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1.YER’İN MANYETİK ALANI 

  

Yerin manyetik alanı, sıvı haldeki dış çekirdekte oluşan elektrik 

akımları tarafından üretilmektedir. Sıvı dış çekirdeğin tabanı ile katı iç 

çekirdeğin yüzeyi arasındaki sınır bölgede, artan basınç etkisi ile sıvı 

halden katı hale geçen maddeler enerji yayarlar. Bu salınan enerji dış 

çekirdekteki sıvı maddenin konveksiyon hareketine başlaması için 

kullanılır. Bu hareket Yer’in ekseni etrafındaki dönme hareketi ile 

etkileşerek elektrik akımları üretir ve akımların çevresine iki kutuplu bir 

manyetik alan olur. Hareket enerjisinin elektrik akımına dönüşmesi 

sonucu manyetik alanların üretildiği bu mekanizma “dinamo teorisi” 

olarak bilinen kuramla açıklanmaktadır.  

Yer’in manyetik alanına ilişkin kuvvet çizgilerinin, dış çekirdekte 

birleştiği iki noktayı birbirine bağlayan doğrultuya “Yer’in manyetik 

ekseni”, eksenin Yer yüzeyini kestiği noktalara ise “Yer’in manyetik 

kutupları” adı verilir. Manyetik eksen, dönme ekseni ile çakışık değildir 

ve aralarında 11o.5 lik bir açı vardır. İki kutup arası uzaklığın orta 

noktasına “manyetik merkez” denir. Manyetik merkezden geçen ve 

manyetik eksene dik olan düzleme ise “manyetik ekvator” denir.  

 

 

Şekil 1: Yer manyetik alan çizgileri.  

1.1.Yer Manyetik Alanındaki Değişimler 

Yer manyetik alanı her zaman sabit değildir. Bunlar çeşitli periyodlarda 

oluşan değişimlerdir. Bu değişimlerin bazıları uygulamalı jeofizikte 

önemli olmaktadır.  
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1.1.1.Manyetik Fırtınalar: Yıllık ve 11 yıllık değişimlerdir. Güneşten 

yayılan yüklü partiküller tarafından meydana gelir. Yaklaşık 1000 

gammalık(1gamma=1nT) değişimi vardır.  

1.1.2.Günlük Değişimler: Güneş’in iyonesfer üzerindeki etkisinden ve 

ayrıca Güneş ile Ay’ın atmosfer üzerindeki gel-git etkilerinden 

kaynaklanan günlük değişimlerdir. Değişim 20-30 gamma arasındadır.  

1.1.3.Seküler Değişimler: Uzun dönemli değişimlerdir. On yıllar veya 

yüzyıllar boyunca meydana gelebilmektedir. Genellikle sıvı dış 

çekirdekteki akışkan hareketleri neden olmaktadır. Etkisi yaklaşık 25 

gammadır.        

1.1.4.Batıya Doğru Kayma: Manyetik alan yaklaşık 0.1 batıya doğru 

kaymaktadır. Bunun nedeni, çekirdekteki dönme hareketinin diğer 

bölgelere göre daha yavaş olmasıdır.  

1.1.5.Manyetik Ters Dönmeler: Kuzey ve güney manyetik kutupları 

zaman içerisinde karşılıklı olarak yer değiştirmektedirler. Bu tür dönme 

olaylarının güneşte ve diğer yıldızlarda da meydana geldiği 

gözlenmiştir. Her bir milyon yılda ortalama 3 dönme olmaktadır.  

1.2.Manyetizma Türleri  

Bir kayacın manyetik özellikleri, içinde bulunan manyetik minerallerin 

türüne ve tane boyuna bağlıdır. Belli başlı üç tür manyetizma vardır. 

Bunlar;  

1.2.1.Diyamanyetizma: Bütün maddelerde görülebilir. 

Diyamanyetizma maddenin uygulanan manyetik alana karşı gelmesini 

sağlayan bir durumdur. Bundan dolayı manyetik alan tarafından itilirler.  

1.2.2.Ferromanyetizma: Ferromanyetik maddeler de paramanyetik 

maddeler gibi eşlenmemiş elektronlara sahiptir. Fakat bu elektronların 

manyetik momentlerinin uygulanan manyetik alana paralel olma 

eğilimlerinin yanı sıra, manyetik momentler düşük enerji durumunu 

korumak için birbirlerine paralel hale gelmeye çalışırlar. Bundan dolayı 

herhangi bir dış manyetik olmadığında dahi maddenin manyetik 

momentleri birbirlerine eş zamanlı olarak paralel hale gelmeye 

çalışırlar. 

