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Akdeniz Bo1gesinde Yerkabugu Dinamigi adLy1a ba§latL1an proje1erin teme1 

amaCL p1aka1arLn birbir1erine gore hareket1erini, p1aka i~i deformasyon1arL 

ve fay hareket1erini ara§tLrmaktadLr. 

Hareket1i p1aka1arLn birbir1erine gore hareket1erini be1ir1emeyebi1mek 

i~in ~ok uzun kenar1arL ol~mek gerekmektedir. K1asik jeodezi ~ok uzun kenar

l.an ol<;me konusunda yeter1i olmamaktadLr. 1970'li YL11arLn ba§Lndan beri uy

du jeodezisi yeni teknik1eriy1e (SLR, VLBI, DOPPLER, GPS vb.) ~ok uzun kenar-

1arL ol<;me konusunda onem1i ge1i§me1er sag1amL§tLr. Ttirkiye ise 1980'li YL1-

1arLn ba§Lndan itibaren uydu teknik1erini jeodezide ku11anmaya ba§lamL§ ve 

1988-1991 YLllan arannda MIT (ABD), HAG (A1manya), DURHAM (lngiltere) ve 

ETHZ (lsvi~re) i1e i§bir1igiy1e 4 SLR ve 213 GPS noktasLnda SLR ve GPS ol~ti

leri yapLlmL§tLr. 

Bu maka1e uydu jeodezisi konusunda Ttirkiye'de yapL1an faa1iyet1er konu

sunda bilgi vermeyi ama~lamaktadL r. 

JIBSTRACT 

The main purpose of the projects started with the name of Crustal Dynamic 

of earth in Mediterranean is to investigate relative plate motions, intraplate 

deformations and fault activities in this region. 

It is required to measure very long baselines to monitor relative motions 

of mobile plates. Conventional geodesy is lack of determining such long baseli

nes. Begining from 1970's, Satellite geodesy has begun to playa big role with 

;[ts new techniques (SLR, VLBI, DOPPLER, GPS, etc.) in measuring very long base

lines. Turkey has begun to use satellite technics in geodesy since 1980 and,SLR 

and GPS observations were carried out at 5 SLR and 213 GPS point between 1988 

and 1991 in co11aborat:ion with MIT (USA), IfAG (Germany), DURHAM (England) ,ETHZ 

(Switzerland) • 

This paper aims to report all of the activities related to satellite geo

desy in Turkey. 
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1. GIR1$ 

Bilindi~i gibi yerkUrenin litosferi irili ufak11 levhalara bollinmli§ olup, 

bunlar birbirlerine gore relatif hareketler yapmak i~in yer i~inde bu hare

ketleri olu§turan de~i§ik nedenlerle zorlanmaktad1rlar. Levhalar1n bu hare

ketleri kimi yerde slirekli akma kimi yerde ise depremler bi~iminde kendini 

gostermektedir. tilkemiz levha tektoni~i a~1s1ndan Do~u Akdeniz'de onemli bir 

jeotektonik konumda bulunmaktad1r. Glineyde Arap Plakas1 ve Afrika Plakas1 ku

zeye hareketle Anadolu plakas1n1n alt1na dalmaktad1r. Anadolu plakas1 kuzey

den Avrasya plakas1 ile glineyden Arap ve Afrika plakalar1 aras1nda s1k1§arak 

~e§itli par~alanmalara sahne olmaktad1r (~ekil-l). Glinlimlizde de halen bu ha

reketler olagelmekte ve onemli faylanmalar1n olu§mas1 sonucu da lilkemizindep

rem bolgeleri olu§maktad1r. 

Do~u Anadolu Fay Hatt1, 

Kuzey Anadolu Fay Hatt1, 

Ege Graben Sahalar1, 

olarak tan1mlayabilece~imiz bu li~ onemli deprem bolgesi lilkemizi ~evreleyen 

plaka hareketleri ile yak1ndan ilgilidir. Plakalar1n hareket miktarlar1n1n bi

linmesi halinde yap1lacak model ~a11§malarla hangi fay hatt1nda ve nerelerde 

stres birikiminin olabilece~i hesaplanabilecektir. 

Plaka s1n1rlar1n1n jeofizik ve jeolojik gozlemlerle belirlenebildi~i yer

lerde yap1lan jeodezik ol~meler depremleri onceden haber verebilecek nitelik

te bilgiler sa~lamakla birlikte, bu tlir ol~limler, gerek duyar11k gerekse i§

glicli a~1s1ndan dar sahalarda uygulanabilmektedir. Hareketli plakalar1n rela

tif hareketlerini izlemek ise ~ok uzun kenarlar1 ol~meyi gerektirdi~indenyer

sel ol~melerle gerekli duyar11g1 sa~lamak imkans1zla§maktad1r. Bu ama~larla 

1970'li Y1llar1n sonlar1ndan itibaren uzay ~a11§malar1 h1Z kazanm1§, yersel 

jeodezik ol~limlerin yerini alacak ~e§itli teknikler (SLR, VLBI, DOPPLER, GPS 

v.b.) geli§tirilmi§ ve uygulamaya konmu§tur. Tlirkiye ise 1980'li Y111ar1n ba

§1ndan itibaren bu ~a11§malara etkin bi~imde kat1lm1§ bulunmaktad1r. 

2. TARIHCE 

1967 y1l1nda 1svi~re'de yapilan Uluslararas1 Jeodezi ve Jeofizik Birli~i 

Genel Kurul toplant1lar1nda Tlirkiye'deki fay hatlar1 lizerinde ~ok uluslu bir 

deprem ara§t1rmas1n1n yap1lmas1 teklifi bir 1ngiliz taraf1ndan ortaya at1lm1§ 
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~ekil-l : Ortado~u'nun tektonik eleman1ar1 ve bunlar1n 

re1atif hareket1eri (Hampton 1987) 
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ve ilgi gormU§tUr. Bu tQplanUya kaulan Tli;rk heyeti ba§kan~ donli§te bu tU;r 

~al~§malar~ organize edecek bir kurulu§ olarak TUrkiye Ulusal Jeodezi ve Jeo

fizik Birliginin (TUJJB) kurulu§ ~al~§malar~n~ ba§latm~§t~r. 

