sistemleri
ile olan ilişkileri.
Situation of segments of the Burdur fault in the area between Fethiye Gulf and Burdur Lake and their relationships with
other fault systems.
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Şekil 4

Figure 4:

: Burdur ve çevresinde yeralan kaya birimlerinin yayılımlarını ve fay gidişlerini gösteren jeoloji haritası (Ertunç ve diğ.,
2001'den revize edilerek alınmıştır).
Geological outcrop map of Burdur area and fault alignments.
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kesilir. Diğer taraftan, KD-uzanımlı Burdur
segmentine ait fay sistemleri faylar tarafından
sınırlanır. Burdur Gölünün güney bölümünde
yeralan KD-gidişli faylar yanal yönde kesikli
uzanıma sahip olup, çoğu yerde topoğrafya da
oluşturduğu basamaklı yapılar sayesinde
tanınmaktadır. Genç tortullarda gözlenen aşırı
eğimlenmeler, alüvyonlar içinde ayırt
edilebilen topoğrafik eşikler ve yersel
gözlenen maden suyu ve H S çıkışları, Burdur
fayının bu bölümünde yeralan olağan
yapılardır.

Burdur Gölünün güney bölümünde
yeralan kaya birimleri ve bunların stratigrafik
konumları Şekil 5'te verilmiştir. Buna göre
Burdur çevresinde yeralan Pliyosen öncesi
Otokton kaya birimleri egemen olarak türbidit
tortullardan oluşan Eosen yaşlı Kayıköy
formasyonu ile, Oligosen yaşlı molas
t o r t u l l a r ı n d a n o l u ş a n B a ş m a k ç ı
formasyonundan meydana gelir. Likya
naplarına ait ofiyolitik karmaşığından oluşan
kaya topluluğu ise bu çalışmada, Gökçebağ
karmaşığı olarak ayırt edilmiştir.

2

Şekil 5

Figure 5:

: Burdur ve çevresinde yüzeyleyen kaya birimlerinin stratigrafi kesiti.
Generalized stratigraphic section of Burdur area.
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Egemen olarak Pliyosen yaşlı akarsu ve
göl tortulları tarafından doldurulmuş olan
Burdur havzasının stratigrafik ve tektonik
evrimi (Şekil 6) da verilmiştir. Buna göre
Burdur havzasının başlangıçta asimetrik bir
çöküntü alanı olarak geliştiği öngörülmektedir.
Burdur havzasının günümüzdeki simetrik
graben yapısı büyük olasılıkla Pliyo-
Kuvaterner döneminde kazanılmıştır. Havzayı
güneyden sınırlayan basamak şekilli faylar
yöredeki en genç fay sistemleri olup, sismik

aktivitelerini günümüzde de sürdürmektedir.
Özellikle Burdur Gölünün güney bölümünde
yeralan bu normal faylar boyunca, maden suyu
ve H S çıkışları olağan olarak gözlenmektedir.

Buna paralel olarak güneydeki fayların
güncel devinimine bağlı olarak gelişen
birikinti konileri ile yüksek eğimli vadiler ve
vadiler arasındaki sırtların fay tarafından
kesilmesi ile oluşmuş üçgen yüzeyler olağan
morfolojik yapılardır.

2

Şekil 6

Figure 6:

: Burdur grabeninin Pliyosen başından günümüze tektono-sedimanter evrimi.
Tectono-sedimentary evolution of Burdur graben from early Pliocene to present.
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DEPREMSELLİK VE
PALEOSİSMOLOJİ ÇALIŞMALARI

Burdur ve Fethiye yerleşim alanları GB
Anadolu'nun en aktif fay zonu olan FBFZ
(Fethiye-Burdur Fay Zonu) üzerinde
kurulmuştur ve her iki yerleşim birimide büyük
bir bölümü ile zayıf tutturulmuş alüvyon zemin
üzerinde yeralmaktadır. Bölgede oluşmuş
h a s a r v e r i c i d e p r e m l e r ( Ta b l o 1 )
incelendiğinde 5 ve daha büyük magnitüdlü
depremlerin Rodos'dan Burdur'a doğru KD
doğrultusunda uzanan bir zon boyunca
yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu çizgiselliğin
yüzeydeki izlerinin en iyi gözlendiği yerler
Burdur ve yakın çevresinde yeralır. Yakın
tarihte (1914 ve 1971) iki büyük depreme
maruz kalmış ve bu depremlerin izlerini
belirgin bir şekilde taşıyor olması nedeniyle
trench (hendek) çalışmaları öncelikle Burdur
ve çevresinde yapılmıştır.