Yaygın olanları: demir , nikel , kobalt ve bunların alaşımlarıdır. Ayrıca 

nadir bulunan bazı metal alaşımlar da ferromanyetik özellik gösterir. 

Jeofizik manyetik yöntemde ferromanyetik kayaçlar anomali verir.  

 

1.3.Manyetik Yöntem  

Jeofiziğin en eski dallarından biridir. Manyetik yöntemde, yerkürenin 

manyetik alanındaki değişimler incelenir. Yer manyetik alanının düşey 

bileşeni, yatay bileşeni ya da alan vektörü ile eğim ve sapma açıları 
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ölçülebilir. Uygulamalarda genellikle toplam alan ya da düşey 

bileşenleri ölçülmektedir. Manyetik geçirgenlik, maddenin bir 

özelliğidir ve dış manyetik alanın neden olduğu manyetizma şiddetini 

belirler.  

1.3.1.Uygulama Alanları  

 Boru hatlarının bulunmasında 

 Arkeolojik yapı arama 

 Atık tespiti  

 Eski petrol kuyularının bulunması 

 Mayın yeri tespiti 

 Maden arama 

 Petrol araştırması  

 Fay hattı belirlenmesi  

 Kıtasal kayma ve deniz tabanı yayılması 

 Temel kaya araştırması 

 İnşaatlarda 

 Jeolojik yapı araştırmasında 

 Karstik yapıların bulunmasında 

 Sedimantolojik yapıların incelenmesinde 

 Toprak analizinde 

 Mermer ocaklarındaki kırık-çatlak sistemlerinin araştırılmasında  

 Adli tıpta 

 Volkanik hareketlerin incelenmesinde 

1.3.2.Yöntemin avantajları  

 Ölçü almak oldukça kolay ve hızlıdır.  

 Ekonomik bir yöntemdir. 

 Yerle doğrudan teması yoktur. 

 Sadece ferromanyetik metallere duyarlıdır. 

1.3.3.Yöntemin dezavantajları 

 Değişim ölçümleri, toplam alan ölçümlerine göre derindeki 

cisimlere daha az duyarlıdır.  

 Manyetik ölçümler çelik borular, çitler, araçlar ve binalar gibi 

bozucu etkilere duyarlıdır. 

 Toplam alan ölçümleri yer manyetik alanındaki değişimlere 

duyarlıdır. Bu etkinin yok edilmesi için bir baz istasyonu 

kullanılmalıdır.  
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1.4.Manyetik Düzeltmeler 

Gravite yönteminde olduğu gibi yeraltındaki cisimlerden kaynaklanan 

anomalileri elde edebilmek için ölçülere etkiyen bir takım değişimlerin 

ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

1.4.1.Günlük Düzeltmeler: Baz noktasına 2-3 saatte bir geri dönülerek 

bu değişimler giderilebilir. Başka bir yol ise baz noktasının manyetik 

alan değişimleri sürekli kaydedilerek bu işlem yapılabilir. Olağanüstü 

durumlarda (manyetik fırtınalar) o günkü ölçümler iptal edilir.  

1.4.2.Isı Düzeltmesi: Arazide kullanılan cihazın ısı derecesindeki 

değişime bağlı olarak düzeltme yapılabilir. Modern ölçüm cihazlarında 

bu sorun yoktur.  

1.4.3.Topoğrafya Düzeltmesi: Bazı volkanik kayaçlarla örtülü yerlerde 

yüzey kayaçların manyetizasyonları çok önemli olabilir. Tam bir 

çözümü yoktur. Ölçü noktasının çukur veya tepede oluşu 

değerlerimizde önemli farklılıklar meydana getirebilir. Kayaçların 

manyetizasyonlarının tam bilinememesinden dolayı düzeltme işlemi çok 

zordur.  

1.4.4.Yükseklik Düzeltmesi: Yer manyetik alanın düşey gradyanı 

kutuplarda 0.03 nT/m ve ekvatorda ise bunun yarısıdır. Daha doğrusu 

bu etki önemsizdir. Türkiye için ortalama -0.024 nT/m alınabilir.  