1968 y~l~nda kurulan TUJJB bUnyesinde deprem ara§t~rmalar~na ili§kin go

rli§meler yap~l~§ ancak konu Bolu-Gerede bolgesinde yap~lan jeodezik ~al~§

malar ve fay hatt~n~n bUyUk bir k~sm~n~ kapsayan sismik ~al~§malar olarak di

siplinleraras~ kopuklukla yUrUtUlmU§tlir. 

Diger taraftan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine kadar intikal eden ve 

bu meclisce kabul edilen "Depremlerin Onceden Haber Al~nmas~na 1li§kin Proje" 

ile bu ara§t~rmalar~n ~ok aktif bir yap~ya sahip olan TUrkiye'den ba§lamas~ 

uygun gorUlmU§tUr. Bu proje TtiBITAK arac~l~g~ ile Ulkemize intikal etmi§ ve 

TtiB1TAK konu ile ilgili tUm kurulu§lar~ 25 ARALIK 1979 tarihinde toplant~ya 

~ag~rm~§t~r. Bu toplant~da konuya sahip ~~k~lmas~ amac~yla "Depremlerin On

ceden Bilinmesi ve Deprem Hasarlar~n~n Belirlenmesi Projesi Yonetim Kurulu" 

olu~turulmu§ ve ilk toplant~s~n~ 13 9UBAT 1980'de yap~§t~r. Bu Kurul; TUB1-

TAK, Kandilli Rasathanesi, Harita Genel Komutanl~g~, 1stanbul tiniversitesi, 

Orta Dogu Teknik tiniversitesi, Maden Tetkik Arama EnstitUsU, TUrkiye Ulusal 

Jeodezi ve Jeofizik Birligi, Deprem MUhendisligi Ara§t~rma EnstitUsU, Hacet

tepe tiniversitesi ve 1stanbul Teknik tiniversitesi Uyelerinin kat~l~mlar~yla 

olu§turulmu§tur. Daha sonralar~ Yonetim Kurulu toplant~lar~ zaman zaman tek

rarlanm~§ ve Avrupa Konseyinin destegindeki projede geli§meler izlenmi§tir. 

4 Nisan 1980'de yap~lan Yonetim Kurulu toplant~s~nda lzmit-Kastamonu ara

s~ndaki alanda ~al~§malara ba§lan~lmas~na karar verilmi§ ve 1980 yaz~nda ilk 

arazi ~al~§malar~na ba§lan~lm~§t~r. 

~al~§malara diger disiplinlerde ~e§itli faaliyetlerle devam edilirken 

Uluslararas~ Jeodezi-Jeofizik Birligi'nin (IUGG) Avusturalya'daki (Canberra) 

toplant~s~ s~ras~nda "Dogu Akdenizde Plaka Hareketleri ve Kabuk Deformasyon

lar~n~ ol~meyi" ama~layan bir proje ele al~nm~§ ve bu konuda bir proje grubu 

olu§turulmu§tur. Daha sonra bu grubun Uyelerinden Dr.Max Wyss ve Dr.P.Wilson 

taraf~ndan WEGENER MEDLAS PROJES1 ad~ alt~nda lilkemizi de kapsayan Dogu Akde

nizde Kabuk Hareketlerini ol~meyi ama~layan bir proje teklifi 1mar ve lskan 

Bakanl~g~na intikal ettirilmi§tir. Konu Tmar ve lskan Bakanl~g~ Deprem Ara§

t~rma Dairesince Depremlerin once den Bilinmesi ve Zararlar~n~n Azalt~lmas~ 

Projesi Yonetim Kuruluna aktar~lm~§t~r. Konu bu kurulca incelenmi§ ve teknik 

a~~dan yarar~ kabul edilmi§tir. 
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6-7 EYLUL 1982'de NASA ye WEGENER teJ'll~i1ci1e;r:i ile l~tanbul'da bir tQplan

tL yap~lm~l?nr. Bu tQplanUda Tiirkiye ye Almanya aras~nda denrem ara~nrmala

r1na yonelik ortak ~al~l?malar i~in bir protokol haz1rlanm1§t1r. Bu protokol 

geregi hazl.r1anan proje onerisi Bonn BUyUkelc;;iligi arac1ll.g1yla Genelkurmay 

Bal?kanll.gl.'na iletilmil?tir. Bu oneride Akdeniz'de Laser Il?l.nlarl. 6lc;;me Siste

mi. ile olc;;Umler yapl.lmak istendigi ve bu amaC;;la TUrk Silahll. Kuvetlerinin yar

d~mlarl.n~n talep edildigi bildirilmi§tir. Genelkurmay Ba§kanll.gl. ise uydu ve 

bilgisayar sistemlerinin kullanl.lacagl. bu projenin ulkemize getirecegi fayda 

ve mahzurlar~n bilimsel olarak aC;;l.klanmasl. ve projeye yardl.m hususunun nasl.l 

ve hangi kurulu§ taraf1ndan yUrUtUleceginin belirlenmesi amaCl.yla konuyla il

gili kurulu§larl.n gorU§lerini istemi§tir. Al~nan goru§ler ve yap~lan toplant~

lar sonucunda projenin ulkemizde uygulanmasl.nl.n, deprem ara§tl.rmalarl. yanl.nda 

uzay ara§tl.rma yontemleriyle C;;all.§ma, yerkabugu hareketlerini inceleme ve bi

lim ada~ yeti§mesi ac;;~s~ndan kendi imkanlarl.~zla temin edemeyece~imiz yarar

lar saglayaca~~ goru§une varl.l~§tl.r. Ayrl.ca projenin Turkiye'de BaYl.nd~rl~k 

ve lskan Bakanll.g~ koordinatorlugunde ve ilgili kurulu§lar~n kat~laca~~ bir 

kurulun mu§avirlik ve kontrolunda yurutulmesinin uygun oldugu Ba§bakanl~gabil

dirilmi§tir. Bundan sonra da projenin uygulanmasl.na Bay~ndl.rll.k ve lskan Bakan

l~gl.'nl.n koordinatorlugunde bal?lanm~§t~r. 

