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ÖNSÖZ 
 
“GMT (Generic Mapping Tools) Kullanım Kılavuzu Üzerine Bilgiler”in yer aldığı bu notlar, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü düzeyde eğitim alan ve 

daha önce hiç GMT kullanmamış öğrenci ve araştırmacılara başvuru kaynağı olması amacıyla, 

tamamen yazarın kullanıcı bilgisi ve deneyiminden yola çıkılarak hazırlanmıştır. 

 

Burada anlatılanlar, bir ingilizce manual’in türkçe çevirisi değil; Jeofizik (veya yerbilimleri) 

özelindeki mesleki haritaların doğrudan, pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanmasının öğretilmesine 

yöneliktir. Yani deneyimle kazanılmış mesleki bir bilginin; akademik bir ortamda, konu 

hakkında bilgisi olmayan akademisyenlere aktarılması (bilgi transferi, paylaşım!) 

amaçlanmaktadır. Temel hedef, GMT ile ilk defa tanışan kullanıcının (verilen bu bilgilerden 

hareketle) kendisini geliştirmesine yardımcı olmak ve onu ileri düzey GMT kullanıcısına 

dönüştürecek donanıma kavuşturmaktır. 

 

Bu kitapçıktaki bilgilerin oluşturulmasında GMT’nin orijinal ingilizce manual (GMT Docs ve 

GMT Tutorial) ’inden yararlanılmıştır. Şekillerin oluşturulmasında; açık kaynak kodlu USGS 

GTOPO30 DEM (Global Topography in 30 sec, Digital Elevation Model) topoğrafya verileri ile 

ETOPO5 (Earth Topography and Bathymetry in 5 min) batimetri verisinden ve bu iki veri 

setinden özel olarak yaratılan “grid” dosyalarından faydalanılmıştır. 

 

Son on yılda, gerek yerbilimleri gerekse diğer disiplinlerden binlerce kullanıcının harita 

çiziminde temel aldığı ve vazgeçemediği bir yazılım haline gelen GMT'nin, DEÜ Jeofizik 

Mühendisliği Bölümündeki yeni kullanıcılara faydalı olması dileğiyle. 

 

 

 

      Yrd.Doç.Dr. Orhan POLAT 
Haziran 2005  
BUCA / İZMİR 
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GMT v4.0’ın Windows XP işletim sisteminde kurulumu 
(Orhan POLAT, 31 Mayıs 2005 - İzmir) 

 
1. CD’deki “GMT v4.0.zip” dosyasını “C:\Program Files” klasörü altında -Extract to here- açın (Şekil 1). 

Kendiniz özel bir klasör açmayın veya “Extract to folder”ı seçmeyin. Zip’li dosyayı açtıktan sonra, “Program 
Files” klasörü içinde “GMT” isimli yeni bir klasör yaratıldığını gözlemleyin. 

 

 
Şekil 1 : “Program Files” klasörü içinde sağ-mouse tıklanarak zip’li dosyasının açılması 

 
2. “C:\WINDOWS” klasörü içindeki “win.ini” dosyasını açın ve aşağıdaki iki satırı ilave edin (Şekil 2). 
 

[GMT] 
Path=C:\Program Files\GMT\src\gmtenv.bat 

 

 
Şekil 2 : “C:\WINDOWS” klasörü altında “win.ini” dosyasında GMT satırının klavye yardımıyla tanımlanması 

 
 
3. “C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programlar\Başlangıç” klasörüne “C:\Program Files\GMT\src” 

klasörü altında yer alan “gmtenv.bat” dosyasının kısayolunu kopyalayın (Şekil 3). 
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Şekil 3 : “gmtenv.bat” kısayolunun “START MENU BAŞLANGIÇ” a kopyalanması. 

 
4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Komut İstemi (MS-DOS) penceresi altında “psxy” veya “psbasemap” gibi herhangi bir 

GMT komutu yazın. Bir sürü yazı ekrana gelip hızla akıyorsa, GMT sorunsuz çalışıyor demektir. 
TEBRİKLER! GMT BİLGİSAYARINIZA KURULMUŞTUR !!! ve kullanıma hazırdır. 

 
5. “msconfig” ile başlangıç ayarlarının kontrolü : “Başlat Çalıştır” ı tıklayın ve “msconfig” yazıp “Tamam”a tıklayın. 

Karşınıza “Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı” penceresi gelecektir. Sırasıyla “WIN.INI” (Şekil 4) ve “Başlangıç” 
(Şekil 5) sekmelerine tıklayarak, 2. ve 3. maddede yaptığınız işlemlerin gerçekleştiğini gözlemleyin. 

 

 
Şekil 4 : GMT’nin yolunun “win.ini” dosyasında tanımlanıp-tanımlanmadığının kontrolü 
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Şekil 5 : “gmtenv.bat” kısayolunun “START MENU BAŞLANGIÇ” da çalışıp-çalışmadığının kontrolü. 

 
 

“gmtenv.bat” dosyasının önemi 
 
Bu dosya “C:\Program Files\GMT\src\” klasörü altında bulunur ve GMT’nin işletilebilir (executable, *.exe) dosyalarının nerede 
olduğunu tanımlar. Bu dosyanın nasıl olması gerektiğine ilişkin bir örnek Şekil 6’da verilmiştir. 
 

“.gmtdefaults_SI” dosyasının önemi 
 
Bu dosya “C:\Program Files\GMT\SHARE” klasörü altında bulunur ve GMT’nin harita çiziminde kullandığı “default” 
parametreleri tanımlar. Örneğin, harita çerçevesinin “fancy” veya “plain” modda olması, harita başlığının font tipi, büyüklüğü 
(size), postscript (*.ps) kağıdın tanımlanması (portrait/landscape) vb. bir çok değişiklik, bu dosya edit edilerek kullanıcının 
isteğine göre değiştirilebilir. Yalnız, değiştirme işleminden önce orijinal dosyanın yedeklenmesi tavsiye edilir. Bu kılavuzda 
anlatılan bütün örneklerde, “.gmtdefaults” dosyasında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Kullanıcının, GMT’de belli bir süre çizim 
tecrübesi kazandıktan sonra bu dosya üzerinde değişikliklere gitmesi önerilir. Gitmemesi bilakis önerilmez !!!. Çünkü GMT’nin, 
ne denli kullanıcı dostu açık kaynak kodlu esnek bir yazılım olduğunun, üzerinde oynanarak öğrenilmesi gerekmektedir. 
GMT’de “default” tanımlanmış her parametrenin, kullanıcının paşa gönlüne göre bir başka alternatif ile değiştirildiğinde nasıl 
sonuç verdiğinin ve ne tür bir harita çizimi yaptığının gözlenmesi, kullanıcının ufkunu açması bakımından önemlidir. GMT 
v4.0’la birlikte gelen orijinal “.gmtdefaults” dosyasının örnek görüntüsü Tablo 1’de verilmiştir. 
 

postscript (*.ps) dosyaları için GSVIEW yazılımı 
 

Postscript (*.ps) dosyaları görmek için GSVIEW yazılımını kullanmalısınız. GSVIEW programının güncel sürümünü 
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/ adresinden indirebilir yada GSVIEW v4.6’yı kullanabilirsiniz. 
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Şekil 6 : “C:\Program Files\GMT\src\” klasörü altında bulunan “gmtenv.bat” dosyasının görünümü. 
 