1.4.5.Enlem-Boylam Düzeltmesi: Yer manyetik alanı enlem ve 

boylama göre değişmektedir. Yer manyetik alanı ayrıca yıldan yıla da 

değişmektedir. Bu değişimler Uluslararası Yer Manyetik Referans Alanı 

(International Geomagnetic  Refrence Field; IGRF) olarak 

hesaplanmıştır. Her enlem boylamda ölçüm zamanına göre düzeltmeler 

hesaplanıp yapılabilir. 

1.5. 50 Hertz Frekanslı Elektromanyetik Alanların Etkileri 

Bir elektrik santralında üretilen elektriğin, voltajı iyice yükseltilerek 

(30.000-300.000 Volt gibi), uzak yerlere, yüksek gerilim hatlarındaki 

(YGH) en az ısı kaybıyla iletildiğini fizikten biliyoruz. Kentlerin çeşitli 

yerlerine kurulan trafo (transformatör) istasyonlarında (kulübelerinde) 

genellikle 10.000 ile 36.000 Volt arasındaki yüksek gerilim (voltaj), 400 

ile 220 Volt arasındaki değerlere indirilerek evlerde, iş yerlerinde 

kullanılır duruma getiriliyor. Böylelikle, trafolardan binalara yeraltı 

kablolarıyla genellikle 50 Hertz frekansında ve yüksek akım şiddetinde 

(Ampere) 220 voltluk alternatif elektrik akımı ulaşıyor. 

Gerek yüksek gerilim hatları (YGH) gerekse trafolar, çevrelerinde 

elektromanyetik alanlar oluşturuyor. Trafonun ikincil devresi ve bundan 

çıkarak evlere, yer altı kablolarıyla, dağıtılan değişken elektrik akımının 
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ürettiği elektromanyetik alanlar, çevrelerindeki her türlü iletkenlerde  

elektrik akımları oluşturuyorlar. 

İlgili uluslararası kurum (ICNIRP), bugün sınır değer olarak 50 Hertz 

frekanslı elektromanyetik alanlar için, manyetik akı yoğunluğu sınır 

değerini 100 mikroTesla (µT)ve elektriksel alan şiddetinin sınır değerini 

ise 5000 Volt/metre olarak belirlemiştir. Yapılan araştırmalarda net 

olmamakla beraber  yer altı tarama cihazlarının sahip oldukları teknik 

özelliklerin  yüksek gerilim hatlarından etkinlenmesinde faktör olduğu 

görülmüştür.  

Trafolar kurulurken dış duvarlarında ve yeraltı kablolarının yakın 

çevrelerinde genellikle bu değerlerin çok altında kalınmasına dikkat 

edilmesi gerekiyor. Trafodan bir kaç metre uzakta ise manyetik akı 

yoğunluğu iyice düşüyor. Trafo, bir binanın içindeyse, yanındaki, tam 

altındaki ve üstündeki odalarda sınır değerlerin aşılmamasının da 

sağlanması gerekiyor. 

‘Değişken manyetik alanların’ etkisi, daha uzaklarda (trafoların 5-10 

metre uzağında) büyük ölçüde düştüğünden, insana etkisi de git gide 

azalıyor. Portatif bir aletle çeşitli trafolar yakınında yaptığımız ölçümler 

bunların duvarlarında en çok 2 mikroTesla (µT) değerini gösterirken, bu 

değerler 1-2 m uzaklıkta onda bire iniyor. Trafo kulübelerinin duvarları 

içten, elektrik yükleri için geçirgenliği yüksek , genellikle ‘Mü’ 

malzeme denilen bir alaşımla zırhlanıyorlar genellikle ‘Mu-Metal’ 

malzeme denilen bir alaşımla zırhlanıyorlar (Mu-Metal malzeme: % 80 

nikel, % 15 demir, % 5 molibden ve çok az miktarlarda da silisyum, 

manganez ve karbon’dan oluşabildiği gibi %77 nikel, %5 bakır ve %2 

krom veya molibden de olabiliyor). 

 

2.JEOFİZİK VERİ 

Jeofizik veri, fiziksel bir parametreden dolayı oluşan tepkidir. Örneğin 

manyetik alan ölçümü yapılırken yeraltında, yerin doğal manyetik 

alanını etkileyecek materyalin bulunması manyetik alan değerinde 

negatif veya pozitif bir etki oluşturur.  

Ölçülebilen jeofizik veri zaman veya uzaklığın bir fonksiyonu olarak 

çizilir. 

2.1.Jeofizik Belirti(Anomali) 

Bilinen arka plan etkisinden farklı ölçülen jeofizik veriye 

belirti(anomali) denir.  