Burdur fayının sismotektonik özellikleri
daha çok Burdur segmenti üzerinde
incelenmiştir. Çünkü son yüzyıl içinde
meydana gelen yıkıcı depremlerin en
önemlileri bu segment üzerinde oluşmuştur.
Çalışmanın bu bölümünde, Burdur fay zonu
üzerinde meydana gelen 03.10.1914 ve
12.05.1971 depremlerinin oluşturduğu
kırıkların yeraltındaki konumları ile yapısal
özellikleri ve bunların tarihsel dönemlerdeki
davranış biç imler i or taya konmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla, tarihsel depremlerin
paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesi
için, Burdur fay zonu üzerinde Yassıgüme-
Hacılar yöresi ile, Burdur Kum Ocakları
Mevkiinde çeşitli noktalarda hendekler
(trench) açılmıştır. Yassıgüme-Hacılar
yöresindeki açılan hendeğin (trench) jeolojik
konumu ile, 1971– deprem kırığının uzanımını
belirlemek amacıyla, Yassıgüme-Hacılar
yöresinde ayrıntılı jeolojik harita alımı
yapılmıştır (Şekil 7).

Tablo 1:

Table 1:

Burdur-Fethiye arasındaki bölgede son yüzyıl içinde meydana gelen hasar yapıcı depremlerin yıllara göre dağılımı
(Demirtaş ve diğ., 2000).
The annual distribution of constructive earthquakes in the past century in Burdur and Fethiye area (Demirtaş et al.,2000).
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Yassıgüme-Hacılar yöresine ait Şekil 7'de
verilen jeoloji haritası incelendiğinde, Ofiyolit

Şekil 7

Figure 7:

: Hacılar-Yassıgüme çevresinin jeoloji haritası ve jeolojik enine kesiti.
Geological map and cross-section of Hacılar-Yassıgume area.
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(03.10.1914) Burdur Gölü güneyinde yaklaşık
30-40 km uzunluğunda bir yüzey kırığı
oluşturmuş olduğu yöre sakinleri yanısıra,
değişik araştırıcılar tarafından (Taymaz ve
Price, 1992; Koçyiğit,2000) doğrulanmaktadır.
Ancak bazı kaynaklar (örneğin, Sintubin ve
diğ., 2001) tüm bu verilere karşın, 1914
depreminin merkez üssünün Burdur Gölünün
kuzeyinde olduğunu belirtmektedir. 1971
yılında (12.05.1971) meydana gelen 6.2
büyüklüğündeki Burdur depremi Burdur'un 25
km güneyinde Akyaka ile Hacılar arasında
meydana gelmiş ve bu bölgede yaklaşık 10 km

uzunluğunda bir yüzey kırığının oluşumuna
neden olmuştur. Yöre sakinlerinin verdiği
bilgiler yanısıra, topoğrafyada genç tortullar
içinde yanal yönde yersel olarak izlenebilen
eşikler (ve/veya fay sarplıkları), 1971
depreminin bu yörede önemli yüzey kırıkları
meydana getirdiğini doğrulamaktadır. Ancak
yine bazı kaynaklar (Temiz ve diğ., 1997;
Sintubin ve diğ., 2001), 1971 depreminin
Burdur grabeninin kuzeyinde meydana
geldiğini vurgulamaktadır.

Burdur fay zonunun özellikle Burdur

Şekil 8

Figure 8:

: Yassıgüme yöresinde Burdur fayının görünümü (Fay aynası üzerindeki kayma çizikleri, sol oblik atımın varlığını
yansıtmaktadır).

View of Burdur fault in Yassıgume area ( Slickenlines showing left lateral-oblique displacement)
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segmenti üzerinde son yüzyıl içinde ve daha
önceki dönemlerde meydana gelen depremlere
bağlı olarak, genç tortullar ve alüvyonlar içinde
gelişen deformasyon yapılarının ortaya
çıkarılması amacıyla, paleosismolojik
çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla iki tanesi
Burdur yerleşim merkezinin güneyinde, bir
tanesi Yassıgüme-Hacılar arasında olmak
üzere toplam üç adet hendek (trench)
açılmıştır. Diğer taraftan Burdur'un güneyinde
kum ocakları mevkiinde kum işletmecileri
tarafından açılmış olan yarmalardan uygun
olanları üzerinde mostra çalışmaları yapılarak
önemli yapısal veriler toplanmıştır.