 

GTOPO30 DEM (Global Topography Digital Elevation Model) verileri 
 
GTOPO30 (örnekleme: 30sn~900m) DEM verilerini http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html adresinden küresel paftalar halinde 
temin edebilir ve kendi CD setinizi oluşturabilirsiniz. DEM verilerinin küresel ölçekte bölgesel pafta dağılımları ve temsil ettikleri dosya 
isimleri bir sonraki sayfada verilmiştir. USGS DEM verilerinin GMT’de kullanılan “grd” dosyalarına dönüştürülmüş GTOPO30 topoğrafya veri 
setini (Avrupa, Ortadoğu, Kafkasya, Afrika, Batı Asya, Akdeniz havzası’nın tamamını ile W020N40, W020N90, E020N40, E020N90 
paftalarını) içinde barındıran 2 adet CD seti mevcuttur. 
 
 “GMT” ve “Golden Surfer” grid algoritmaları farklı olduğundan, “grd” dosyaları birbirini desteklememektedir. GTOPO30 DEM verileri, 
gridlenmeden ve “grd” uzantılı dosyaları elde edilmeden GMT’de çizdirilemez. Bunu sağlamak için “C:\Program Files\GMT\SHARE\dbase” 
klasörü altında yer alan “grdraster.info” dosyası yeniden düzenlenir ve “grdraster” komutu kullanılarak “grid” dosyaları elde edilir. Bu 
süreç karmaşık ve uzun bir takım işlem adımlarını gerektireceğinden, GMT’yi hiç bilmeyen bir kullanıcı için şu aşamada bu konulardan 
bahsedilmeyecektir. Yazılımı kurmak ve bir takım dönüştürmeler yapmak yerine, hazır gridlenmiş veri dosyaları ve paftalar üzerinde 
kullanıcının GMT yazılımı üzerinde deneyim kazanmasına çalışılacaktır. Ama GMT’de bir süre sonra deneyim kazanan bir kullanıcının, bütün 
bu işlemlerin üstesinden kolayca geleceği kaçınılmazdır. 
 
Golden Software Surfer yazılımı ise, USGS DEM verilerini farklı bir görüntü işleme tekniği uygulayarak ve doğrudan çizdirebilmektedir. Bu 
konu hakkında detay bilgi için Bkz. Polat (2002)∗. 

                                                 
∗ Polat, O., 2002. Golden Software (Surfer v8.01-3D, Grapher v2.01-2D Graphic System : Kullanım Kılavuzu Üzerine Notlar, 
DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ders Notları, Buca-İzmir, 87s. 

işletilebilir (*.exe) gmt dosyaları 
bu örnekte “C:\Program Files” 
klasörü altında tanımlanmıştır. 
İkinci hard-disk’i olanlar veya 
disk partition yapanlar, “D:\” 
altında bir klasör tanımlayabilir 
ve kaynak dosyaları buraya 
kopyalayabilirler. 
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Tablo 1 : “C:\Program Files\GMT\SHARE” klasörü altında yer alan “.gmtdefaults” dosyasının görünümü 

 
# $Id: .gmtdefaults_SI.orig,v 1.11 2004/09/17 17:38:05 pwessel Exp $ 
# 
# GMT 4.0 Defaults file 
#     SI Version 
# 
#-------- Plot Media Parameters ------------- 
PAGE_COLOR    = 255/255/255 
PAGE_ORIENTATION   = landscape 
PAPER_MEDIA    = a4+ 
#-------- Basemap Anotation Parameters ------ 
ANNOT_MIN_ANGLE   = 20 
ANNOT_MIN_SPACING   = 0 
ANNOT_FONT_PRIMARY  = Helvetica 
ANNOT_FONT_SIZE_PRIMARY  = 14p 
ANNOT_FONT_SECONDARY  = Helvetica 
ANNOT_FONT_SIZE_SECONDARY = 16p 
ANNOT_OFFSET_PRIMARY  = 0.2c 
ANNOT_OFFSET_SECONDARY  = 0.2c 
DEGREE_SYMBOL   = ring 
HEADER_FONT    = Helvetica 
HEADER_FONT_SIZE   = 36p 
LABEL_FONT    = Helvetica 
LABEL_FONT_SIZE   = 24p 
LABEL_OFFSET   = 0.3c 
OBLIQUE_ANNOTATION  = 1 
PLOT_CLOCK_FORMAT   = hh:mm:ss 
PLOT_DATE_FORMAT   = yyyy-mm-dd 
PLOT_DEGREE_FORMAT  = +ddd:mm:ss 
Y_AXIS_TYPE    = hor_text 
#-------- Basemap Layout Parameters --------- 
BASEMAP_AXES   = WESN 
BASEMAP_FRAME_RGB   = 0/0/0 
BASEMAP_TYPE   = fancy 
FRAME_PEN    = 1.25p 
FRAME_WIDTH    = 0.2c 
GRID_CROSS_SIZE_PRIMARY  = 0c 
GRID_PEN_PRIMARY   = 0.25p 
GRID_CROSS_SIZE_SECONDARY = 0c 
GRID_PEN_SECONDARY  = 0.5p 
MAP_SCALE_HEIGHT   = 0.2c 
TICK_LENGTH    = 0.2c 
TICK_PEN    = 0.5p 
X_AXIS_LENGTH   = 25c 
Y_AXIS_LENGTH   = 15c 
X_ORIGIN    = 2.5c 
Y_ORIGIN    = 2.5c 
UNIX_TIME    = FALSE 
UNIX_TIME_POS   = -2c/-2c 
#-------- Color System Parameters ----------- 
COLOR_BACKGROUND   = 0/0/0 
COLOR_FOREGROUND   = 255/255/255 
COLOR_NAN    = 128/128/128 
COLOR_IMAGE    = adobe 
COLOR_MODEL    = rgb 
HSV_MIN_SATURATION  = 1 
HSV_MAX_SATURATION  = 0.1 
HSV_MIN_VALUE   = 0.3 
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HSV_MAX_VALUE   = 1 
#-------- PostScript Parameters ------------- 
CHAR_ENCODING   = ISOLatin1+ 
DOTS_PR_INCH   = 300 
N_COPIES    = 1 
PSIMAGE_FORMAT   = hex 
GLOBAL_X_SCALE   = 1 
GLOBAL_Y_SCALE   = 1 
#-------- I/O Format Parameters ------------- 
D_FORMAT    = %lg 
FIELD_DELIMITER   = tab 
GRIDFILE_SHORTHAND  = FALSE 
INPUT_CLOCK_FORMAT  = hh:mm:ss 
INPUT_DATE_FORMAT   = yyyy-mm-dd 
IO_HEADER    = FALSE 
N_HEADER_RECS   = 1 
OUTPUT_CLOCK_FORMAT  = hh:mm:ss 
OUTPUT_DATE_FORMAT  = yyyy-mm-dd 
OUTPUT_DEGREE_FORMAT  = +D 
XY_TOGGLE    = FALSE 
#-------- Projection Parameters ------------- 
ELLIPSOID    = WGS-84 
MAP_SCALE_FACTOR   = default 
MEASURE_UNIT   = cm 
#-------- Calendar/Time Parameters ---------- 
TIME_FORMAT_PRIMARY  = full 
TIME_FORMAT_SECONDARY  = full 
TIME_EPOCH    = 2000-01-01T00:00:00 
TIME_IS_INTERVAL   = OFF 
TIME_LANGUAGE   = us 
TIME_SYSTEM    = j2000 
TIME_UNIT    = d 
TIME_WEEK_START   = Sunday 
WANT_LEAP_SECONDS   = FALSE 
Y2K_OFFSET_YEAR   = 1950 
#-------- Miscellaneous Parameters ---------- 
INTERPOLANT    = akima 
LINE_STEP    = 0.025c 
VECTOR_SHAPE   = 0 
VERBOSE    = FALSE 
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GTOPO30 (30sn~900m) DEM verilerinin Küresel Pafta Kodları 
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GMT’de Harita Çizimi 
 