Wegener projesi c;;erc;;evesinde uydu laser mesafe olc;;meleri (Satellite Laser 

Ran.ging, SLR) yapmak uzere Bolu (y~gl.lca), Diyarbak~r. Melengic;;lik (Karaman

Konya), Demirkoy (~rklareli) ve Yozgat' ta birer nokta sec;;ilmi§ ve bu nokta

lardaki platformlar~n in§aatlarl. BaYl.nd~rll.k ve lskan Bakanll.g~ taraf~ndan 

1986 yl.ll.nda yapl.l~§tl.r. 

WEGENER MEDLAS projesi c;;erc;;evesinde yurutulen c;;all.§malar 5 ~UBAT 1987'de 

toplanan TUJJB Konseyi olagan toplant~sl.nda teknik, idari ve mali yonlerden 

yeniden incelenmi§tir. Toplannda; WEGENER MEDLAS Projesi ad~ alnnda TDRK1YE' 

de halen uygulanmakta olan ve gelecekte uygulanacak uzay teknikleriyle ilgili 

projelerin uygulanmaSl.na i§lerlik kazand~rmak ve TDRK1YE 'nin bu projelerde ken

dine yara§l.r §ekilde yer almas~n~ temin etmek amacl.yla 

a. Bilimsel ve Uygulama 9all.§malarl. Koordinatorlugu'nun Harita Genel Ko

mutanll.gl.'nl.n 

b. Lojistik destegin Teknik Ara§tl.rma ve Uygulama Genel Mudurlugu'nun 

c. Bilimsel destegin ilgili universitelerin sorumlulu~unda bulunmasl.na 

karar verilmi§tir. 
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WEGENER MEDLAS Projesiyle ilgili olarak daha once se~ilen ve in§aatlar~ 

yap~lan noktalarda Federal Almanya Uygulamal~ Jeodezi EnstitUsli (lfAG) ve 

NASA taraf1ndan 1987 Y1l1nda ilk SLR ol~lileri yap~l~§t~r. Bu ol~lilere Bay~n

d~rl~k ve 1skan Bakanl~g~ Teknik Ara§t1rma ve Uygulama Genel MlidlirlUgU Deprem 

Ara§t~rma Dairesi Ba§kan11~1 ile Harita Genel Komutan11g~ yetkilileri de ka

t1l~§lard1r. 

11k SLR ol~Ulerinin yap1lmas1n1 takip eden gUnler i~ersinde IfAG'dan. 

Durham Universitesi'nden (1NG1LTERE) ve Hacettepe tlniversitesi ile ortak bi

limsel ~a11§malar1n1 sUrdlirmekte olan Massachusetts Teknoloji EnstitUsU-Yer 

Kaynaklar1 Laboratuar1'ndan (Earth Resources Laboratory. Massachusetts Ins

titute of Technology, MIT-ERL) Tlirkiye'de GPS ol~lilerinin yap1lmas1na ili§

kin proje onerileri a11n~§t1r. Bu oneriler TUJJB liyeleri ve ilgili kurulu§

lar aras1nda gorU§Ulerek ulusal ~1karlar1n gozetilmesi amac1yla li~ kurulu§ 

(IFAG, MIT ve DURHAM) ile ayr1 ayr1 protokol imzalanmadan once Ulusal Jeode

zi ve Jeodinamik GPS (UJJ-GPS) program1n1n olu§turulmas~na ve bu program ~er

~evesinde ilgili yabanc1 Universite ve kurulu§larla gorli§meler yap1lmas1na 

karar verilmi§tir. Bu ama~la bir komisyon kurulmu§ ve ~a11§malar~n~ 1989 y1l~ 

ba§1na kadar ge~en sUrede tamamlam1§t~r. 

Bu arada MIT ile Hacettepe tlniversitesi aras1nda imzalanan bir protokolla 

1988 Y1l1 EYLtlL ay1 i~inde Bat1 Anadolu'da se~ilen toplam 18 noktada GPS 01-

~lileri yap1lm1§t1r. 

11 MAYIS 1989'da yap1lan TUJJB ola~anlistli toplant1s1nda UJJ-GPS progr~ 

gorU§lilmli§ ve son §ekline getirilmi§tir /1/. Ayr1ca taraflarla bu program~er

~evesinde ayr1 ayr1 ve yeni uygulama esaslar1n1n haz1rlanmas~na karar veril

mi§tir. Bu karara bagl~ olarak yabanc~ kurulu§ temsilcileri ile yap~lan bir 

seri gorli§meden sonra; 

- HAZ1RAN 1989 ayLnda TUJJB ve MIT - ERL arasLnda TUrkiye'deki faylanma 

ve Bolgesel DeformasyonlarLn belirlenmesi amac~yla GPS ol~li ve Degerlendiril

mesi hakkLnda uygulama esaslar~ /2/. 

- TEMMUZ 1989 ay~nda TUJJB adLna hareket eden Harita Genel Komutanl~~L ile 

IfAG arasLnda Tlirkiye'de v~nLlacak SLR ve GPS ol~meleri i1e i1gi1i Uygu1ama 

Esas1arL /3/. 