2.1.1.Manyetik Anomali 

Yer manyetik alanındaki yerel değişimler veya anomaliler 

manyetometrenin sensörü yakınında bulunan ferromanyetik 
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materyallerin konsantrasyonlarındaki değişimler nedeniyle oluşan 

bozulmanın sonucudur. Manyetik veriler arazide kare/dikdörtgen grid 

düzeninde bir profil boyunca ölçülür.  

 

Şekil 2: Boşluk yapısı anomali örneği. 

 

3.MANYETİK ALAN ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN 

VERİLERİN YORUMLANMASI  

Jeofizikte anomalilerin yorumlanmasında; ölçümün doğru bir şekilde 

alınması, ölçüm alınan sahanın jeolojisinin bilinmesi, ölçümü 

etkileyecek dış etmenlerin belirlenmesi, yorumcunun tecrübesi gibi 

birçok etmen vardır. Fakat manyetik alan ölçümlerinden elde edilen 

verilerin veri işlemi ve yorumu diğer jeofizik yöntemlere göre nispeten 

daha kolaydır.   

3.1.Manyetik Anomali Örnekleri ve Yorumlamada Dikkat Edilmesi 

Gerekenler 

3.1.1.Boşluk Yapılarının Anomaliye Etkisi: Bu alandaki çalışmalar 

dar olmasına karşın daha derine açılmış çukurların ,geniş ama sığ 

derinliklerde bulunanlara göre daha güçlü anomaliler ürettiği 

gözlemlenmiştir. Manyetik dipoller arası uzaklıklar değiştiğinden, derin 

olan daha uzun kutuplar arası uzaklığa sahipken, diğeri tersi bir özellik 

göstermektedir. Bu durum manyetik anomaliyi etkileyen bir durumdur. 
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Şekil 3: İki farklı boşluk ve manyetik kutuplaşma. 

 

3.1.2.Derinliğin Anomaliye Etkisi: Yeraltında farklı derinliklerde 

bulunan aynı materyalin, ölçülen manyetik alana etkisi derinliğe göre 

farklılık gösterir. Materyalin gömülü olduğu derinlik arttıkça gösterdiği 

anomali küçülür.  
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Şekil 4: 4,5 metrede gömülü bir materyalin manyetik alan anomali 

değeri yaklaşık 800nT.  

 

Şekil 5: 5,5 metrede gömülü materyalin manyetik alan anomali değeri 

yaklaşık 600nT.  
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Şekil 6: Farklı derinliklerdeki tek bir dipolün anomalisi.   

 

3.1.3.Levhalarda Açının Anomaliye Etkisi: Levha yer içerisinde ne 

kadar dik bir açı ile konumlanmışsa manyetik alan anomalisinin değeri 

de o kadar yüksek olur.  

 

Şekil 7: Levhanın eğim açısına göre anomali boyutu.  
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3.1.4.Farklı Enlemlerin Anomaliye Etkisi: Yerin doğal manyetik alanı 

kutuplarda 70000nT ekvator civarında 25000nT’dır. Bu sebeple 

manyetik alan ölçümleri farklı enlemlerde farklı değerler vermektedir.  

 

 

Şekil 8: Farklı enlemlerdeki tek bir dipolün etkisi.  

3.1.5.Materyalin Şeklinin Anomaliye Etkisi: Yeraltındaki materyalin 

şeklinin anomaliye etkisi vardır. Şekil 9 ve 10’da küre ve silindir 

şekillerinin etkisi görülebilir. 

 

 

Şekil 9: Küre şekilli materyalin anomaliye etkisi. 
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Şekil 10: Silindir şekilli materyalin anomaliye etkisi.  

3.1.6.Yeraltının Yapısının Anomaliye Etkisi: Yeraltında manyetik 

malzemenin eksikliği negatif anomaliye sebep olmaktadır. Şekil 11’da 

graben oluşumunun anomaliyi negatif yönde etkilediği görülmektedir.  

 

 

Şekil 11: Graben oluşumunun anomaliye etkisi.  
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4.TORUK101 YERALTI GÖRÜNTÜLEME VE ALAN TARAMA 

CİHAZI 

 

Toruk101 cihazı; İdem Teknoloji tarafından üretilen 1m boyunda 252gr 

ağırlığında tamamen kullanım kolaylığı ve ergonomi düşünülerek 

tasarlanmış, yerli üretim ve yerli yazılıma sahip bir gradyometredir.  