Örnek harita çizimleri için aşağıdaki komutları klavye ile yazarak çalışınız. Bir süre sonra komut satırında uzun uzun yazmaya 
gerek kalmadan yazacağınız script’lerle yani batch (*.bat) dosyalarıyla haritalarınızı hızlı bir şekilde çizdirecek hale 
geleceksiniz. Koordinat değerlerini “–Rsolboylam/sağboylam/altenlem/üstenlem” satırında isterseniz çalışma 
yaptığınız bölge olacak şekilde değiştirebilirsiniz. 
 
Harita çizimlerinde kullanılan grd dosyaları CD içinde size verilmiştir. Örneğin “eurasia.grd” isimli GTOPO30 grid dosyası CD 
içinde mevcuttur ve W020N40, W020N90, E020N40, E020N90 isimli dört paftadan oluşan DEM verisinin UNIX altında 
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. “eurasia.grd” dosyası; 20-50oD boylamları ile 29-46oK enlemleri arasında kalan Doğu 
Akdeniz havzasını kapsar. 
 
Grid dosyası koordinatları hakkında bilgi almak için; MS-DOS penceresinde ilgili dosyanın olduğu klasörde “grdinfo 
dosyaismi.grd” yazmanız yeterlidir (Örnek : grdinfo eurasia.grd). 
 
Çalışma alanınıza ait topografik paftayı, eurasia.grd dosyasından çıkarmak için “grdcut”, çizim örnekleme hassasiyetini 
değiştirmek için “grdsample”, gölgelendirmek ve ışık açısını değiştirmek için “grdfradient”, renklendirmek için “grd2cpt”, 
görüntüyü ekrana çizdirmek için “grdimage” komutlarını kullanınız. 
 
Çalışma yaptığınız bölgeye ait taban haritası için “psbasemap”, kıyı hatlarını çizdirmek için pscoast, iki boyutlu verileri 
çizdirmek için “psxy”, metinleri ve lokasyon isimlerini haritaya koymak için “pstext” komutlarını kullanınız. İki boyutlu veriler 
GMT’de çizdirilmek isteniyorsa (psxy, pstext, psmeca, psvelo, vs.) veri dosyasındaki ilk sütün BOYLAM, ikinci sütun ENLEM 
olmalıdır. Ama tam tersi bir veri dosyaı varsa, dosyanın yeniden formatlandırılmasına gerek yoktur. Bunun yerine “ -: ” 
konması yeterli olacaktır. Böylece GMT; Enlemi 2.sütün’da, Boylam değerlerini de 1.sütun’da imiş gibi algılayacaktır. 
 
3 sütundan oluşan bir ascii dosyasından yeni bir grid dosyası elde etmek için “xyz2grd” komutunu kullanınız. Münhani 
çizimleri için “grdcontour”, 3-D görüntü çizimleri için “grdview” komutlarını kullanınız. 
 
GMT’de bütün komutlar hakkında detay bilgiler için sık sık C:\Program Files\GMT\www\gmt\doc\html klasörü altında 
bulunan yardım dosyalarına başvurunuz. Unutmayınız ki, GMT’de başlangıç düzeyi olarak verilen bu ders notlarından 
hareketle kendinizi ileri düzeyde geliştirmeniz, sadece ve sadece bu klasör altında yer alan komutların nasıl kullanıldığını 
öğrenme merakınızla doğru orantılı olacaktır. Eğer imkanınız varsa uzantısı *.html olan bütün GMT komutlarının çıktılarını 
alınız ve elinizin altında her zaman başvurabileceğiniz bir kaynak olarak bulundurunuz. 
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GMT komut satırında kullanılan seçeneklerin anlamı 
 

Seçenek Açıklama 

– R 
Harita koordinatları : ( solboylam/sağboylam/altenlem/üstenlem ) 
Greenwich’in Batı’sı ve Ekvator’un Güney koordinatları için “ eksi - ” kullanılır 
Örnek : -R-10/20/-30/60   Orta Afrika ülkelerinin olduğu coğrafya 

–: Enlem ve boylam sütunlarının yerinin değiştirilmesini sağlar. 

– J 
Harita çiziminde projeksiyon seçimi yapar (Albers, Lambert, Equistant, 
Azimutal, Stereografik, Polar, Merkator, Ortografik, Eckert, Hammer,  vs. vs, 
yaklaşık 30 farklı projeksiyon çizimi yapılabilir.) 
Örnek : -Js0/90/4.5i/60 (Polar) , -Jl-100/35/33/45/1:50000000 (Lambert) 

– B 
Çerçeve eksen isimlendirmeleri, grid aralıkları belirlenir 
Örnek : -B2g1f0.5 (Eksen birimlerini 2’şer derece ile yaz, 
grid çizgilerini 1’er derece çiz, derece bölmelendirmesini 0.5 derece aralıklarla yap

– U Çalışmanın yapıldığı tarih ve saate ait mührü, sol alt köşeye vurur 

– P A4 kağıdını Portrait (düşey) moda çevirir (default : landscape-yatay) 

– X Çizdirilecek haritanın sol alt köşesinin X ekseninden uzaklığıdır (0-21 cm) 

– Y Çizdirilecek haritanın sol alt köşesinin Y ekseninden uzaklığıdır (0-29 cm) 

– V “ *.bat ” dosyaları çalıştırılırken, GMT’nin yaptığı işlemleri ve tüm mesajları 
ekrana kullanıcıya gösterir. 

– O Daha önceden aynı isimde bir postscript dosya varsa, üzerine kaydeder. 

– K 
Postscript dosyayı açık tutar ve mevcut postscript dosyanın üzerine, yeni bir 
komut ilaveler yapılacağını belirtir. 
NOT : GMT’de hazırlanan bir “ *.bat ” dosyasının en son satırına –K konmaz. 
Postscript dosya kapatılır. 
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psbasemap -R25.5/30.5/40/41.5 -JM10 -B0.5g0.5 -U"Marmara Bölgesi" -V -K > marmara.ps yazın ve ENTER’a basın 
 

 
 
 
psbasemap -R25.5/30.5/40/41.5 -JM10 -B0.5g0.5 -U"Marmara Bölgesi" -V -K > marmara.ps  ENTER’a basın 
pscoast -R -JM -N1/1ta -Lf30/40.15/10/50 -Dh -W1 -S135/206/250 -V -O >> marmara.ps       “         “ 

 