- ACUSTOS 1989 aYLnda TUJJB adLna hareket eden HGK i1e Durham tlniversite

si (DO) arasLnda Tlirkiye'deki fay1anma ve bo1gese1 deformasyon1ar~n be1ir1en

mesi amac~y1a yapL1acak GPS ol~li ve de~er1endiri1mesi i1e i1gi1i uygu1ama esas

lar~ /4/. 

imza1an~§t~r. Bundan sonra ; 
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- MLT i1e 1989 ve 1991 Yl11arlnda Do~u Anado1u Bo1gesinde, 1990 yl11nda 

da Bau Anado1u Bo1gesinde ) 

- LfAG i1e 1989. 1990 ve 1991 Y111ar1nda SLR nokta1ar~. Kuzey Anado1u Fay 

(KAF) Hattl, Slflrlncl Derece Doppler Agl. DU§ey Kontro1 Agl ve Ankara yakln-

1arlnda kuru1an GPS test aglnda, 

- DU i1e 1989 Yl11nda Ege Bo1gesinde GPS ol~U1eri yapl1m1§tlr. 

Ayrlca 1991 yl11 OCAK aYlnda (Lodum1u-ANKARA) bo1gesinde IfAG i1e ortak-

1a§a sabit bir GPS istasyonu kuru1mu§tur. Ha1en GPS ol~U1erine sUrek1i olarak 

bu noktada devam edi1mektedir. Bu istasyon aynl zamanda 5 nci SLR istasyonu 

olarak p1an1anm1§ ve ol~U p1atformu in§a edi1mi§ olup ilk SLR kampanyaslnda 

SLR ol~UsU yapl1acaktlr. 

tstanbu1 Teknik Universitesi (tTU) ve ZUrih Tekno1oji EnstitUsU (ETHZ) 

araslnda "Marmara Bo1gesinde tektonik.aktivite ve bunun yera1tl su1arl hare

ket1eri, jeotermik ve sismo1oji He kar§l11kll etkHe§imi" ismi He ba§lau-

1an projenin 6 no1u a1t projesi olan jeodezi~ ~a11§ma1ar konusunda ger~ek1e§

tiri1ecek GPS ol~U1eri i1e i1gi1i olarak HAZtRt~ 1990 aylnda TUJJB adlna ha

reket eden HGK ve tTU i1e ETHZ araslnda Kuzey-Batl Anado1u'da Jeodezik 51~me-

1erin Yapl1maslna i1i§kin uygu1ama esas1arl imza1anml§tlr /5/. Bu uygu1ama 

esas1arl ~er~evesinde EYLUL 1990'da Marmara Bo1gesinde GPS ol~U1eri ger~ek-

1e§tirilmi§tir. 

WEGENER MEDLAS Projesi i1e i1gi1i olarak yapl1an SLR ol~li1erine ise 1989 

Yl11nda dort noktada (ilk periyot ol~U1eri 1987'de yapl1an) IfAG ve NASA tem

si1ci1eri aracl11g1y1a devam edi1mi§tir. 

Ha1en imza1anan protoko11ar geregi ~a11§ma1ar devam etmektedir.E1de edi

len ara sonu~lar ve proje1erde gUnUmUze kadar ger~ek1e§tiri1en ayrlntl11 a~lk-

1ama1ar a§agldaki bo1iim1erde sunu1acakur. 

3. WEGENER MEDLAS PROJESt 

WEGENER MEDLAS terim1erinin an1am1; 

WEGENER 

MEDLAS 

Working group of European Geo-scientists for the 

Estab1isment of Networks for Earthquake Research 

(Deprem Ara§tlrma ag1arlnln kuru1masl i~in Avrupa 

Yerbi1imci1eri ~a11§ma grubu). 

MEDiterranean LASer ranging 

(Akdeniz Bo1gesi laser ol~me1eri). 
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WEGENER, "NASA'n~n Yerkabu~u Dinamigi ve Deprem Ara~t~rma Progra~na Ayrupa' 

n~n kat~l~m~n~ saglamak amac~yla MART 1981'de Frankfurt'ta kurulmu~tur. 

WEGENER Projesi ; 

- Orta ve Dogu Akdeniz B6lgesinde uydu laser uzakl~k ve hassas gravite 

019lilerinin yap~lmas~n~, 

- Afrika plakas~n~n kuzey s~n~rlarlnda jeodezik ve/veya jeofizik 9all~

malarln yap~lmaslnl, 

- Batl Avrupa'da 90k uzun kenarll baz interferometresi (VLBI) 019lileri 

yapmay~ ama9lamaktad~r. 

Wegener projesinin yukar~daki faaliyetlerinden biri olan, Orta ve Dogu 

Akdeniz'deki uydu laser uzakl~k 019me projesi MEDLAS olarak isimlendirilmek

tedir. MEDLAS projesi; 

- Hollanda, Amerika ve Bat~ Almanya Mobil laser sisteminin kullan~lmas~n~, 

- Tlirkiye ve Tunus'un arazi faaliyetlerini destekleyerek kat~lmaslnl, 

- Daha sonra verilerin indirgenmesi, analizi ve bu projeyle ilgili diger 

ara~t~rmalarla ili~ki kurularak sonu9lar~n yorumlanmaslnl, 

- 019lilerin her iki yllda bir tekrarlanmasln~, 

- Diger uzay tekniklerinden biri olan GPS'le 019lilerin slkla~t~rllmaslnl 

kapsamaktad~r. 

