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ÖZ
Gravite verileri işlenerek yerin farklı ölçekteki problemleri incelenir. Verilerin yoğunluğu detay,
yarı detay ve bölgesel problemleri çözmek için düzenlenebilir. Burada gravite verileri işlenerek
elde edilen görsellerdeki çizgisellikler 2B’lu ve 3B’lu olarak levha boyutundaki büyük dalga boylu
yapılar açısından incelenmiştir. 2B’lu çizgisellikler önemli stres alanlarını belirlemekle birlikte
kaynak etkisinin uzaysal alanda dağılımıyla ilgili olarak farklı oranda etkilenirler. Bu sınırlar, grid
oluşturulması nedeniyle az yoğun ve çok yoğun yapılardan farklı oranlarda etkilenirler. Yapı sınır
analizlerinde farklı dalga boyları; türev ve faz elemanları ve süzgeçler yardımıyla belirginleştirilir.
3B’lu analizde düşey değişim, 2B’lu değişimin analitik incelenmesi ile yaklaşımsal düzeyde
yapılabilmektedir. Bu aşamada kaynak etkisinin dağılımı ve derinlik model yapı parametreleri
hesap edilmektedir. Büyük dalga boylu yapılar incelenirken, gömülü yapıların bazıları örtünün
kaldırılmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Gözden kaçırabildiğimiz tektonik yapılara yönelik
çözüm arayışı içerisinde; Doğu Akdeniz’de varlığının teyit edilmesi gereken tektonik bileşenler
yapılan çalışmada aydınlatılmaya çalışılmıştır. 3B’lu yapı çözümleri bu bakımdan önemlidir.
ABSTRACT

The problems of the earth at different scales are investigated processing by the gravity data can be
arranged to solve detail, semi-detail and regional problems. Here, the gravitational data obtained by
processing the linearity of the 2D and 3D visuals in terms of plate size large wavelength structures
are examined. 2D linearities determine important stress areas but they are affected at different rates
with respect to the spatial distribution of source effect. Due to grid formation, these boundaries
are affected at different rates from less dense and very dense structures. Different wavelengths
in structure boundary analysis; derivative and phase elements and filters. Vertical change in 3D
analysis can be made at the approach level with the analytical examination of 2D change. At this
stage, the distribution of source effect and depth model structure parameters are calculated. When
examining large wavelength structures, some of the buried structures appear due to cover removal.
In search of solutions for tectonic structures that we may miss; The tectonic components that need
to be confirmed in the Eastern Mediterranean have been tried to be elucidated in this study. 3D
building solutions are important in this respect.

Atıf bilgisi: Toker, C. E. 2020. 2D and 3D structural boundaries of the tectonic composition of the Anatolia and surrounding seas using by the
Gravity (Satellite Data): Eastern Mediterranean. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 163, 43-50.
https://doi.org//10.19111/bulletinofmre.641237.
*Başvurulacak yazar: C. Ertan TOKER, ceyhanertan.toker@mta.gov.tr
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1. Giriş
Ege kıyılarından İran sınırına kadar yatay
dikdörtgene benzeyen Anadolu, kıta içi hareketlere
ve hareketli mikro levha sınırlarına sahiptir. Bu
sınırlar işlenmiş gravite verilerinde gözlemlenebilir
(Şekil 1 ve 2). Bu dikdörtgenin kabaca sağ alt köşesi
(GD) Arap levhası tarafından kuzeye itilir. Bu itilme
dikdörtgenin sağ yukarısındaki (KD) ters kuvvetlerle
durdurulur. Büyük blok Kuzey Anadolu Fayı (KAF)
25 mm/yıl (Barka, 1992; McClusky vd., 2000;
Reilinger vd., 2006) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF)
boyunca 10 mm/yıl (Nalbant vd., 2002; Barka ve
Reilinger, 1997) batıya kaçarken Ege plakasındaki