 
 
 
grdcut eurasia.grd -R25.5/30.5/40/41.5 -Gmarmara.grd   ENTER’a basın 
grdsample marmara.grd -I5c -V -Gmarmara-samp.grd        “         “ 
grdgradient marmara-samp.grd -Gmarmara-int.grd -A30 -Nt –V       “         “ 
grd2cpt marmara-samp.grd -Cred2green -I -V > marmara.cpt       “         “ 
grdimage marmara-samp.grd -R25.5/30.5/40/41.5 -JM10 -B0.5g0.5 -Imarmara-int.grd -Cmarmara.cpt -V -K > marmara.ps 
psbasemap -R -JM -B0.5g0.5 -U"Marmara Bölgesi" -V -O -K >> marmara.ps 
pscoast -R -JM -N1/1ta -Lf30/40.15/10/50 -Dh -W1 -S135/206/250 -V -O >> marmara.ps 

 

ÖRNEK - 1 

ÖRNEK - 2 

ÖRNEK - 3 
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psbasemap -R20/50/29/46 -JM7 -B5g5f2.5 -U"DOGU AKDENIZ" -V -K > dogu_akdeniz.ps 
pscoast -R -JM -Lf42.5/31/10/500 -Dh -W1 -S135/206/250 -V -O >> dogu_akdeniz.ps 
 

 
 
 
psbasemap -R25/30/36/40 -JM7 -B1g1f0.5 -U"EGE Bölgesi" -V -K > ege.ps 
pscoast -R -JM -Lf29.4/39.75/10/100 -Dh -W1 -G200/200/0 -S135/206/250 -V -O >> ege.ps 

 

ÖRNEK - 5 

ÖRNEK - 4 
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grdcut eurasia.grd -R25/30/36/40 -Gege.grd 
grdsample ege.grd -I5c -V -Gege-samp.grd 
grdgradient ege-samp.grd -Gege-int.grd -A30 -Nt -V 
grd2cpt ege-samp.grd -Cred2green -I -V > ege.cpt 
grdimage ege-samp.grd -R25/30/36/40 -JM7 -B1g1f0.5 -Iege-int.grd -Cege.cpt -V -K > ege.ps 
psbasemap -R -JM -B1g1f0.5 -U"EGE Bölgesi" -V -O -K >> ege.ps 
pscoast -R -JM -Lf29.4/39.75/10/100 -Dh -W1 -S135/206/250 -V -O >> ege.ps 
 
 

 
 

ÖRNEK - 6 
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Adım adım “İzmir ve Yakın Çevresi” 
Harita çerçevesinin oluşturulması (psbasemap) 

 
psbasemap -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -B0.5g0.5f.25 -U"IZMIR ve YAKIN CEVRESI" -P -V > izmir.ps 
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Adım adım “İzmir ve Yakın Çevresi” 
Kıyı hatlarının çizdirilmesi (pscoast) 

 
psbasemap -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -B0.5g0.5f.25 -U"IZMIR ve YAKIN CEVRESI" -P -V -K > izmir.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -G139/0/139 -L27.35/37.57/0/25 -B0.5g0.5f.25 -W7 -P -V -O >> izmir.ps 
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Adım adım “İzmir ve Yakın Çevresi” 
Bir açıklamanın haritaya işlenmesi (pstext) 

 
psbasemap -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -B0.5g0.5f.25 -U"IZMIR ve YAKIN CEVRESI" -P -V -K > izmir.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -G139/0/139 -L27.35/37.57/0/25 -B0.5g0.5f.25 -W7 -P -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.40 38.05 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.39 37.99 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O >> izmir.ps 
 

 

ÖRNEK - 7 



Orhan Polat - DEÜ Jeofizik (Haziran 2005)            GMT v4.0  Kullanımı Üzerine Notlar 

 16

Adım adım “İzmir ve Yakın Çevresi” 
Fay Düzlemi Çözümlerinin çizdirilmesi (psmeca) 

 
psbasemap -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -B0.5g0.5f.25 -U"IZMIR ve YAKIN CEVRESI" -P -V -K > izmir.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -G139/0/139 -L27.35/37.57/0/25 -B0.5g0.5f.25 -W7 -P -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.40 38.05 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.39 37.99 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
psmeca izmir_CMT.txt -R -J -Sa0.7 -W -L -G255/0/0 -V -O >> izmir.ps 
 

 
 
 

 
 

26.40  37.58  15.0  121  42   -50  5.0  X  Y  14-Haziran-1979 
26.77  38.46  15.0  127  45   -48  5.0  X  Y  16-Haziran-1979 
26.98  37.84  15.0  147  77     -5  5.0  X  Y  11-Haziran-1992 
27.01  38.97  15.0  287  45   -90  5.0  X  Y  28-Ocak-1994 
26.23  38.66  15.0  258  54  -135 5.0  X  Y  24-Mayis-1994 
26.94  37.83  15.0  262  41  -127 5.0  X  Y  4-Subat-1996 
26.86  38.05  15.0  155  70    -15 5.0  X  Y  4-Ekim-2003 
26.75  37.92  15.0  156  50    -15 5.0  X  Y  17-Nisan-2003 

lon       lat    depth  az  dip  rake   M  koord      explanation 
“psmeca” satırındaki izmir_CMT.txt dosyasının görünüşü
 
Bu veri : http://www.seismology.harvard.edu/CMTsearch.html 
adresinden, çalışma alanının koordinatları girilerek indrilmiştir. 
Çıkış dosya formatı (output type) olarak “psvelomeca” 
seçilmiştir. 

ÖRNEK - 8 
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Adım adım “İzmir ve Yakın Çevresi” 
Fay Düzlemi Çözümleri + Topoğrafya (grdimage, psmeca) 

 
grdimage izmir-samp.grd -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -Iizmir-int.grd -Cizmir.cpt -P -V -K > meca.ps 
psbasemap -R -J -B0.5g0.5f.25:."Odak Mekanizmasi - GTOPO30": -U"IZMIR ve YAKIN CEVRESI" -P -V -O -K >> meca.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -L27.35/37.57/0/25 -B0.5g0.5f.25 -W1 -P -V -O -K >> meca.ps 
echo 26.40 38.05 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> meca.ps 
echo 26.39 37.99 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O -K >> meca.ps 
psmeca izmir_CMT.txt -R -J -Sa0.7 -W -L -G0 -V -O >> meca.ps 
 

 

ÖRNEK - 9 
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Adım adım “İzmir ve Yakın Çevresi” 
Fay Düzlemi Çözümleri + Topoğrafya + Tektonik (psxy) 

 
grdimage izmir-samp.grd -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -Iizmir-int.grd -Cizmir.cpt -P -V -K > meca.ps 
psbasemap -R -J -B0.5f0.25:."Odak Mekanizmasi Cozumleri": -P -V -O -K >> meca.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -L26.15/38.95/0/25 -W1 -P -V -O -K >> meca.ps 
psxy Izmir_Faylar.txt -R -J -W6 -M -V -O -K >> meca.ps 
echo 26.25 37.95 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> meca.ps 
echo 26.26 37.89 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O -K >> meca.ps 
psmeca izmir_CMT.txt -R -J -Sa0.7 -W -L -G0 -V -O >> meca.ps 
 
 

 

26.0693826784, 38.63077875 
26.0468684653, 38.6321435 
26.0208906734, 38.63487325 
26.0001085668, 38.6389675 
> 
26.4780992389, 38.9037385 
26.446926079, 38.90919775 
26.4192164978, 38.91602175 
26.3828476527, 38.9242105 
26.3516741756, 38.93239925 
26.322232805, 38.94331775. 
. 
. 