Orta ve Dogu Akdeniz Bolgesinde yap~l~§ olan jeodinamik, sismolojik ve jeo

lojik ara§tlrmalar sonunda belirlenen deformasyonlarln, kom§u plakalar araSln

daki relatif hareketten dolay~ olu§tugu saptanml§t~r. 1980'li ylllarln ba§~na 

kadar yap~lan bu ara§t~rmalar~n hi9birinde jeodezik veri yoktur. MEDLAS proje

si ile Orta ve Dogu Akdeniz bolgesinde eksik olan 90k duyarll jeodezik verile

rin elde edilmesi ve jeodezi, jeodinamik, sismoloji ve jeolojinin degi§ikalan

lar~yla ili§ki kurularak; kentsel bolgelerdeki sosyo-ekonomik problemlere 90-

zlim bulmak, bilimsel sonU9lar elde etmek ve dUnyan~n en onemli kliltlirel bolge

sinde ara§t~rma yapmak ama9lanml§tlr. 

MEDLAS projesi gergevesinde 019li yapllan noktalar sabit SLR noktalarl ile 

ge9ici olarak 019lilen SLR noktalarlndan olu§maktad~r. Avrupa'da kurulan sabit 

SLR noktalarlnln isimleri a§agldadlr. 
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Dionysos (Yunanistan) 

Grasse (Fransa.) 

Graz (Avusturya) 

Herstmonceux (lngiltere) 

Jerusalem (lsrail) 

Kootwizk (Hollanda) 

Matera (ltalya) 

Metsahovi (Finlandiya) 

San Fernando (lspanya) 

Wettzell (Batl Almanya) 

Zimmerwald (lsvl~re) 

Hareketli (Mobil) Laser mesafe ol~me sistemlerinin kullanl.ldl~l iilkeler ise; 

Mlslr 

Yunanistan 

ttalya 

Tunus 

Tiirkiye 

Bu iki c,e§it SLR noktalarlnda aynl zamanda olc,iiler yapllarak; 

Uydularln yoriinge elemanlarl, 

Noktalarln duyarll koordinatlarl ve 

Noktalar araslndaki kenar uzunluklarl ~ok duyarll bir §ekilde hesap

lanabilmektedir. 

SLR sisteminde kullanllan uydular; 

LAGEOS (NASA) 

STARLETTE (FRANSA) 

POLSAT (ESA (European Space Agency) + NASA) 

EGP (Experimental Geodetic Payload, JAPONYA) 

AIJSAI (JAPONYA) 

WEGENER MEDLAS projesinde fark-l1 ~al1§ma gruplarlolu§turulmu§tur. Ulkeler 

projeye farkl1 gruplarda katllabilmektedirler. Bu gruplar 

GRUP I 

GRUP II 

GRUP III 

GRUP IV 

Hareketli SLR sistemlerini kullanmak. 

Avrupa ve Akdeniz Bolgesindeki sabit SLR istasyonlarlndaki ol~iile

re katllmak. 

Global laser izleme a~lna katllmak. 

Ev sahibi iilke olarak faaliyetleri desteklemek amaclyla ulusal 

olanaklarla katllmak. 
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GRUP V Veri1erin indirgenmesi ye ana1iz faa1iyet1erine katl1mak, 

GRUP VI 51~il1erin yapl1masl ve/veya veri i§leme ye ana1iz faa1iyet1erine 

ihtiya~ ha1inde katl1mak. 

GRUP VII Disip1in1erarasl ana1iz yapmak Uzere katl1mak. Bu grubun gorevi 

jeodinamik yorum1ama yapmak ve diger deneyse1 kaynak1ardan e1de 

edi1en sonu~lar1a i1i§ki kurmak. 

Tiirkiye. WEGENER MEDLAS proj esindeki grup1ardan IV neil grup' taki faali

yet1ere. hareket1i SLR 51~il1erinin yapl1aeagl ev sahibi il1ke olarak katl1m1§

tlr. 

Tiirkiye'de hareket1i SLR sistem1eriy1e 

- Diyarbaklr 

- Me1engi~lik (Karaman-Konya) 

- Ylgl1ea (BOLU) 

- Yozgat 

nokta1arlnda §imdiye kadar 1987 ve 1989 yl11arlnda iki periyotta ol~il yapl1-

m1§tlr. 1987 yl11ndaki ol~il program1 a§agldadlr. IfAG ol~U ekibi MTLRS-2(Mo

nitor Transportable Laser Ranging System) ve NASA (ABD) ol~U ekibi TLRS - 1 

(Transportable Laser Ranging System) ta§lnabi1ir SLR sistem1erini ku11anm1§-

1ardlr. 

Nokta Adl Tarih 51C;UyU Yapan 

DtYARBAKIR 23 MART - 1 MAYIS 1987 lfAG 

MELENGt~LtK-KONYA 23 MART - 1 MAYIS 1987 NASA 

YOZGAT 11 MAYIS-19 HAZtRAN 1987 lfAG 

BOLU-YICILCA 11 MAYIS-19 HAZtRAN 1987 NASA 

1989 yl11ndaki ikinei periyot SLR 51~U1eri yine bu d5rt noktada a§agldaki 

program dahi1inde yapl1m1§tlr. 

Nokta Adl Tarih 51C;iiyU Yapan 

YOZGAT 10 TEMMUZ - 18 ACUSTOS 1989 lfAG 

BOLU-YIGILCA 10 TEMMUZ - 18 ACUSTOS 1989 NASA 

DtYARBAKIR 28 EYLtlL - 6 EKtM 1989 lfAG 

MELENGt~LtK-KONYA 28 EYLtlL - 6 EKtM 1989 NASA 
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WEGENER MEDLAS projesinin en onemli ozelliklerinden biri de ta§1nabilir 

SLR ol~lisli yap1lan noktalar1n ~evresinde uygun klasik arazi ol~Umlerinin de 

yap1lmas1dLr. Klasik arazi ol~Ulerini yapmanLn 3 nedeni vard1r, 

SLR ol~ijsij yap1lan noktalar1 bolgesel aga baglayarak hareketin ayr1n

t1s1n1 ortaya ~1karmak. 