Gradyometrede manyetik sensörler arasındaki mesafe ile veri işlem 

sonrası elde edilen manyetik anomali haritasının netliği doğru 

orantılıdır(Şekil 12). İdem Teknoloji Toruk101’i üretirken kullanım 

kolaylığına önem vermiş ve cihazın boyunu uzatmayarak elde ettiği 

handikabı özgün yazılımında kullandığı gelişmiş algoritmalarla 

gidermiştir. 
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Şekil 12: (a)Modelin görüntüsü, (b)Modelin 3B perspektif görüntüsü, 

(c)0,5m alıcı aralığı için hesaplanan düşey manyetik gradyent görüntü 

haritası, (d)1m alıcı aralığı için hesaplanan düşey manyetik gradyent 

görüntü haritası 

  

4.1.Toruk101 Yeraltı Görüntüleme ve Alan Tarama Cihazı ile 

Alınmış Ölçülerden Anomali Örnekleri 

 Gömülü boru yeri tespiti çalışmasında ölçü sahasını belirleyip 

kare gridleme düzeni ile ölçü alınmıştır. Şekil 13’de de 

görüldüğü gibi manyetik alanı etkileyecek araç, rögar kapağı 

gibi etmenler olmasına rağmen cihazımız gayet güzel sonuç 

vermiştir. Şekil 14 ve 15’de borunun anomalisi net bir şekilde 

görülmektedir. Anomali haritasında yorum yaparken renk 

ayrımlarına dikkat etmek gerekir. Bu örnekte olduğu gibi 

genellikle sıcak renkler (kırmızı ve tonları) manyetik alanın 

pozitif olduğu kısımları göstermektedir. Aradığımız materyal 

metalik maden ya da yanmaların olduğu arkeolojik bir yapıysa 

bu örnekte olduğu gibi ısı haritamızda kırmızı, koyu kırmızı 

alanlar bizim aradığımız materyalin anomalisidir. Soğuk renkler 

ise manyetik alan değerinin düşük olduğu bölgeleri 

göstermektedir.  
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Şekil 13: Ölçüm sahası.  

 

Şekil 14: 2B’lu çelik boru anomali haritası. 
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Şekil 15: 3B’lu çelik boru anomali haritası.  
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Şekil 16: Ölçüm sahası. 

 Bu çalışmamızda test sahamıza gömdüğümüz ytong üzerinde 

ölçü alıp sonuçları inceledik. Şekil 16’da ölçü sahamız, Şekil 17 

ve 18’de ise 2B ve 3B olarak net bir şekilde anomalimiz 

gözükmektedir. Bu örnekte gömülü materyal olarak 

kullandığımız ytongun içerdiği kuvarsit kayacının bileşiminde 

manyetit ve hematit gibi metallik mineraller bulunduğundan bir 

önceki örnekteki gibi yine kırmızı renkle temsil edilen manyetik 

alan değeri net bir şekilde çevresinden ayırt edilebilmektedir. 

Ortamın manyetik alan değeri -100nT ile 0nT değeri 

arasındayken ytongun manyetik alan değeri 500-600nT 

civarında ölçülmüştür.   
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Şekil 17: 2B’lu ytong anomali haritası.  

 

Şekil 18: 3B’lu ytong anomali haritası. 
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Şekil 19: Test sahası. 

 

 Şekil 19’daki test sahasında alınan ölçümler sonucu elde edilen 

2B’lu manyetik alan haritası ile 3B’lu manyetik alan haritaları 

Şekil 20-21’de gösterilmiştir. Buradaki anomaliyi 

incelediğimizde Şekil20’de bir kutuplaşma olduğunu görüyoruz. 

Yani burada negatif ve pozitif kutbu olan bir dipolün (örneğin 

çelik bir boru ya da levha) varlığından bahsedebiliriz. Şekil 

21’deki 3B’lu manyetik haritasına baktığımızda da sıcak 

renklerden soğuk renklere sert bir geçiş görünüyor. Bu örnekteki 

soğuk renkler ortamın manyetik alanı ya da manyetik alana 

negatif etkisi olan bir materyal gibi düşünülebilir fakat öyle 

değildir. Bu noktada akla gelen soru bu ayrımın nasıl yapılacağı 

olabilir. Bu ayrım pratik ile kazanılan tecrübe sonucu yapılabilir 
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 Şekil 20: 2B’lu anomali haritası 

 
 Şekil 21: 3B’lu anomali haritası. 
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