Izmir_Faylar.txt 
d

bu dosyada, birden çok faylara ait koordinatların 
nasıl girilmesi gerektiği gösterilmiştir. Sayısal 
verilerin elde edilmesi ve tektonik haritaların 
çizilmesi ile ilgili ayrıntılar Ege’nin Tektoniği 
örneğinde detaylı anlatılmıştır. 
 

ÖRNEK - 10 
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Adım adım “İzmir ve Yakın Çevresi” 
Sonuç : Sismotektonik Harita 

 
 
psbasemap -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -B0.5g0.5f.25:."Izmir'in Deprem Etkinligi": -U"IZMIR ve YAKIN CEVRESI" -P -V -K > izmir.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -L27.35/37.57/0/25 -B0.5g0.5f.25 -W1 -P -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.40 38.05 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.39 37.99 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
 

 
 
 
psbasemap -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -B0.5g0.5f.25:."Izmir'in Deprem Etkinligi": -U"IZMIR ve YAKIN CEVRESI" -P -V -K > izmir.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -L27.35/37.57/0/25 -B0.5g0.5f.25 -W1 -P -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.40 38.05 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.39 37.99 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
rem *** deprem verileri ölçekli çizdiriliyor *** 
awk "{print $2,$3,$5/40}" Mlt2.txt  | psxy -R -J -Sx0.1 -W5 -G0/0/0 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 2M3.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G255/255/0 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 3M4.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G0/255/0 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 4M5.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G255/0/255 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 5M6.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G0/0/205 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 6M7.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G255/0/0 -V -O -K >> izmir.ps 
 
sismisite dosyalarının (Mlt2, 2M3.txt, 2M4.txt, ...)  genel görünümü (Kandilli WeB sayfasından indirilmiştir). 2.sütun boylam, 3. sütun enlem, 5.sütun 

magnitüd değerleridir. awk komutu ile yeniden 
formatlamaya gerek kalmadan, hangi sütundaki verilerin 
kullanılacağı kolayca belirlenebilir. diğer sütunlardaki 
verilerin dosyada olup-olmaması bu örnek için önemli 
değildir. 

4 27.2 38.4 20 6 10 10 1904 174000 
6 27.2 38.4 27 5.9 23 6 1908 141604 
8 27.2 38.4 38 5.8 23 6 1908 160700 
.   .   .  .  .  .  .    .     . 
.   .   .  .  .  .  .    .     . 



Orhan Polat - DEÜ Jeofizik (Haziran 2005)            GMT v4.0  Kullanımı Üzerine Notlar 

 20

grdimage izmir-samp.grd -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -Iizmir-int.grd -Cizmir.cpt -P -V -K > izmir.ps 
psbasemap -R -J -B0.5g0.5f.25:."Deprem Etkinligi (KANDILLI)": -P -V -O -K >> izmir.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -L27.35/37.57/0/25 -B0.5g0.5f.25 -W1 -P -V -O -K >> izmir.ps 
psxy Izmir_Faylar.txt -R -J -W6 -M -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.40 38.05 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.39 37.99 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
rem *** deprem verileri ölçekli çizdiriliyor *** 
awk "{print $2,$3,$5/40}" Mlt2.txt | psxy -R -J -Sx0.1 -W5 -G0/0/0 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 2M3.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G255/255/0 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 3M4.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G0/255/0 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 4M5.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G255/0/255 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 5M6.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G0/0/205 -V -O -K >> izmir.ps 
awk "{print $2,$3,$5/40}" 6M7.txt  | psxy -R -J -Sc -W1 -G255/0/0 -V -O -K >> izmir.ps 
rem *** magnitüd açıklama kutusu çizdiriliyor ve başlık yazılıyor *** 
echo 26.02 37.52 > box.d 
echo 26.02 37.85 >> box.d 
echo 26.30 37.85 >> box.d 
echo 26.30 37.52 >> box.d 
psxy -R -J -G255/246/143 -W2 -V -O -K box.d >> izmir.ps 
echo 26.04 37.82 11 0.0 7 0 MAGNITUDE | pstext -R -J -V -O -K >> izmir.ps 
rem *** magnitüd daireleri ölçeklendiriliyor *** 
echo 26.08 37.78 | psxy -R -J -Sc0.175 -W -G255/0/0 -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.13 37.78 10 0.0 6 0 6 M 7 | pstext -R -JM -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.08 37.73 | psxy -R -J -Sc0.150 -W -G0/0/205 -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.13 37.73 10 0.0 6 0 5 M 6 | pstext -R -JM -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.08 37.68 | psxy -R -J -Sc0.125 -W -G255/0/255 -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.13 37.68 10 0.0 6 0 4 M 5 | pstext -R -JM -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.08 37.63 | psxy -R -J -Sc0.100 -W -G0/255/0 -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.13 37.63 10 0.0 6 0 3 M 4 | pstext -R -JM -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.08 37.59 | psxy -R -J -Sc0.075 -W -G255/255/0 -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.13 37.59 10 0.0 6 0 2 M 3 | pstext -R -JM -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.08 37.55 | psxy -R -J -Sx0.1 -W -G0/0/0 -W5 -V -O -K >> izmir.ps 
echo 26.13 37.55 10 0.0 6 0 M 2 | pstext -R -JM -V -O >> izmir.ps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONUÇ : 
Sismotektonik Harita 
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ÖRNEK - 11
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Adım adım “İzmir ve Yakın Çevresi” 
Kontur Haritası (grdcontour) + Tektonik 

  
grdcontour izmir.grd -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -W2 -C100 -S4 -P -V -K > kontur_100.ps 
rem *** Kontur aralıklarının kaç m’de çizileceği –C ile belirlenir. Örnek; -C50, -C100, -C200, vb. 
psbasemap -R -J -B0.5f0.25:."GMT'de Munhani (100 m)": -P -V -O -K >> kontur_100.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -L26.15/38.95/0/25 -W2 -P -V -O -K >> kontur_100.ps 
psxy Izmir_Faylar.txt -R -J -W6/255/0/0 -M -V -O -K >> kontur_100.ps 
echo 26.25 37.95 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> kontur_100.ps 
echo 26.26 37.89 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O >> kontur_100.ps 
 
 

 

ÖRNEK - 12
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Adım adım “İzmir ve Yakın Çevresi” 
Kontur + GTOPO30 + Tektonik 

  
grdimage izmir-samp.grd -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -Iizmir-int.grd -Cizmir.cpt -P -V -K > kontur_200.ps 
grdcontour izmir-samp.grd -R -J -W2 -C200 -S4 -P -V -O -K >> kontur_200.ps 
rem *** Kontur aralıklarının kaç m’de çizileceği -C ile belirlenir. Örnek; -C50, -C100, -C200, vb. 
psbasemap -R -J -B0.5f0.25:."GMT'de Munhani (200 m)": -P -V -O -K >> kontur_200.ps 
pscoast -R -J -Df -S255/248/220 -L26.15/38.95/0/25 -W2 -P -V -O -K >> kontur_200.ps 
psxy Izmir_Faylar.txt -R -J -W6/0/0/255 -M -V -O -K >> kontur_200.ps 
echo 26.25 37.95 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> kontur_200.ps 
echo 26.26 37.89 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O >> kontur_200.ps 
 