makaslama zonu ile karşılanır (McKenzie, 1972).
Helen ve Kıbrıs yayının etkisiyle sol aşağı (GB)
doğru hareketlenir. Dikdörtgenin sol kuzey (KB)
ve güneyi sıkışmış (GB) ve genişlemiştir. Bütün bu
hareketler çevresinde büyük transform hareketlere ve
levha yırtılmalarına neden olmuştur. Kuzey Anadolu
transformu Anadolu’dan Yunanistan’a uzanarak
veriye konu olan coğrafyanın büyük bölümünü kat
etmiştir. Dikdörtgen yapının kuzey güney yönde
büyük transformlarla kesilmesi için birçok neden
varken bu yönde süreksizlikler görülememektedir.
Süreksizliklerin kuzeyde eklenir yığışımlarla örtülü,
Orta Anadolu’da ise ovalar tarafından örtüldüğü,
Karadeniz’in (KG) basık yapısı ve Akdeniz ortası

Şekil 1- Bouguer gravite verisi.

Şekil 2- 2B’lu kayan pencere türevsiz filtre ve tektonik unsurlar (Toker, 2019).
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sırtlar (doğu-batı) farklı zamanlarda ana ekseni kuzey
– güney doğrultulu stres hatları ve buna bağlı gelişen
çizgisellikler olduğunu anlatmaktadır. Kuzeyde Kırım
kıyıları, güneyde Mısır kıyıları, doğuda İran ve batıda
Yunanistan arasındaki stresli bölgede, büyük sıkışma
yükünün altında Anadolu levhası boyunca bir çok
deformasyon gelişmiştir. Arap levhasının yukarı
hareketine Doğu Akdeniz’in dalarak eşlik etmesi,
(KG) yönlü stres ekseni ve/veya levha sınırlarının
varlığına işaret etmelidir. Kıtasal kabukta yaşanan
tektonik aktiviteler, önceki çalışmalarda McClusky
vd. (2000); Reilinger vd. (2006); Aktuğ vd. (2009)
tarafından küresel konumlanma (GPS) verileriyle
incelenmiştir. Özdemir ve Karslıoğlu (2019)’da
küresel konumlanma verilerindeki vektörel kayma
hızlarının sınıflandırılmasıyla mikro levha sınırlarını
araştırmışlardır.
Çalışmanın amacı bölgesel tektoniğe ve Doğu
Akdeniz’e ait belirgin olmayan tektonik oluşumları
ortaya koyabilmektir. Bu amaçla 2B’lu ve 3B’lu
çizgisellikler incelenmiştir.
2. Veri ve Yöntem
Veri seti; 7 km’ de bir örnekleme noktasına sahip
uydu verisinden ayrılarak oluşturulan ağ verisidir
(URL1). Bu veri 2B’lu çizgisellikleri için filtre
edilmiştir (Toker, 2019). 3B için Pham vd. (2018)
tarafından geliştirilen hibrit bir yöntem olan Cordell -

Henderson ters çözümü uygulanmıştır. Hedef derinlik
için kestirim yapılmasına gerek duyulmayan yoğunluk
kontrastının tanımlanmasıyla gözlenen ve hesaplanan
değerlerin örtüştüğü ara yüzeye hızlı şekilde ulaşan
bir algoritma kullanılır.
Standart sapmayı kontrol ederek, türev
kullanmaksızın veri komşuluklarını bir pencere ile
sınırlandırmak ve bu pencereyi kaydırmak sureti
ile türevsiz sınır analizi yapılabilen filtre tekniği
uygulanmıştır (Şekil 2) (Toker, 2019).
3. Bulgular
Şekil 1’de Bouguer gravite verisi ve oluşturulan
grid görülmektedir. Şekil 2 ve 3’te 2B’lu filtre ile
elde edilen uzun-dalga boylu levha ölçeğindeki
süreksizlikler; şekil 3’te tilt açısının sıfır konturu ile
izlenen mikro levha ve uzun dalga boylu sınır ilişkileri
görülmektedir. Şekil 4’te ters çözüme ait yapı sınırları
yer almaktadır. Şekil 5’te üzerinde örtü bulunmayan
Gravite temeline ait ara yüzeydeki izler şekil 6’da
Güneybatı kuzeydoğu istikametindeki bakışla 3B
çizgisellikler görülmektedir. Şekil 7’de ise Ege
bölgesinin üç boyutlu kabuk yapısı görülmektedir.
Ege bölgesindeki derinlikler graben ve graben altı
derinlikler yaklaşık olarak bilindiğinden üst kabuk
ve alt kabuk derinliğini temsil eden sonuçlara
ulaşılmıştır. Bölgenin ana veriye göre daha küçük bir
alan olması derinliklerin daha duyarlı görülebilmesini

Şekil 3- Tilt açısı ve tilt açısının sıfır konturu (Kırmızı çizgi).
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Şekil 4- 3B’lu gravite ters çözümü yorumsuz.