Şekil 7 ve 10'da görüldüğü gibi, hendekler
Burdur fay zonu içinde yeralan aktif fay kolları
üzerinde ve alüvyonal zeminlerde fay
eşiklerine dik olarak açılmıştır. Hendek
açılmasında hidrolik kanal kazıcı kepçeler
kullanılmıştır. Açılan hendeklerin uzunluğu
20-25 m, derinliği 3-4 m, genişliği ise 1 m.
dolayındadır. Hendekler açıldıktan sonra
yüzeyleri süpürge ve fırça ile temizlenmiş, ve
50 cm aralıklı olarak karelaj yapılmış ve ortaya
çıkan görüntüler ayrıntılı ve ölçekli biçimde
çizilerek değerlendirilmiştir. Görüntülerin net
olarak belli olması için renkli bayraklı çiviler
ve ipler kullanılmıştır. Bunun yanısıra hendek
içinde yeralan tortul fasiyesler tanımlanmış ve
bunların birbirleriyle olan stratigrafi ilişkileri
detaylı biçimde irdelenmiş ve elde edilen
veriler fotoğraflanarak arşivlendirilmiştir.
Diğer taraftan hendek içinde ayırtedilen tortul
fasiyeslerden, zemin türünün saptanması ve
yaş tayini amacıyla, sistematik örnekler
alınmıştır.

Yassıgüme hendeği Şekil 7'de görüldüğü
gibi , Yassıgüme Köyünün batısında
günümüzde hala korunmuş olan, 1971 deprem
sarplığına dik olarak alüvyonlar içinde
açılmıştır. Hendeğin uzunluğu 20 m.,

yüksekliği 300-350 cm. arasında olup,
genişliği ise 100 cm. dolayındadır. Hendek
duvarlarında yüzeyleyen alüvyonlar içinde
alttan üstte doğru üç farklı litofasiyes ayırt
edilmiştir (Şekil 9).

A-Litofasiyesi çamurtaşı içerisinde
yeralan pekleşmemiş kum ve çakıl
arakatkılarından oluşur. Çakıl ve kum
arakatkılar yanal yönde süreksiz olup, yersel
iyi yıkanmış kanal dolgusu ve yamaç
döküntüsü oluşuklarından yapılıdır. B-
Litofasiyesi daha çok gevşek yapılı ve kötü
boylanmış yamaç döküntüsü çakıllarından
yapılıdır. F2 fayının KB'sında yeralan B2
litofasiyesine ait tortullar, büyük olasılıkla F2
f a y ı n ı n g e l i ş m e s i n d e n s o n r a B 1
litofasiyesinden türemiş yamaç birikintisi
ve/veya kolüviyal oluşukluklardır. En üstte
bulunan C-litofasiyesine ait tortullar büyük
bölümüyle tutturulmamış çamurtaşı ve toprak
örtüsünden oluşur. C-litofasiyesinin kalınlığı
F2 fayının kuzey batısında önemli derecede
artış göstermektedir.

Yassıgüme hendeği içinde başlıca dört
ayrı fay saptanmıştır (Şekil 9). Bunlardan F1
fayı en eski fay olup F2 fayı tarafından
kesilmiştir. F2 fayı 1971 deprem kırığına
karşılık gelen faydır ve düşey atımı yaklaşık 50
cm.dir. F1 fayı 20 cm.lik bir düşey atıma sahip
olup, büyük olasılıkla, 1971'den önce oluşmuş
bir depreme ait olmalıdır. Diğer taraftan çok
düşük atımlara sahip olan F3 ve F4 fayları ise
F2'nin antitetik ve sintetik bileşenleri olarak,
1971 depremi sırasında, F2 ile yaşıt olarak
gelişmiş olmalıdır.

