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Türkiye İsı Akısı Haritası; Türkiye ısı akısı haritası projesi kapsamında ölçülen kayaç ısı iletkenlikleri ve Curie noktası derinliğinden

elde edilen sıcaklık gradyenti ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Proje sonucunda elde edilen ilk sonuçlar ortalama ısıl değişimin en

yüksek olduğu bölge 101 mW/m2 ile İzmir paftası, değişimin en düşük olduğu bölgenin ise 45 mW/m2 ile Trabzon paftasının olduğu

görülmektedir.

Isı akısına neden olan olası kaynak bölgeler genç volkanizma ve buna bağlı olarak tektonizma ile ilşkilendirilmiş, bunun sonucunda da

elde edilen ısı akısı haritasının diri kırık haritası ile uyumlu olduğu görülmüştür. Yüksek ısı akısı değerleri yenilenebilir enerji kaynağı

olarak kullanılabilecek verimli jeotermal kaynakların araştırmalara yöri verebilecek bilgileri sunmaktadır.

ABSTRACT

Heat Flow Map of.Turkey are prepared by correlation of thermal gradients, calculated curie point depths, with thermal conductivities

of rocks, measured in the frame of Project, "Heat Flow Map of Turkey". Preliminary results showed that heat gradients is highest in

İzmir region with 101 mW/m2 while is the lowest in Trabzon region with 45 mW/m2

The possible source zones of the heat flow were correlated with young volcanism and related tectonic activities, it is seen that heat flow

map and map of active fault zones are in accord with each other. High heat flow values present valuable information and may lead the

exploration of productive geothermal'sites. which can be used as renewable energy source

~ Türkiye Isı Akısı Haritası'nın Hazırlanması Ve Yorumu
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ÖZ

Ülkemizin bilinen önemli bir ısı akısı anomalisi üzerinde olduğuna dair jeotermik birçok veri vardır. Bilinçli çalışmalar yapılarak
ayrıntılı bir " İsı Akısı Haritası" nın hazırlanması ve buna bağlı olarak litosfer içindeki sıcaklık dağılımının belirlenmesi, salt bilimsel
yararları dışında, petrol basen analizi, hidrotermal maden yataklarının aranması, deprem konularına ışık tutacak ve Jeotermal enerji
araştırmalarının planlanmasında verimin arttırılmasını sağlayacaktır.

MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi tarafından tüm Türkiye 'nin Isı Akısı Haritasını hazırlamak amacıyla yapılan projede;

uygun bulunan soğuk su kuyularında 1995-2005 yılları arasında Isı Akısı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Kuyularda alınan Termik

ve Gamma-Ray ölçümleri ile formasyonu temsil eden kaya örneklerinden hesaplanan ısı iletkenlik katsayıları kullanılarak Isı Akısı

Haritası yapılmıştır. Ölçüm yapılan kuyular arasındaki mesafenin 1 0 - 3 0 km olmasına özen gösterilmiştir. Değerlendirmelerde 695

adet mekanik sondaj kuyusundan alınan 80204 m Termik ve Gamma-Ray kuyu loğu ölçüleri ile 420 adet kayaç numunesi kullanıl-

mıştır. Surfer 8.02 ve Grapher 4 yazılım programları kullanılarak Lambert projeksiyona göre 1:1000000 ölçekli Türkiye Isı Haritası

çizilmiştir.Bazı bölgesel incelemeler Türkiye'nin, Avrupa da yüksek Isı Akısı görülen bir bölümde yeraldığına işaret etmektedir. Ancak

günümüze kadar ülkemizin ayrıntılı bir ısı akısı haritasının yapılamayışı bu projenin önemini dile getirmektedir.

ABSTRACT
There exist a lot of data indicating our country takes place on an impotrant known heat flow anomaly. The preparation of a detailed

'Heat Flow Map' as a result of rational studies and depending upon this the determination of the distribution of heat in litosphere, except

from the scientific benefits; shall enlighten subjects such-as oil basen analysis, prospection of hydrothermal ores and earthquakes and

further shall increase the feasibility of planning geothermal energy research.In between years 1995-2005; as a part of project of the

Geophysical Department of MTA with the purpose of preperation of Heat Flow Maps of Turkey, the heat flow measurments had been

carried on at the convenient cold water wells. Using the Thermic and Gamma-Ray measurments and calculated conductivity coeffici-

ents of the representative rock samples of formation, heat flow map had been prepared. A distance of 10-30 km had been kept carefully

betwen the wells of interest a total of 80204 m Thermic and Gamma-Ray logs and 420 rock samples from 695 wells, had been used in

the study. Then according to the Lambert Projection, using the Surfer 8.02 and Grapher4 programmes The Heat Flow Maps of Turkey

of scale 1:1000000 had been obtained.Some regional researches indicate that Turkey takes place in a part of Europe of high heat flux.