Şekil 5- Ana tektonik çizgisellikler ve Antalya yayı. Özdemir vd. (2019)’da Antalya-Sinop ekseninde Global konum
(GPS) hızlarının değişiminin oluşturduğu anomaliyi göstermişlerdir.

sağlamıştır. Şekil 6’da grabenlerin üst yüzeyinde “0”
(sıfır) konturu gayet net bir şekilde görülebilmektedir.
Derinlik konturu (sıfır) ve Tilt açısı konturu (sıfır)
karıştırılmaması gereken kavramlardır. Sıfır konturu,
gerçek levha sınırıdır. Ancak bu ve bunun gibi sınırlar
gerçekte anomali zonlarıdır. Trakya levhasının
kapanan kırmızı çizgi içerisinde mikro levha
46

oluşturduğu görülmektedir. Helen yayında levhaların
yitim sınırında sıralı bir şekilde birbirlerinin üzerlerine
geçmeli yakınsadığı görülmektedir. Doğuda Türkiyeİran sınırında Arap levhasının kuzeye hareketiyle bir
ötelenme olduğu ve ötelenmenin olduğu yerde kabuk
ölçeğinde basenlerin geliştiği görülmektedir. Arap
levhası ve Türkiye sınırında yüksek açısal değerler
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Şekil 6- Bakış yönü GB-KD açılı 3B’lu arayüzey görüntüsü. Gravitasyonal magnitüde bağlı arayüzey topoğrafyası
yoğun (şiddetli) bölgeler yüzeye yakın arayüzey sunmaktadır.

sunan sarı turuncu kuşağın Neotetis kalıntısının
sınırları olduğu görülmektedir. Şekil 3’te haritadaki
Tilt açısı değerleri
-1,57 ve +1,57 aralığında
değişir, ancak görsel skalası 0,2 aralık renkleriyle
tanımlanmıştır. Trakya baseni olarak bilinen yapının
üzerinden örtü kalktığında birim davrandığı ve
batısından başlayarak Karadeniz’e yay çizen derin
yapı sınırının görüntülenmesi ile Trakya’nın bir mikrokıta olduğuna işaret etmektedir. Şekil 7’de Moho
arayüzeyinin hesaplatıldığı ve üzerinde bilgisayar
yazılımı ile algılanan çizgiselliklerin yer aldığı görsel
yer almaktadır. Moho’ya ait çizgiselliklerin topoğrafik
çizgiselliklerle eşleşmediği görülmektedir.

güneyindeki Toros dağ dizisine paralel ve güneyde
eşlenik olarak; Sırrı Erinç platosunun doğusundan
ve Kıbrıs güneyinden kuzey-doğuya İskenderun
körfezine uzanan Güney Toros kuşağını tanımlamıştır.
Le Pichon vd. (2019)’da Doğu Akdeniz’in güney
doğusunda gravite verilerinin kıtasal kabuğu temsil
ettiğini belirtmişlerdir. Uyguladığımız detay veri işlem
sonuçlarında ise Antalya’nın güneyindeki tektonik
olayların daha karmaşık olduğu görüntülenmektedir
(Şekil 2). Antalya körfezinin doğusuna doğru yay çizen
örtülü ve yoğun bir yapının varlığı söz konusudur.
Kıbrıs ve Helen yayı arasında 3. bir derinlik yapısı
“Antalya yitimi” bulunmaktadır.