Şekil 9'da görüldüğü gibi, Yassıgüme
hendeği içinde yeralan F1 fayı B-litofasiyesi
tarafından kısmen örtülmektedir. Diğer
taraftan F3 ve F4 fayları da benzer şekilde B2
ve C-litofasiyesleri tarafından örtülmektedir.
Bu durum, B2 litofasiyesinin 1971
depreminden sonra geliştiğini ve B1

HENDEK ÇALIŞMALARI
Hendek Çalışmalarında Uygulanan
Yöntemler

Yassıgüme Hendeği (Trench-1)
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litofasiyesinden türemiş olduğunu göstermesi
bakımından önemlidir.

Karaburun hendeği Şekil 10'da görüldüğü
gibi Burdur yerleşim merkezinin güneyinde
Kum Ocakları mevkiinde, Burdur Gölüne ait
eski pekleşmemiş plaj tortulları içinde
açılmıştır. Bu mevkide yeralan Pliyosen yaşlı
tortullar, Kuvaterner yaşlı yamaç molozu, plaj
tortulu ve güncel alüvyonlardan, topoğrafyada
izlenebilen faylar ile ayrılmıştır.Yöredeki plaj
tortulları genellikle çok zayıf pekleşmiş, iyi
boylanmış yersel çapraz katmanlanma
gösteren ince kum ve çakıl bileşenlerinden
oluşur. Alüvyonlar içinde gözlenen faylar

birbirine paralel gelişmiş basamak şekilli fay
sistemlerini oluşturur (Şekil 10).

Bu mevkide açılmış olan hendeğin boyu
yaklaşık 20 m., yüksekliği 3 m. ve genişliği ise
1 m. dolayındadır. Hendek duvarlarında
gözlenen alüvyonal istif içinde alttan üstte
doğru üç farklı tortul fasiyes ayırt edilmiştir
(Şekil 11).

İstifin en alt bölümünde yeralan A-
litofasiyesini oluşturan tortullar çoğunlukla
yersel çapraz katmanlı iyi yıkanmış ve
pekleşmemiş kumlardan ve çamurtaşı ile killi-
siltten oluşan aradüzeylerden ve/veya
arakatkılardan oluşur. Kuzey batıya doğru 20
derece eğimlenmiş olarak bulunan A-

Karaburun -1 Hendeği (Trench -2)

Şekil 9

Figure 9:

: Yassıgüme hendeğine ait kesit.
Cross-section of the Yassıgume trench.
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litofasiyesine ait tortullar içinde yersel olarak,
zemin sıvılaşması sonucu gelişmiş silt daykları
(S1) gözlenir. A-litofasiyesine sahip tortullar
üzerine uyumsuz bir dokanakla B-
litofasiyesine ait tortullar yatay konumlu
olarak gelir. B-litofasiyesine ait tortullar da
egemen olarak, çapraz katmanlı iyi boylanmış
kumlardan oluşur. Bu fasiyes içinde, zemin
sıvılaşması sonucu gelişmiş siltli-kumdan
oluşan bir kum daykı açık olarak gözlenir. En
üstte yeralan C-itofasiyesine ait tortullar büyük
bölümüyle beyazımsı çamurtaşından yapılı
olup alttaki tüm tortulları aşınmalı bir

dokanakla uyumsuz olarak üstler (Şekil 11).

Karaburun-1 hendeği içinde, kum
dayklar ı d ış ında , herhangi bi r fay
gözlenememiştir. A ve B litofasiyesine ait
tortullar litolojik özellikler bakımından
birbirine çok benzemekte olup, Burdur
Gölünün eski plaj ortamına ait tortullarını
temsil etmektedir. Ancak A-litofasiyesine ait
tortulların 20 derece kadar eğimlenmesi ve B-
litofasiyesine ait tortulların yatay olarak
gözlenmesi, her iki litofasiyes arasında önemli

Şekil 10:

Figure 10:

Burdur Batısının (Karaburun Mevkii) jeoloji haritası ve bu yörede açılan hendeklerin yerleri.
Geological map of the western Burdur (Karaburun area) with the locations of trenchs in this area.
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bir tektonik olayın gelişmiş olabileceğini
gösterir. Buna göre A-litofasiyesinin
çökelmesinden sonra yörede gelişen bir
depreme bağlı olarak A-litofasiyesine ait
tortullar eğimlenmiş ve bunların üzerine B-
litofasiyesine ait tortullar yatay olarak
çökelmişlerdir. Nitekim, A-litofasiyesi içinde
g ö z l e n e n S 1 k u m d a y k ı b u o l a y ı
doğrulamaktadır. Diğer taraftan, B-litofasiyesi
içinde yeralan S2 kum daykı ise daha yakın
tarihte gelişmiş bir depremle ilgili olmalıdır.