 

ÖRNEK - 13 
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GMT ve Vektörel çizim programları ile işbirliği 
 
GMT kullanılarak çalışma alanına ait topoğrafya ve kıyı hatlarını içeren Postscript (*.ps) dosyanın, vektörel bir çizim programı 
(Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, vs.) yardımıyla geliştirilmesi : Metin yazıları ve kent merkezlerini 
gösteren içi dolu kare sembolleri, Corel Draw’da yapılmıştır. Bunun dışında kıyı hatları, fay zonları, GTOPO30 topoğrafya 
verisi, harita ölçeği ve çerçeve GMT’de çizdirilmiştir (loc.ps). 
 
grdimage izmir-samp.grd -R26/27.5/37.5/39 -JM6 -Iizmir-int.grd -Cizmir.cpt -P -V -K > loc.ps 
psbasemap -R -J -B0.5f.25:."Izmir ve Cevresi (Lokasyon)” -P -V -O -K >> loc.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -L27.35/37.57/0/25 -B0.5g0.5f.25 -W1 -P -V -O -K >> loc.ps 
echo 26.40 38.05 20 0.0 1 14 EGE | pstext -R -J -V -O -K >> loc.ps 
echo 26.39 37.99 20 0.0 1 14 DENIZI | pstext -R -J -V -O >> loc.ps 
 
 

 

ÖRNEK - 14

loc.ps dosyasının, Corel 
Draw’da işlendikten ve TIF 
dosyası olarak export 
edildikten sonraki görünümü
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ADIM ADIM EGE BÖLGESİ 
Dalma-Batma Zonlarının Gösterimi 

 
rem *** Bölge tanımlaması yapılıyor ve kıyı hatları çizdiriliyor *** 
psbasemap -R22/29/34/40 -JM6 -B1f0.5:."Tectonic of the Aegean Sea": -P -V -K > hellenic.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -L28.2/34.35/0/100 -W1 -P -V -O -K >> hellenic.ps 
rem *** Tektonik hatlar en üste çizdiriliyor *** 
psxy egefayND.txt -R -J -W8 -M -V -O -K >> hellenic.ps 
psxy egefayT.txt -R -J -W8 -Sf0.6i/0.1ilt -M -G0 -V -O >> hellenic.ps 
 
 

 
 
 
Tektonik hatların sayısallaştırılması “Digitizer” cihazı olmadığı için, mevcut bir resim dosyasında yeni koordinat tanımlanarak ve 
“Golden Software Surfer v8.0” yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Surfer v8.0’da sayısallaştırmanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler için : 
Bkz. Polat (2002). 

28.4386701769, 37.807719 
28.5862753262, 37.850797 
28.7204613724, 37.872336 
28.8278092127, 37.872336 
28.9619952589, 37.915415 
> 
27.1639052293, 37.581558 
27.2846721726, 37.646175 
27.4188582188, 37.732332 
27.5530442651, 37.753871 
27.7409042315, 37.807719 
28.0763693471, 37.829258 
> 
27.2846721726, 37.883106 
27.4591142819, 37.969263 
27.6201372882, 37.990802 
27.7945781516, 38.033880 
28.022694181, 38.0338800 
. 
. 
. 

egefayND.txt dosyası 
bu dosyada, birden 
çok (Normal ve 
Doğrultu atımlı) 
faylara ait 
koordinatların nasıl 
girilmesi gerektiği 
gösterilmiştir. 
 
Fay hatları başlangıç 
ve bitiş noktaları 
birbirlerinden “>” 
işareti ile 
ayrılmalıdır. Aksi 
taktirde GMT iki ayrı 
fay hattını birleştirir. 
 
egefayT.txt dosya 
içeriği ise  

yukarıdakinin aynıdır. Sadece tek bir fay segmenti 
(Helen yayı) olduğu için, “>” işareti yoktur. 
Dalma-Batma’nın olduğunu belirtmek için, 0.6 
aralıklı ve 0.1 büyüklüğündeki içi dolu üçgenler 
kullanılmıştır. Bu satırda “-G0” kaldırılırsa, siyah 
üçgenler, içi beyaz üçgenlere dönüşür 

ÖRNEK - 15 
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ADIM ADIM EGE BÖLGESİ 
ETOPO5 + GTOPO30 verilerinin birleştirilmesi (overlay) 

(ETOPO5=5dk~9km batimetri, GTOPO30=30sn~900m topoğrafya) 
 
rem *** ETOPO5 batimetri ve 5 dk. örnekleme aralıklı topoğrafya verisi *** 
grdcut etopo5.grd -R22/29/34/40 -G5hellenic.grd 
grdsample 5hellenic.grd -I30c -V -G5hellenic-samp.grd 
makecpt -Crainbow -T-5000/5000/1000 -V > echelle_carte.cpt 
grd2cpt 5hellenic-samp.grd -Ctopo -S-5000/5000/50 -V > 5hellenic.cpt 
grdgradient 5hellenic-samp.grd -G5hellenic-int.grd -A30 -Nt -V 
rem *** GTOPO30 30 sn. örnekleme aralıklı topoğrafya verisi *** 
grdcut eurasia.grd -R22/29/34/40 -G30hellenic.grd 
grd2cpt 30hellenic.grd -Ctopo -S-500/5500/50 -V > 30hellenic.cpt 
grdgradient 30hellenic.grd -G30hellenic-int.grd -A30 -Nt -V 
rem *** ETOPO5 alta çizdiriliyor *** 
grdimage 5hellenic-samp.grd -R22/29/34/40 -JM6 -B1f0.5:."ETOPO5 + GTOPO30": -I5hellenic-int.grd -C5hellenic.cpt -P -V -K > hellenic.ps 
pscoast -R -J -Df -Gc -P -V -O -K >> hellenic.ps 
rem *** GTOPO30 üste çizdiriliyor *** 
grdimage 30hellenic.grd -R -J -I30hellenic-int.grd -C30hellenic.cpt -P -V -O -K >> hellenic.ps 
pscoast -R -J -Df -L28/34.5/10/250 -W4 -Q -P -V -O >> hellenic.ps 
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ADIM ADIM EGE BÖLGESİ 
ETOPO5 + GTOPO30 + TEKTONİK 

 
rem *** ETOPO5 batimetri ve 5 dk. topoğrafya verisi *** 
grdcut etopo5.grd -R22/29/34/40 -G5hellenic.grd 
grdsample 5hellenic.grd -I30c -V -G5hellenic-samp.grd 
makecpt -Crainbow -T-5000/5000/1000 -V > echelle_carte.cpt 
grd2cpt 5hellenic-samp.grd -Ctopo -S-5000/5000/50 -V > 5hellenic.cpt 
grdgradient 5hellenic-samp.grd -G5hellenic-int.grd -A30 -Nt -V 
rem *** GTOPO30 30 sn. topoğrafya verisi *** 
grdcut eurasia.grd -R22/29/34/40 -G30hellenic.grd 
grd2cpt 30hellenic.grd -Ctopo -S-500/5500/50 -V > 30hellenic.cpt 
grdgradient 30hellenic.grd -G30hellenic-int.grd -A30 -Nt -V 
rem *** ETOPO5 alta çizdiriliyor *** 
grdimage 5hellenic-samp.grd -R22/29/34/40 -JM6 -B1f0.5:."Tectonic of the Aegean Sea": -I5hellenic-int.grd -C5hellenic.cpt -P -V -K > hellenic.ps 
pscoast -R -J -Df -Gc -P -V -O -K >> hellenic.ps 
rem *** GTOPO30 üste çizdiriliyor *** 
grdimage 30hellenic.grd -R -J -I30hellenic-int.grd -C30hellenic.cpt -P -V -O -K >> hellenic.ps 
pscoast -R -J -Df -L28/34.5/10/250 -W4 -Q -P -V -O -K >> hellenic.ps 
rem *** Tektonik hatlar çizdiriliyor *** 
psxy egefayND.txt -R -J -W8 -M -V -O -K >> hellenic.ps 
psxy egefayT.txt -R -J -W8 -Sf0.6i/0.1ilt -M -G0 -V -O >> hellenic.ps 
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ADIM ADIM EGE BÖLGESİ 
SİSMOTEKTONİK Harita Çizimi 