Ege bölgesi grabenleri Marmara Denizi ve Kuzey
Anadolu Fayı’na ait çizgiselliklerin seçilebildikleri
görülmektedir. Tektonik olayların ters çözümle
örtüştüğü izlenebilmektedir. Şekil 5’de yer alan
Antalya – Sinop doğrultulu çizgiselliği, Özdemir
vd. (2019) tarafından Global konum (GPS) hızlarının
değişim gösterdiği geniş bir zon anomalisi olarak
göstermişlerdir. Bu doğrultu boyunca yoğunluk doğubatı arasında bir sınır oluşturmaktadır. Epellbaum
(2017)’de “Uydu Gravite verileri rejyonal tektonik
olayları aydınlatmak için güçlü ve kullanışlı
bir enstrümandır” adlı çalışmasında Anadolu

Geoid ortalama deniz yüzeyi ile en iyi uyum
sağlayan yerçekimi alanının oluşturduğu eş potansiyel
yüzey olarak adlandırılır. Bir diğer tanım ortalama
yer elipsoididir (URL2). Topoğrafik değişimlere
duyarlı ve dinamik (değişken) bir ara yüzeydir.
Farklı zamanlarda oluşturulan veri setlerine rağmen
ters çözüm ve geoid yapılarının probleme ışık
tutabilecek şekilde ilişkilendirilmeleri mümkün
görünmektedir (Şekil 8). Şekil 8’de açık kaynaklarla
oluşturulan Geoid görüntüsü ve türevsiz süzgeçle
süzgeçlenmiş harita deneştirilmiştir. Her iki haritada
Doğu Akdeniz’de Antalya körfezi önlerinde tektonik
yapı uyumu gözlenmektedir. Geoid yüzeyi ortalama
47
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Şekil 7- 3B’lu Ege kabuk yapısı (ters çözüm) magnitüde bağlı arayüzey topoğrafyası.

Şekil 8- a) Geoid (GeoMapApp) ve b) 2B’lu filtre arasındaki korelasyon.
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deniz seviyesini referans aldığından ters çözüm ara
yüzeyine benzer yumuşak geçişlere sahiptir ve ters
çözümle uyumludur. Ters çözüm derinlikleri bir
referans derinliğe ihtiyaç duyan ve birbirine göre
anlamlı derinliklerdir.
4. Tartışma
3B’lu çizgisellikler ve bilinen tektonik durum,
tektonik eleman ve yer değiştirmelerle tam olarak
uyuşmayabilirler. Örneğin Kuzey Anadolu Fayı
(KAF) çizgisellik olarak görüntülenemeyebilir. Örtü
yapı, 3B’lu ters çözümle kaldırıldığında çizgisellikler
farklı durumlara işaret edebilir. Bu durumun
anlaşılabileceği bir örnek aranırsa; Moho ara-yüzeyi
hesap edilerek oluşturulan derinlik haritasındaki
çizgisellikler incelendiğinde gerçekten KAF’ın
Moho’daki çizgisellikler arasında görülmediği buna
karşın Karadeniz kıyılarını takip eden Paleotetis
kalıntısı olarak ismi anılan bir süreksizlik ve/ya da

Karadeniz yitimlerini temsil eden bir süreksizlik
görülmektedir. Akdeniz’de iki farklı dalma batmaya
ait güneybatı-kuzeydoğu yönelimli süreksizlikler
görülmektedir. Burada referans bilgi; Moho’daki kabuk
deformasyonları ve süreksizlikler örtüşmemektedirler.
Kabuk sünek davrandığında yüzeyde çizgisellik
görülmeyecektir. Kabuk Moho’daki (alt kabuk)
harekete ayak uyduramadığında kırılmak zorundadır,
bu tepkiselliktir, ancak Moho ara-yüzeyindeki
devinimler de süreksizlik oluşturmayabilir. Moho’daki
süreksizlikler bilgisayar yazılımı ve bir algoritma ile
saptanmıştır. Doğudaki K-G dizilen çok derin yapılar
algoritma tarafından tespit edilebilmişlerdir (Şekil 9).
Katkı Belirtme
Genel Müdürlüğümüz ve Deniz Araştırmaları
Dairesi Başkanlığı’nın tüm çalışanlarına teşekkür
ederim.

Şekil 9- Moho ara yüzeyi ve düğüm noktası. Bilgisayar yazılımı ile algılanan süreksizlikler.
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