Karaburun– 2 hendeği Kum ocakları
mevkiinin batısında tutturulmamış yamaç
tortulları içinde açılmıştır (Şekil 10). Hendek
boyu 20m., yüksekliği ise 300 cm.dir. Bu
hendeğin duvarlarında sadece yamaç
birikintisine ait tortullar gözlenmiş olup,
hendek içinde farklı litofasiyeste tortullar
bulunamamıştır. Bunun yanısıra Karaburun – 2
hendeği içinde yamaç tortullarını kesen

herhangi bir fay bulgusuna rastlanmamıştır.

Burdur yerleşim alanının güneyinde Kum
ocakları mevkiinde, kum ocağı işletmesi
sırasında ortaya çıkan yarmalar, bu çalışma
sırasında ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir.
İncelemeler sonucunda bu mevkii de üç farklı
yarmanın değerlendirmeye alınması uygun
görülmüştür. Kum ocaklarında yeralan 1 nolu
yarmada dör t fa rk l ı to r tu l fas iyes
gözlenmektedir (Şekil 12). A – litofasiyesine
ait tortullar iyi boylanmış düzenli laminalanma
özelliği gösteren pekleşmemiş kumlardan
oluşmaktadır. B-litofasiyesine ait tortullar ise
gölsel ortama ait bol gastropod (

) içerikli kalkerli çamurtaşlarından
oluşmaktadır. Kalkerli çamurtaşını üstleyen C-
litofasiyesine ait tortullar büyük bölümüyle
yersel laminalanma özelliği gösteren
pekleşmemiş çakıllı kumlardan oluşur. D-

Karaburun – 2 Hendeği (Trench – 3)

Kum Ocakları – 1Yarması

Dressensia
sp.

Şekil 11

Figure 11:

: Karaburun hendeğine ait enine kesit ile sıvılaşma sonucu oluşmuş kum daykının görünüşü.
Cross-section of the Karaburun trench and view of sand dyke formed by liquefaction.
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litofasiyesine ait tortullar tümüyle kötü
boylanmalı yamaç döküntüsünden yapılı olup,
yarık dolgu fasiyesini temsil etmektedir. Bu
fasiyese ait tortullar içinde yersel olarak bez ve
sicim kalıntıları gözlenebilmektedir.

Şekil 12'de görüldüğü gibi, Kum ocakları-
1 yarmasındaki en önemli yapısal unsur F1 fayı
ve buna eşlik eden yarık dolgu fasiyesidir. F1
fayı aynı zamanda A, B ve C litofasiyeslerini
sınırlamaktadır. Özellikle en altta bulunan A-
litofasiyesine ait pekleşmemiş kumlar, düşey
konumlu olan çok keskin bir dokanakla, yarık
dolgu fasiyesinden ayrılmaktadır. Bu yarmada
F1 fayının konumu K65D / 85 KB olup, fay
boyunca ölçülen düşey yerdeğiştirme miktarı
90 cm dir.

Diğer taraf tan , Kum ocaklar ı -1

yarmasının yaklaşık 20 m güneyinde, F1 fayı
ile benzer uzanıma ve konuma sahip bir çamur
daykı, gölsel tortulları kesmiş olarak bulunur
(Şekil 13).

Yaklaşık 50 ile 90 cm genişlikte olan
çamur daykı, yüzeye çıktıktan sonra yanal
yönde bir çamur yaygısı oluşturmuştur. Bu
mevkide çamur yaygısı oluşukları üzerine
yamaç döküntüsü oluşukları (kolüviyal
tortullar) doğrudan gelmektedir. Bu çamur
daykının F1 fayı ile benzer uzanıma ve konuma
sahip oluşu yanısıra, yarık dolgu fasiyesine
benzer kolüviyal oluşuklar tarafından
üstlenmesi, F1 fayı ve çamur daykının yaşıt
gelişmiş yapılar olduğunu göstermesi
bakımından önemlidir.