 
rem *** Bölge tanımlaması yapılıyor ve kıyı hatları çizdiriliyor *** 
psbasemap -R22/29/34/40 -JM6 -B1f0.5:."Seismotectonics of the Aegean Sea": -P -V -K > hellenic.ps 
pscoast -R -J -Df -S175/238/238 -L28.2/34.50/0/100 -W1 -P -V -O -K >> hellenic.ps 
rem *** Tektonik hatlar en üste çizdiriliyor *** 
psxy egefayND.txt -R -J -W8/255/0/0 -M -V -O -K >> hellenic.ps 
psxy egefayT.txt -R -J -W8/255/0/0 -Sf0.6i/0.1ilt -M -G255/0/0 -V -O -K >> hellenic.ps 
rem *** Odak Mekanizması Çözümleri çizdiriliyor *** 
psmeca CMT_5M6.txt -R -JM -Sa0.25 -G0 -V -O -K >> hellenic.ps 
psmeca CMT_6M7.txt -R -JM -Sa0.27 -G0 -V -O -K >> hellenic.ps 
psmeca CMT_7M8.txt -R -JM -Sa0.29 -G0 -V -O >> hellenic.ps 
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ADIM ADIM EGE BÖLGESİ 
ETOPO5 + GTOPO30 + Sismotektonik Harita Çizimi 

 
rem *** ETOPO5 alta çizdiriliyor *** 
grdimage 5hellenic-samp.grd -R22/29/34/40 -JM6 -B1f0.5:."Ege Denizi Sismotektonigi": -I5hellenic-int.grd -C5hellenic.cpt -P -V -K > hellenic.ps 
pscoast -R -J -Df -Gc -L28.2/34.50/0/100 -P -V -O -K >> hellenic.ps 
rem *** GTOPO30 üste çizdiriliyor *** 
grdimage 30hellenic.grd -R -J -I30hellenic-int.grd -C30hellenic.cpt -P -V -O -K >> hellenic.ps 
pscoast -R -J -Df -L28.2/34.35/0/100 -W4 -Q -P -V -O -K >> hellenic.ps 
rem *** Tektonik hatlar en üste çizdiriliyor *** 
psxy egefayND.txt -R -J -W8 -M -V -O -K >> hellenic.ps 
psxy egefayT.txt -R -J -W8 -Sf0.6i/0.1ilt -M -G0 -V -O -K >> hellenic.ps 
rem *** Odak Mekanizması Çözümleri *** 
psmeca CMT_5M6.txt -R -JM -Sa0.25/0/0/0 -W5/0/0/0 -G255/195/0 -V -O -K >> hellenic.ps 
psmeca CMT_6M7.txt -R -JM -Sa0.27/0/0/0 -W5/0/0/0 -G0/0/255 -V -O -K >> hellenic.ps 
psmeca CMT_7M8.txt -R -JM -Sa0.29/0/0/0 -W5/0/0/0 -G255/0/0 -V -O >> hellenic.ps 
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255/250/250 248/248/255 248/248/255 248/248/255 245/245/245 245/245/245 220/220/220 255/250/240 253/245/230 253/245/230

250/240/230 250/235/215 255/239/213 255/235/205 255/228/196 255/218/185 255/222/173 255/222/173 255/228/181 255/248/220

255/255/240 255/250/205 255/245/238 240/255/240 245/255/250 240/255/255 240/248/255 230/230/250 255/240/245 255/228/225

255/255/255 0/0/0 47/79/79 105/105/105 112/128/144 119/136/153 190/190/190 211/211/211 25/25/112 0/0/128

100/149/237 72/61/139 106/90/205 123/104/238 132/112/255 0/0/205 65/105/225 0/0/255 30/144/255 0/191/255

135/206/250 70/130/180 176/196/222 173/216/230 176/224/230 175/238/238 0/206/209 72/209/204 64/224/208 0/255/255

224/255/255 95/158/160 102/205/170 127/255/212 0/100/0 85/107/47 143/188/143 46/139/87 60/179/113 32/178/170

152/251/152 0/255/127 124/252/0 0/255/0 127/255/0 0/250/154 173/255/47 50/205/50 154/205/50 34/139/34

107/142/35 189/183/107 240/230/140 238/232/170 250/250/210 255/255/224 255/255/0 255/215/0 238/221/130 218/165/32

184/134/11 188/143/143 205/92/92 139/69/19 160/82/45 205/133/63 222/184/135 245/245/220 245/222/179 244/164/96

244/164/96 210/180/140 210/105/30 178/34/34 165/42/42 233/150/122 250/128/114 255/160/122 255/165/0 255/140/0

255/127/80 240/128/128 255/99/71 255/69/0 255/0/0 255/105/180 255/20/147 255/192/203 255/182/193 219/112/147

176/48/96 199/21/133 208/32/144 255/0/255 238/130/238 221/160/221 218/112/214 186/85/211 153/50/204 148/0/211

138/43/226 160/32/240 147/112/219 216/191/216 255/250/250 238/233/233 205/201/201 139/137/137 255/245/238 238/229/222

O. Polat, le 12 Octobre 1998 à Strasbourg 
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139/131/120 255/228/196 238/213/183 205/183/158 139/125/107 255/218/185 238/203/173 205/175/149 139/119/101 255/222/173

238/207/161 205/179/139 139/121/94 255/250/205 238/233/191 205/201/165 139/137/112 255/248/220 238/232/205 205/200/177

139/136/120 255/255/240 238/238/224 205/205/193 139/139/131 240/255/240 224/238/224 193/205/193 131/139/131 255/240/245

238/224/229 205/193/197 139/131/134 255/228/225 238/213/210 205/183/181 139/125/123 240/255/255 224/238/238 193/205/205

131/139/139 131/111/255 122/103/238 105/89/205 71/60/139 72/118/255 67/110/238 58/95/205 39/64/139 0/0/255

0/0/238 0/0/205 0/0/139 30/144/255 28/134/238 24/116/205 16/78/139 99/184/255 92/172/238 79/148/205

54/100/139 0/191/255 0/178/238 0/154/205 0/104/139 135/206/255 126/192/238 108/166/205 74/112/139 176/226/255

164/211/238 141/182/205 96/123/139 198/226/255 185/211/238 159/182/205 108/123/139 202/225/255 188/210/238 162/181/205

110/123/139 191/239/255 178/223/238 154/192/205 104/131/139 224/255/255 209/238/238 180/205/205 122/139/139 187/255/255