Plakalar araS1 hareketten lokal hareketi aY1rdetmek i~in SLR istasyon

lar1n1n ~evl~sindeki referans noktalar1n1n hareketlerini belirlemek. 

SLR ol~Uleriyle yinelemeli olarak belirlenen kenarlar aras1ndaki fark

lardaki §Upheyi ortadan kald1rmak. 

Bu ama~larla SLR istasyonlar1n1n ~evresine yakla§1k 10 km. uzak11kta U~er 

adet referans noktas1 in§a edilmi§tir. Melengi~lik ve Diyarbak1r SLR noktala

r1ndaki referans noktalar1ndan olu§an yerel agdaki jeodezik ol~Umler (A~1.Ke

nar, Azimut. Doppler ve Nivelman ol~Umleri) 1987 Y1l1 yaz aylar1nda ger~ek

le§tirilmi§tir. 

4. MASSACHUSETTS TEKNOLOJl ENSTITOSO (MIT) lLE YAPILAN GPS CALISMALARI 

WEGENER MEDLAS projesinin bir devamL olmak Uzere TUrkiye'deki fay etkin

ligi. bag1l plaka hareketleri ve plaka i~i deformasyonlar1n ara§t1r1lmas1 ama

c1yla GPS'in kullan1lmas1na yonelik bir proje onerisi 1987 Y1l1 sonlar1ndaMIT 

taraf1ndan yap1lm1§t1r. 

HAZtRAN 1989'da "TUJJB ve MIT-ERL aras1nda Tlirkiye'deki faylanma ve bolge

sel deformasyonlar1n belirlenmesi amac1yla GPS ol~U ve degerlendirmesi hakk1n

du Uygulama esaslar1" isimli protokol imzalanro1§t1r. 

Projenin ba§lang1~taki temel amaC1 §unlard1r /2/; 

a. 5zellikle Kuzey Anadolu Fay (KAF) hatt1 ve Dogu Anadolu Fay (DAF) hat

t1 ag1rl1kl1 olmak Uzere. Tlirkiye'deki ana fay sistemleri boyunca gerilim,bi

rikim ve bo§al1mlar1n izlenmesi, 

b. Arap, Afrika ve Avrasya plakalar1 ile s1n1rlanan Anadolu plakas1 i~e

risindeki deformasyonlar1n dogrudan ol~Ulmesiyle 

Anadolu plakas1n1n bat1ya dogru ka~1s1n1n, 

Kuzeydogu Anadolu Blokunun doguya dogru ka~1§1n1n, 

Dogu Anadolu'daki Kuzey-GUney yonlU s1k1§man1n, 

Bat1 Anadolu'daki Kuzey-GUney yonlU a~1lman1n belirlenmesi, 
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c. Af~ika, A~ap, Anadolu ye Av~asya plakalarlnln gUnU~Uzdeki hAg~l ha~e

ketle~inin heli~le~esi. (9al~§manln hu amaCl Dogu Akdeniz B5lge&inde SLR 51-

c;iileri He hag~l plaka ha~eketlerinin 5lc;Ulmelline 15nelik WEGENER mDLAS pro

jesinin hi~ uzantls~dlr.) 

Bu proje c;erc;evesinde Batl ve Dogu Anadolu'da ana fay hatlarl iizerinde se

c;ilecek noktalarda birer Yll arayla 5lc;iilerin tekrarlanmasl §eklinde bir GPS 

5lC;ii program1 tasarlanm1§tlr. 

Kar§lllkll imzalanan protokol geregi, MIT proje c;erc;evesinde yiiriitiilecek 

5lC;ii c;all§malarlna gerekli donanlm ve arazi gerec;lerini saglamaklayiikiimlUdUr. 

MIT ile yapllan C;all§malarda noktalar, kar§lllkll anla§ma saglanmak sure

tiyle UJJ-GPS programlnda belirtilen nokta sec;im ilkelerine g5re sec;ilmi§tir. 

Buna g5re 5lc;Ulen noktalardan 

3 nokta slflrlnCl derece doppler noktasl 

1 nokta slkla§tlrma doppler noktasl 

1 nokta I nci derece yatay kontrol agl noktasl 

1 nokta III ncU derece nirengi noktasl 

1 nokta nivelman noktasldlr 

Ayrlca BatlAnadolu'da 5lC;ii yapllan 5 nokta ise DURHAM Universitesi ile yapl

Ian c;all§malarda 5lc;Ulen noktalarla ortaktlr. 

Proje kapsamlnda tesis edilen GPS noktalarlnda yapllan GPS 5lc;UlerininSLR 

noktalarlndaki GPS 5lc;Uleri ile baglantlslnln da yapllmasl hedeflenmi§tir. Bu 

amac;la GPS Kampanyalarl slraslnda SLR noktalarlndaki GPS 5lc;Uleri ya MIT tara

flndan yapllm1§ ya da IfAG ile koordine edilerek IfAG'ln yaptlgl e§ zamanll 

5lc;Ulerden yararlanllm1§tlr. 

B5ylece MIT ile ortak olarak hem jeodinamik hem de TUJJB'nin ulusal jeode

zik ihtiyaC;larlnl kar§llamaya yonelik toplam 33 GPS noktasl ile 4 SLRnoktasln

da peryotlar halinde tekrarlanan GPS olc;Uleri yapllm1§tlr. Ayrlca 1990 yllln

da egitim c;all§malarl SlraSlnda GPS test aglna ait 7213 ve 132 No.lu nokta

larda bir gecelik GPS olC;UsU yapllm1§tlr. 