F1 fayı ile buna eşlik eden yarık dolgu

Şekil 12:

Figure 12:

Kum Ocakları-1 yarmasında ayırt edilen litofasiyeslerin ve F1 fayının konumunu gösteren fotoğraf.
Photograph showing locations of lithofacies identified in sand quaries-1 and F-1 fault.
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fasiyesine ait kolüviyal oluşuklar ile Şekil
13'de gözlenen çamur daykı, büyük olasılıkla,
1914 depremi ile ilgili olmalıdır. Yöre
sakinlerinin sözlü ifadeleri yanısıra, yarık
dolgu fasiyesi içinde bulunan sicim, kumaş ve
naylon kalıntıları, bu varsayımı destekleyen
veriler olarak değerlendirilebilir.

Şekil 10'da verilen lokal jeoloji
haritasında görüldüğü gibi, 2- nolu yarma Kum
Ocakları Mevkiinde 1- nolu yarmanın yaklaşık
100 m güneyinde yeralır. 1-nolu yarmada alttan
üste doğru başlıca üç farklı litofasiyes ayırt
edilmiştir (Şekil 14). En altta yeralan A-
litofasiyesine ait tortullar egemen olarak ince
ile orta düzenli katmanlı ve yersel laminalı olan

eski plaj ortamına ait pekleşmemiş kum ve
çamur arakatkılarından oluşur. Oluksal çapraz
katmanlanmalar ve Dressensia sp. den oluşan
fosilli arakatkılar A-litofasiyesine ait tortullar
için olağandır. B-litofasiyesi egemen olarak iyi
boylanmış plaj kumlarından yapılı olup, A-
litofasiyesine ait tortulları açılı uyumsuzlukla
üstler. B-litofasiyesini aşınmalı bir dokanakla
üstleyen C-litofasiyesine ait tortullar büyük
bölümü ile kötü boylanmalı pekleşmemiş
kolüviyal oluşuklardan yapılıdır.

Bu yarmada yeralan F1 ve F2 fayları ile A
ve B litofasiyesleri arasındaki açısal
uyumsuzluk en önemli yapısal unsurları
oluşturur. F2 fayı kolüviyal oluşuklarda dahil
olmak üzere, yarmada gözlenen tüm

Kum Ocakları-2Yarması

Şekil 13 :

Figure 13:

Kum Ocakları-1 yarmasının 20 m. güneyinde yeralan çamur daykının ve eşlik eden litofasiyeslerin konumları.
Locations of mud dyke in 20 meters south of sand quaries-1 trench and lithofacies.

42 Fethiye-Burdur Fay Zonunun Bazı Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri, GB-Türkiye



litofasiyesleri kesen en genç faydır. Yaklaşık
90 cm'lik düşey atıma sahip olan F2 fayının
konumu K60D / 70 KB olup, Kum Ocakları-1
yarmasında ki F1 fayının konumu ile benzerdir.
Şekil 14'de gözlenen F1 fayı daha yaşlı bir fay
olup, sadece en altta ki A-litofasiyesine ait
tortulları etkilemiştir.

Kumocakları-3Yarması
Bu yarma Şekil 10'da verilen haritada

görüldüğü gibi, 1-nolu yarmanın yaklaşık 100
m kuzeydoğusunda yeralır. 3- nolu yarmada
alttan üste doğru üç farklı litofasiyes ayırt
edilmektedir (Şekil 15). En altta yeralan A-
litofasiyesi egemen olarak ince ile orta düzenli
katmanlı ve yersel laminalı olan eski plaj
ortamına ait pekleşmemiş kum ve silt
düzeylerinden oluşur. Oluksal çapraz
katmanlanmalar ve pekleşmemiş çakıltaşından
oluşan aradüzeyler, A-litofasiyesi için olağan

oluşuklardır. Bu yarmadaki A-litofasiyesine ait
kum-silt istifi içinde yeralan çakıllı
arakatmanlar, istifin kendi içinde farklı
düzeylere ayrılmasına neden olmuştur. Bu
çakıllı arakatmanlara göre A-litofasiyesi içinde
A1,A2,A3 veA4 olmak üzere dört farklı düzey
ayırt edilmiştir.

Yarmanın en üst bölümünde yeralan B- ve
C-litofasiyesine ait tortullar büyük bölümüyle
kötü boylanmalı, düzensiz katmanlı, ve çamur
matriksli pekleşmemiş yamaç döküntü
(kolüviyal) oluşuklarından yapılıdır.