174/238/238 150/205/205 102/139/139 152/245/255 142/229/238 122/197/205 83/134/139 0/245/255 0/229/238 0/197/205

0/134/139 0/255/255 0/238/238 0/205/205 0/139/139 151/255/255 141/238/238 121/205/205 82/139/139 127/255/212

118/238/198 102/205/170 69/139/116 193/255/193 180/238/180 155/205/155 105/139/105 84/255/159 78/238/148 67/205/128

46/139/87 154/255/154 144/238/144 124/205/124 84/139/84 0/255/127 0/238/118 0/205/102 0/139/69 0/255/0

0/238/0 0/205/0 0/139/0 127/255/0 118/238/0 102/205/0 69/139/0 192/255/62 179/238/58 154/205/50

O. Polat, le 12 Octobre 1998 à Strasbourg 
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105/139/34 202/255/112 188/238/104 162/205/90 110/139/61 255/246/143 238/230/133 205/198/115 139/134/78 255/236/139

238/220/130 205/190/112 139/129/76 255/255/224 238/238/209 205/205/180 139/139/122 255/255/0 238/238/0 205/205/0

139/139/0 255/215/0 238/201/0 205/173/0 139/117/0 255/193/37 238/180/34 205/155/29 139/105/20 255/185/15

238/173/14 205/149/12 139/101/8 255/193/193 238/180/180 205/155/155 139/105/105 255/106/106 238/99/99 205/85/85

139/58/58 255/130/71 238/121/66 205/104/57 139/71/38 255/211/155 238/197/145 205/170/125 139/115/85 255/231/186

238/216/174 205/186/150 139/126/102 255/165/79 238/154/73 205/133/63 139/90/43 255/127/36 238/118/33 205/102/29

139/69/19 255/48/48 238/44/44 205/38/38 139/26/26 255/64/64 238/59/59 205/51/51 139/35/35 255/140/105

238/130/98 205/112/84 139/76/57 255/160/122 238/149/114 205/129/98 139/87/66 255/165/0 238/154/0 205/133/0

139/90/0 255/127/0 238/118/0 205/102/0 139/69/0 255/114/86 238/106/80 205/91/69 139/62/47 255/99/71

238/92/66 205/79/57 139/54/38 255/69/0 238/64/0 205/55/0 139/37/0 255/0/0 238/0/0 205/0/0

139/0/0 255/20/147 238/18/137 205/16/118 139/10/80 255/110/180 238/106/167 205/96/144 139/58/98 255/181/197

238/169/184 205/145/158 139/99/108 255/174/185 238/162/173 205/140/149 139/95/101 255/130/171 238/121/159 205/104/137

139/71/93 255/52/179 238/48/167 205/41/144 139/28/98 255/62/150 238/58/140 205/50/120 139/34/82 255/0/255

238/0/238 205/0/205 139/0/139 255/131/250 238/122/233 205/105/201 139/71/137 255/187/255 238/174/238 205/150/205

O. Polat, le 12 Octobre 1998 à Strasbourg 



œ ¿$

PALETTE COULEUR     page 4/4

139/102/139 224/102/255 209/95/238 180/82/205 122/55/139 191/62/255 178/58/238 154/50/205 104/34/139 155/48/255

145/44/238 125/38/205 85/26/139 171/130/255 159/121/238 137/104/205 93/71/139 255/225/255 238/210/238 205/181/205

139/123/139 169/169/169 169/169/169 0/0/139 0/139/139 139/0/139 139/0/0 139/0/0 144/238/144

0/0/0 3/3/3 5/5/5 8/8/8 10/10/10 13/13/13 15/15/15 18/18/18

20/20/20 23/23/23 26/26/26 28/28/28 31/31/31 33/33/33 36/36/36 38/38/38 41/41/41 43/43/43

46/46/46 48/48/48 51/51/51 54/54/54 56/56/56 59/59/59 61/61/61 64/64/64 66/66/66 69/69/69

74/74/74 77/77/77 79/79/79 82/82/82 84/84/84 87/87/87 89/89/89 92/92/92 94/94/94 97/97/97

99/99/99 102/102/102 105/105/105 107/107/107 110/110/110 112/112/112 115/115/115 117/117/117 120/120/120 122/122/122

125/125/125 127/127/127 130/130/130 133/133/133 135/135/135 138/138/138 140/140/140 143/143/143 145/145/145 148/148/148

150/150/150 153/153/153 156/156/156 158/158/158 161/161/161 163/163/163 166/166/166 168/168/168 171/171/171 173/173/173

176/176/176 179/179/179 181/181/181 184/184/184 186/186/186 189/189/189 191/191/191 194/194/194 196/196/196 199/199/199

201/201/201 204/204/204 207/207/207 209/209/209 212/212/212 214/214/214 217/217/217 219/219/219 222/222/222 224/224/224

227/227/227 229/229/229 232/232/232 235/235/235 237/237/237 240/240/240 242/242/242 245/245/245 247/247/247 250/250/250

O. Polat, le 12 Octobre 1998 à Strasbourg 
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psxy datafile -J -R -Gr/v/b -Ssymbol_size

datafile = x, y [others parameters]
echo  x y > toto_tmp

psxy toto_tmp -Jx -R -Ssymbol-size -G0 -P -V -O -K >>./info_psxy.gmt.ps

SYMBOL SYNTAX and COMMENTS

-Sasize

-Sxsize

-Scsize

-Sdsize

-Stsize

-Sssize

-Shsize

-Sisize

-Sp No size needs to be specified (1 pixel is used)

* -Slsize/string 

-Sb/size/base bar extending from base to y. Size is bar width. 
By default, base=0. Append /base to change this value. Append u if the size is in x-units [Default is cm].

-Sesize Direction (in degrees counterclockwise from horizontal), major-axis (in cm) and minor-axis
(in cm) must be found in columns 3, 4 and 5.

-Sf/distance_gap_between ticks/ticklength in cm.  
If gap is negative, it is interpreted to mean number of ticks instead. Append l or r to draw tick on the left or right side of line

[Default is centered]. Upper case L or R draws a triangle instead of line segment.

BUGG!! this function does not work with Jx and JX.

-Sv Direction and length (in cm) must be found in columns 3 and 4.  
Size, if present, will be interpreted as arrow_width/headlength/headwidth (in cm) [Default is .275/.3/.25].

By default arrow attributes remains invariant to the length of the arrow.

To have the size of the vector scale down with decreasing size, append nnorm, where vectors shorter than norm will have

their attributes scaled by length/norm.

-SV Same as -Sv, except azimuth (in degrees east of north) should be given instead of direction.

O. Polat, le 12 Octobre 1998 à Strasbourg 
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pstext textfile -J -R

textfile = x, y, size, angle, fontno, justify, text

FONTNO
0:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

1:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

2:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

3:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

4:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

5:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

6:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

7:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

8:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

9:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

10:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

11:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

12:ΑΒΧΔΕΦΓΗΙϑΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ ΑΒΧΔΕΦΓΗΙϑΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ 1234567890

13:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

14:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

15:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

16:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

17:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

18:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

19:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

20:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

21:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

22:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

23:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

24:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

25:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

26:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

27:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

28:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

29:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

30:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

31:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

32:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

33:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890
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O. Polat, le 12 Octobre 1998 à Strasbourg 