MIT 1988 ve 1989 ylllarlndaki c;all§malara gerekli donanlmln yanlnda her 

allcl ic;in bir de operat5r getirerek katllm1§tlr. 1990 ve 1991 ylllarlndaki 

C;all§malarda ise MIT sadece iki operator getirmi§ diger operatorler HGK tara

flndan tahsis edilmi§tir. 

MIT taraflndan TUrkiye'de GPS olc;Uleri 1988 Ylllndan ba§lamak Uzere birYll 

batl ve bir yll do~u olmak Uzere be§ yll sUreyle planlanm1§tlr. 9al1§malarGPS 

5lC;U kampanyalarl §eklinde dUzenlenmi~tir. 
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a. 1988 Y~11 TUJJB-~lT GPS Kampanyas1 

1988 Y1h GPS 51c;U1eri :MlT 'Ve Hacettepe Univer;sitesi A!t'A;S1.nd;1, iJllZa1F1,nFl,n 

bir protoko11a Bat1 Anado1u'da sec;i1en 14 adet GPS noktas1 i1e 4 adet SL~ Qok

taS1nda gerc;ek1e§tirilmi§tir (~ekil-2). Arazi c;ab.§ma1an 4-30 Ey1ii1 1988 ta

rih1erinde yap11m1§t1r. ~IT 4 adet GPS a11c1s1 getirmi§tir. Kampanya siiresin

ce Hacettepe Universitesi'nde tesis edi1en ANKA noktas1nda bir a11c1 sabit 

b1rak11m1§. diger 3 a11c1 ise hareket1i a11c11ar olarak gorev yapm1§lard1r/6/. 

b. 1989 Y111 TUJJB-~IT GPS Kampanyas1 

1989 yi11 GPS olc;ii1eri Agustos-Ey1ii1 ay1ar1nda Dogu Anado1u'da sec;i1en 17 

adet GPS noktas1 i1e 1 adet SLR noktas1nda gerc;ek1e§tiri1mi§tir (~ekil-3).~IT 

3 adet TI 4100 ve 4 adet Trimble 4000 SST olmak iizere 7 adet GPS a11c1s1 i1e 

c;a11§ma1ara kat11m1§t1r. Bun1ardan 1 adet TI4100 a11c1s1 IfAG grubuy1a c;a11§

ma yapmak iizere Alman ekibine kira1anm1§t1r. Arazi c;a11§ma1ar1ndan once kam

panyaya kat11an TUrk persone1e GPS a11c11ar1n1n ku11an~lmas1 konusunda oir 

egitim veri1mi§tir. 

Kampanya siiresince ANKA ve DBKO SLR nokta1ar1nda birer a11c1 sabit kalm1§, 

diger1eri hareket1i olarak Dogu Anado1u GPS nokta1ar1nda iic;er giin1iik siirel~r

Ie GPS olc;u1eri yapm1§lard1r. Kampanya s1ras1nda 1 adet Trimble a11c1s1n1n 

ar1za yapmas1 nedeniy1e bu ekibin yapacag1 olc;ii1er diger ekip1er taraf1ndan 

tamam1anm1§t1r. Bu c;a11§ma1ar IfAG ve DURH~ taraf1ndan yiiriitii1en c;a11§ma1ar-

1a e§ zaman11 olarak yap11m1§t1r/6/. 

c. 1990 Y111 TUJJB-~IT GPS Kampanyas1 

1990 TUJJB-~IT GPS kampanyas1nda Bat1 Anado1u'da 1988 Y111nda GPS olc;lisli 

yap11an nokta1ardan 10 tanesinde ikinci peryot olc;li1eri yap11m1§t1r (~ekil-4). 

~IT iic; adet Trimble 4000 SST GPS a11c1s1 i1e c;a11§ma1ara kat11m1§t1r. Bu 

iic; al1c1dan bir tanesi ANKA noktas1nda sabit ka1m1§ diger1eri hareket1i olarak 

gorev yapm1§t1r. 

GPS nokta1ar1n1n civar1nda referans noktalar1 tesis edi1mi§ ve bu nokta-

1ar1a GPS nokta1ar1 aras1nda bag1ant1 olc;ii1eri (Ac;1, Kenar) ayr1ca bir ekip 

taraf1ndan gerc;ek1e§tiri1mi§tir. 

Egitim c;a11§ma1ar1 S1raS1nda ANKA noktas1 c;evresindeki referans nokta1a

r1nda ve GPS test ag1nda alet ar1zaS1 nedeniy1e IfAG taraf1ndan olc;ii1emeyen 

7213 ve 132 no1u nokta1arda bir giin1iik GPS olc;iisii yap11m1§t1r/7/. 
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d. 1991 Y~l~ GPS KampAnyas~ 

1991 y~h TUJJB-MIT GPS kam.panyaSl EYLUL ay1.nda 16 S;J, Do!!u Anadolu' da 1989 

y~l~nda ol~Ulen noktalarda ikinci peryot ol~k Uzere toplam, 20 GPS noktA~;J, ve 

2 SLR noktaSJ.nda ger~ekle~tirilmi§tir (~ekil-S). 

MIT 7 adet Trimble 4000SST GPS al~c1.s1. getirmi§tir. Kampanya sUresince 

IfAG ile koordinasyon yap~larak YGLO ve MLGO ve KRCD noktalar~nda birer al~c~ 

sabit tutularak kampanyan~n SLR noktalar~ ile baglant~s~n~n yap~lmas~ saglan-

1D1§t~r. 

1989 y~l~nda yap~ld~g~ §ekilde 11 noktada da referans noktalar~n~n baglan

t~ ol~Uleri yap~11D1§t~r/8/. 

e. Degerlendirme ~al~§malar~ 

1988 - 1989 ve 1990 y~llar~nda MIT ile yap~lan GPS ol~Ulerine ait veriler 

uygulama esaslan ~er~evesinde bir personel taraf1ndan~UBAT-MAYIS 1991 'de MIT' 

ye gotUrUlerek GAMIT GPS degerlendirme yaz~1~1D1 ile degerlendirilmi§tir. 