C-litofasiyesine ait koluviyal oluşuklar
çoğunlukla A4 tortul düzeyinden türemiş olup,
aynı zamanda yarık dolgu malzemesini
oluşturmuştur. İki farklı kolüviyal oluşuğun
b u l u n u ş u b u y a r m a n ı n e n ö n e m l i

Şekil 14 :

Figure 14: View of faults observed in sand quaries-2 and their relationship to lithofacies
Kum Ocakları-2 yarmasında gözlenen fayların ve litofasiyeslerin birbirleriyle olan ilişkilerinin görünümü.

43

Araştırma Makalesi / Research Article

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007

Geological Engineering 31 (1) 2007



özelliklerinden biridir. Bu yarmada gözlenen
fayın düşey atımı yaklaşık 250 cm. olup, fay
aynasının üzerindeki konumu K70D/85 KB'dır.

Hendek veYarmaların
Değerlendirilmesi
Yassıgüme ve Burdur yörelerinde açılan

hendeklerde çoğunlukla iyi boylanmış ve
çapraz katmanlı pekleşmemiş kumlardan
oluşan plaj tortulları kesilmiştir. Gerek plaj
tortulları içinde ve gerekse bunları üstleyen
kolüviyal oluşuklar içinde, radyometrik yaş
tayinine elverişli olabilecek kömürleşmiş bitki
kalıntısı yada odun parçası bulunamamıştır.

Bu nedenle hendeklerde ve yarmalarda
r a s t l a n a n k a t m a n l a r ı n v e f a y l a r ı n
yaşlandırmalarında bağıl stratigrafi ve yapısal

ilişkileri göz önüne alınmıştır.

Burdur Kum Ocakları Mevkiinde
incelenen 1 ve 2 nolu yarmalarda yeralan genç
fayların tümü birbirleriyle benzer yapısal
konuma ve düşey atım miktarına sahiptir.
Diğer taraftan bu yarmalarda gözlenen genç
fayların atım miktarları yaşlı olanlara göre
daha büyüktür.

Bu nedenle söz konusu yarmalarda
yeralan ve kolüviyal oluşukları kesen yaşıt
gelişmiş genç fayların tümü, büyük olasılıkla,
1914 depreminden kalıtsal olup, gerçekte
Burdur fayının yöredeki uzanımını
karşılamaktadır.

Şekil 15 :

Figure 15:

Kum Ocakları-3 yarmasında yeralan Kuvaterner istifinin alttan üste doğru görünümü ve F1 fayının konumu. İstif
içerisinde yeralan kılavuz seviyeler harflerle gösterilmiştir.F1 fayının burada gözlenen düşey yerdeğiştirme miktarı
2.5 metredir.
View of Quarternary sequence from bottom to top in the sand quaries-3 and location of F1 fault (indicator levels in
the sequence is shown with letters, here, the amounts of vertical displacement of F1 fault is 2.5 meters).
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Ancak, Kum Ocakları–3 yarmasında iki
farklı kolüviyal oluşuğun bulunması, ve bu
yarmadaki fayın diğer yarmalardakinden farklı
olarak, yaklaşık 250 cm'lik düşey atıma sahip
olması, farklı dönemlerde gelişen iki ayrı
depremin ayni fay üzerinde gelişmiş olmasıyla
açıklanabilir.

Kum Ocakları mevkiinde elde edilen
veriler, 1914 depremi sırasında bu mevkide
yüzey ya r ık l a r ın ın yan ı s ı r a zemin
sıvılaşmasına bağlı olarak çamur dayklarının
meydana geldiğini göstermektedir. Yöredeki
yüzey yarık dolgu oluşukları ile çamur
dayklarının benzer doğrultu ve eğim
derecesine sahip olmaları yanısıra birbirlerine
yakın konumda bulunmaları, bunların yaşıt
olarak geliştiğini göstermesi bakımından
önemlidir.

· Fethiye-Burdur arasında KD- yönünde
yaklaşık olarak 300 km'lik bir uzanım gösteren
Burdur fayı, çoğu yerde sol-oblik atım özelliği
gösteren, ve günümüzde hala aktif olan bir fay
zonundan oluşur.

· Burdur fay zonu, tek bir çizgi halinde
olmayıp, KD-yönünde kesikli uzanıma sahip
ve birbirine paralel olabilen basamaklı fay
sistemlerinden yapılıdır. Burdur Gölü, tümüyle
Burdur fay zonu içinde kalan, ve her iki yanı
aktif faylarla sınırlanmış bir çöküntü gölüdür.