Unfortunately there exist no detailed heat flow map of our country up to now. This shows the importance of present project.

Türkiye Havadan Rejyonal Manyetik Anomali Haritalarının Hazırlanması Ve 1/500 000
Ölçekli Ankara Ve Konya Paftalarının Yorumu

Preparation of Airborne Regional Magnetic Anomali Maps of Turkey And Interpretation of
Ankara and Konya Regions on scale of 1/500 000
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ÖZ
MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi tarafından tüm Türkiye'nin Havadan Rejyonal Manyetik (Toplam Alan) Anomali
Haritası'm hazırlamak amacıyla 1978 yılında 10 yıl süreli bir proje planlanmıştır. Bu proje kapsamında Tüm Türkiye, göller, körfezler
ve Marmara Denizi dahil olmak üzere 446 700 km 'lik profil uçuşu yapılarak 813 634 km2 'lik alanın etüdü gerçekleştirilmiştir. Uçuş-
lar 2000 feet yükseklikten bölgenin topografik ve jeolojik yapıları göz önüne alınarak planlanmış ve 1, 2, 2.5 ve 5km travers aralığı
ile uçulmuştur. Sınır bölgelerine komşu ülkelerle olan ikili antlaşmalar gereği;Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Ermenistan'a
15km, Suriye, Irak ve İran sınırlarına ise 5km yaklaşılabilmiştir. Bu uçuşlardan elde edilen verilere gerekli düzeltmeler uygulanarak
Türkiye'nin Havadan Manyetik Anomali (Aeromagnetic) Haritası elde edilmiştir. Tüm veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve 1/25
000, 1/100 000, 1/500 000 ve l/l 000 000 ölçekli haritalar da türetilmiştir.Bu çalışma Jeofizik Etütleri Dairesi'nce yeniden yapılandır
ılan'Türkiye'nin 18 adet 1/500 000 Ölçekli Manyetik Haritalarının Yapımı, Basımı ve Değerlendirilmesi Projeleri' kapsamında yürü-
tülmüştür. Böylece Türkiye'nin 1/500 000 ölçekli haritalarının basımı gerçekleştirilerek, aynı ölçekli jeoloji haritaları ile karşılaştırılıp
yorumlanmıştır.

ABSTRACT
A project for 10 years period was started by Geophysical Studies Department of MTA General Directorate with the purpose of prepa-
ration of a complete map of airborne regional total magnetic anomalies of Turkey in 1978. Nearly all Turkey including lakes, gulfs and
Marmara Sea was covered with profile flights with a total of 446 700 km anda total area of 813 634 km2 was studied. The flights were
considering the regional topographic and geological structures and carried carried on planned with transversial intervals of 1, 2, 2.5 and
5 km. On the border regions near Greece, Bulgaria, Georgia and Etmenia an approach of 15 km.; whereas near Suria, Iraq and Iran,
an approach of 5 km to the border lines was possible according to the negotiations with these countries. The required corrections were
applied to the acquired data and the aeromagnetic map of Turkey is obtained. All of data was transferred into the electronic version so
the maps of scale 1/25 000, 1/100 000, 1/500 000 and 1/1 000 000 could be derived as well. This work was carried on as a context of
18 magnetic maps of Turkey of scale 1/500 000 by the Geophysical Studies Department. This is realized, the maps were printed and
relevant interpretations were carried on by comparing them with the Geological maps of the same scale.

. Türkiye Rejyonal Gravite Haritalarının Hazırlanması Ve 1/500 000 Ölçekli İzmir Ve Kon-
ya Paftasını Yorumu

Preparation of Airborne Regional Magnetic Anomali Maps of Turkey and Interpretation of An
kara and Konya Regions on scale of 1/500 000
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ÖZ

MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi tarafından tüm Türkiye'de 1973 yılında, Moho derinliğinin, izostatik dengenin
araştırılması,blok ve levha sınırlarının, genç tabakalarla örtülmüş havzalarda mağmatik kütle sınırlarının belirlenmesi, deprem ku-
şaklarının saptanması, yüzeye çıkmamış derin fay sistemlerinin ortaya çıkarılması, grabenlerin araştırılması, yer kabuğunda yüzey
ve derindeki kütle dağılımlarının belirlenmesi,diğer Jeolojik sorunların aydınlatılması amacıyla Türkiye Rejyonal Gravite anomali
Haritalarının veri alım çalışmaları başlamıştır. Arazide veri alma işlemi 1988 yılında tamamlanmıştır. Veri aralıkları yaklaşık 3-5 km.
olup 60.461 ölçüm yapılmıştır.

Bu çalışmalardan elde edilen verilere gerekli düzeltmeler yapılarak Türkiye Rejyonal Gravite(Bouguer Anomali Haritası) hazırlanmış-
tır. Tüm veriler bilgisayar ortamına aktarılmış olup, istenen her bölgenin her yoğunluk için Bouguer Anomali Haritasını hazırlamak
mümkündür.