· Burdur Neojen havzası, büyük bölümü
ile Pliyo-Kuvaterner yaşlı alüvyonal ve gölsel
tortulların doldurduğu, KD-GB uzanımlı bir
çöküntü alanıdır. Pliyo-Kuvaterner yaşlı
tortulların havza içindeki dağılımı ve
stratigrafi özellikleri, Burdur Neojen
havzasının başlangıçta asimetrik bir çöküntü
alanı olarak geliştiğini, daha sonra ise simetrik
bir havza özelliği kazandığını yansıtır. Burdur
Gölünün bulunduğu alanın yanısıra,
Yassıgüme çevresine ait, jeolojik enine
kesitlerden ölçülebilen, Burdur fayına ait
düşey yerdeğiştirme miktarı yaklaşık olarak

500 m civarındadır.
· Son yıllara ait GPS ölçüm sonuçları

(McCLUSKY ve diğ., 2000), Burdur fay
zonunun kuzeyinde yer alan Ege levhasının,
yılda 3 cm'lik bir hızla güneybatıya doğru
hareket ettiğini belgeler. Buna karşın, Burdur
fay zonunun güneyinde ve Isparta Büklümü
bölgesinde, GB- yönlü genişleme hareketi
hemen hemen hiç gözlenmez (BARKAve diğ.,
2000). Bu verilere göre Burdur fay zonu , Batı
Anadolu'da sıkışma tektoniğinin egemen
olduğu Isparta Büklümü ve Batı Toros
Kuşağını, Ege genişleme bölgesinden ayıran
önemli bir yapısal çizgidir. Diğer taraftan
Güneybatı Anadolu'da yer alan genç tektonik
yapılar incelendiğinde, Burdur fay zonunun
kuzeyinde kalan bölgede, GB-yönlü
genişlemeye bağlı olarak gelişen KB- uzanımlı
aktif grabenlerin (örneğin, Dinar, Acıpayam ve
Muğla-Yatağan grabenleri ) yaygın olarak
geliştiği gözlenir. Oysa, Burdur fay zonunun
güney bölümünde, daha çok sıkışma
tektoniğine bağlı olarak gelişmiş, ve
günümüzde halen aktif olan bindirme fayları
(örneğin,Aksu bindirmesi), yer almaktadır.

· Burdur fay zonu, Fethiye-Burdur
arasında kalan bölgede, KB-uzanımlı fayların
denetiminde dört farklı segmente bölünür.
Bunlar GB'dan KD'ya doğru; (1) Fethiye
segmenti, (2) Gölhisar segmenti, (3) Tefenni
segmenti ve (4) Burdur segmentinden
yapılıdır. 7.1 büyüklüğündeki 1914 depremi ile
6.2 büyüklüğündeki 1971 depremleri, Burdur
segmenti üzerinde meydana gelmiş olan en
önemli sismik olaylardır. 1957-Fethiye
depremi (25.04.1957) ise Fethiye Körfezinin
güneybatısında Rodos'un doğusunda,
meydana gelmiştir.

· Burdur-Kum Ocakları Mevkiinde ve
Yassıgüme yöresinde açılan hendeklerde ve
yarmalarda, 1914 ve 1971 depremlerine ait
yapılar incelenmiştir. Bu yapılar arasında çok
genç koluviyal oluşukların yanısıra, sözü
edilen depremlerle yaşıt olarak gelişmiş kum
daykları ve yarık dolgu oluşukları, en belirgin
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yapılardır. Burdur-Kum Ocakları Mevkiinde
ortaya çıkarılan 1914-deprem yarığında,
ölçülebilen düşey yerdeğiştirme miktarı 2-2.5
metre arasında değişmektedir.

Bu çalışma, Tübitak-ÇAYDBAG
tarafından desteklenen 101Y027 nolu
“Burdur-Fethiye Arasındaki Burdur Fayı'nın
Sismotektonik Özelliklerinin Araştırılması”
isimli proje kapsamında yapılmıştır. Ayrıca
saha çalışmaları sırasında Burdur Belediyesi
ve Burdur Valiliği'nin destekleri olmuştur.
İlgili kurumların yetkililerine teşekkür ederiz.
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