Tüm Türkiyenin 1/100 000 ve 1/500 000 ölçekli Rejyonal Gravite Anomali Haritaları hazırlanıp, MTA enel Müdürlüğü harita arşivine
intikal ettirilmiş olup kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Ayrıca Bouguer anomali haritalarından ; Low-Pass, Yatay Türev, Serbest Hava Anomali Haritaları ve Yukarı uzanım haritaları değişik
mesafelerde 1/500 000 ölçekli hazırlandı. Her 500 000 lik harita Jeolojik haritalarla korale edilerek yorumlandı ve raporları yazılarak
MTA Genel Müdürlüğü rapor arşivine intikal ettirildi.

Sunumda Tüm Türkiyenin Rejyonal Haritalarının sunumu çok zaman alacağından örnek olarak iki adet (İzmir ve Konya) 1/500 000
lik Bouguer Anomali Haritasının ve bunlardan türetilen haritaların Jeolojik haritalar ile korelasyonu yapılıp detaya girmeden yorum-
lanmıştır.

ABSTRACT

The regional gravity maps of turkey project was applied by the Geophysical Department of GDMRE İN 1973 for all Turkish Republic
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land surface. The data collection procedure was start at the same year and field study was completed in 1988. This project aimed to
describe the moho dept, investigetion of the isostathic balance, describing the borders of the blocks or the plate boundaries, describing
the earthquake zones, finding the deep fault zones which are not reached to the surface, describing the borders of the graben-like stru-
ctures, describing the mass separation on the surface and the dept of the earth crust, and explanation of the other geological problems.
The data distance was selected between three and five kilometer and total 60, 461 data was collected.

The regional gravity map of Turkey (Bouger Anomaly Map) was prepared using these data with some corrections. Whole data was
transferred1 to the computer environment; so, bouger anomaly map of every region with every density could be constructed easily.

As a result, 1:100,000 and 1:500,000 scaled regional gravity maps of turkey was prepared and registered to the archive of the GDMRE
for external use. In addition, Low-pass, Horizantal Jnvoluation, free air anomaly maps and up elongation maps were prepared for dif-
ferent distances in 1:500,000 scale. Prepared 1:500,000 scaled plates was combined with the same scaled geological maps, evaluated
and reported to the archive.

Because of the time limitation, only 1:500,000 scaled İzmir and Ankara bouger anomaly maps and other maps produced from these
base maps and their correlation with the geological maps will present in this presentation.

Batı Anadolu'nun (İzmir 1/500.000 Haritası Tamamı) Neojen Kalınlık Haritası

Neogen Thickness Map of Eastern Anatolia (İzmir 1/500.000 Map)
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ÖZ
1979'lı yıllardan günümüze kadar devam eden Türkiye Rejyonal Jeoelektrik Haritalarının çıkarılması Projesi kapsamında, Türkiye'deki
bütün neojen sahaların(Trakya bölümü hariç) taban derinlik haritalarının çıkarılması hedeflenmiştir. 2005 yılı itibari ile İzmir
1/500.000'lik Jeoloji haritasında yer alan neojen sahalarda, düşey elektrik özdirenç yöntemi İle yapılan çalışmalar tamamlanmış ve
neojen derinlik haritaları hazırlanmıştır.

ABSTRACT
Project of preparing Turkey's Rejyonal Genelectric maps (except Trakya) have been going on since 1979s. Base depth of maps all
neojen areas in Turkey were aimed to prepare. İn neojen areas İzmir's 1/500.000 with scale Geological map, was used düşey elektrik
özdirenç, Depth maps were prepared and working was ended.

Manyetik alan verilerinden rasgele gürültülerin istatistiksel süzgeçlerle giderilmesi
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ÖZ

Orta değer, eşik değer ortalama ve ortalama değer gibi görüntü işlemede kullanılan süzgeçleme teknikleri, jeofizikte gürültü giderme
amacıyla da kullanılabilir. Bu çalışmada, farklı süzgeçlerin manyetik alan verilerine'uygulanarak gürültülerden arındırılması ve bir-
birleriyle karşılaştırılması irdelenmiştir. Kuramsal manyetik alan verilerine rasgele gürültü eklenmiş ve model parametrelerine bağlı
olarak en doğru sonucu üreten süzgeçleme yöntemi araştırılmıştır.

ABSTRACT
Median, threshold averaging and mean filters which are used in image processing can be used in geophysics for de-noising as well.
In this study, application of different filters to theoretical magnetic field data for de-noising and comparison of them were examined.
Random noise was added to theoretical magnetic field data and it was investigated that which filter produces more accurate result de-
pending on the model parameters.
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