Degerlendirmede CIGNET (Cooperative International GPS Network) ag~na ait 

sabit istasyonlardaki GPS ol~Uleri de kullan~11D1§ ve SVS /9/ sisteminde koor

dinatlar elde edilmi§tir. 

5. ALMANYA UYGULAMALI JEODEZt ENSTtTOSO (IfAG) tLE YAPILAN GPS CALISMALARI 

IfAG ile WEGENER MEDLAS projesinin dev~ olarak KAF ve SLR noktalar~nda 

1989 y~l~nda ba§lat~lan GPS ~al~§malar1. TUJJB'un ulusal jeodezik projelerine 

de destek olacak §ekilde geni§letilmi§tir. TEMMUZ 1989'da TUJJB ad~na hareket 

eden HGK ile IfAG ara&~nda imzalanan TUrkiye'de SLR ve GPS ol~meleri ile ilgi

Ii uygulama esaslar~na bagl~ olarak; 

- KAF hatt~nda se~ilen GPS noktalar~nda. 

1983-1984 y~llar~nda kurulan s~f~r~nc~ derece doppler ag~na ait 

noktalarda 

- DU§ey kontrol ag~na ait nivelman noktalar~ ve mareograf istasyonlar~nda, 

- Ankara yak~nlar~nda olu§turulan GPS Test Ag~na ait noktalarda 

GPS ol~Uleri yap~11D1§t~r. 

Uygulama esaslar1. ~er~evesinde GPS arazi ~al~§malar~ i~in gerekli donan~m 

IfAG taraf~ndan saglanmaktad~r. IfAG ayr~ca her al~c1 i~in bir de operator ge

tirmektedir. TUJJB ise IfAG taraf~ndan getirilen malzemelerin Tllrkiye'ye sokul

mas~ i~in gerekli GllmrUk mllsaadelerini almakta ve her al1.c~ya bir operator tah

sis etmektedir. GPS ol~Uleri her y~l kampanyalar §eklinde yap~lmaktad1r. 
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a. 1989 !lll TUJJB~IfAG GPS Kampanyas1 

TUJJB-lfAC uaundaki 1989 yl11 GPS c;ah,§JlIalan ACUSTOS-EYLUL aylannda 

ge~c;ekle,ti~ilJlli§tir. Bu c;all§mala~1n yapllabilJllesi ic;in tfAG 2 adet TI 4100 

ve 2 adet Minimac olmak Uzere topl~ 4 adet CPS allclsl getirmi§tir. 1 adet 

TI 4100 a11c1S1 da XIT'den kiralanmak suretiyle toplam 5 adet GPS a11clsl ile 

bu kampanya yUrUtUlmU§tUr. CPS olc;Uleri SLR noktalarlnda ve bunlarln yakla§lk 

10 km. yaklnlna tesis edilen kontrol noktalarlnda yapllm1§tlr.(§ekil-3). Boy

lece SLR kontrol noktalarl ile SLR platformlarlndaki merkez noktalarl araSln

daki GPS olc;Uleri ile baglantl C;all§malarl gerc;ekle§tirilmi§tir/6/. 

b. 1990 Ylll TUJJB-IfAG GPS Kampanyasl 

IfAG ile 1990 ylllnda yUrUtUlen GPS olc;Um c;all§malarlnda KAF hattlnda bi

rinci peryot 8lc;Ulerinin yanlslra, GPS test agl, SlflrlnCl Derece Doppler Agl 

ve OO§ey Kontrol Aglna ait noktalarda (§ekil-4) GPS 8lc;Uleri yapllm1§t1r.IfAG 

e;all§malara 3 adet Trimble 4000 SD/SDT 2 adet Minimac, 4 adet TI 4100 ve 4 

adet WMl02 GPS allcllarl ile katllm1§tlr/7/. 

(1) Ankara GPS Test Aglnda Yapllan GPS Olc;Uleri 

GPS 8le;Ulerinin nokta slkla§tlrmaslnda kullanlm1nln ara§tlrllmasl 

amaclyla Ankara yaklnlarlnda kurulan test aglndaki GPS olc;Ulerinde YGLO ve 

YZGO SLR noktalarl ile 7213 No.lu Me§edag noktaslnda birer allCl sabit tutul

mu§tur. Diger allcllar hareketli allCllar olarak gorev yapm1§lardlr. 

(2) SlflrlnCl Derece Doppler Aglnda Yapllan GPS Olc;Uleri; 

SlflrlnCl derece doppler aglna ait toplam 20 noktada iki§er gUnlUk 

GPS 8lc;Uleri yapllm1§t1r. Aynl zamanda YGLO,YZGO ve MLGO SLR noktalannda bi

rer a11Cl sabit tutulmu§tur. 

(3) OO§ey Kontrol Aglnda Yapllan GPS olc;Uleri; 

DU§ey kontrol aglnda Mente§ (tZMtR), Samsun ve Antalya mareograf 

istasyonlarl ile Samsun-Antalya mareograflarlnl birle§tiren gUzergah boyunca 

18 nivelman noktaslnda YGLO, YZGO ve MLGO SLR noktalarl ile e§ zamanll GPS 01-

e;Uleri Ue; gUnlUk sUre ic;inde yapllm1§tlr. Bu olc;Uler slraslnda bazl noktalarda 

merkez dl§l 8le;Uler yapmak zorunda kallnm1§ olup, merkez dl§l noktalarla mer

kez noktalarl araslndaki yUkseklik farklarl seri nivelmanla belirlenmi§tir. 

(4) KAF Hattlnda Yapllan GPS Ole;Uleri; 

KAF Hattlnda yapllan ole;Uler SlraSlnda YGLO SLR noktasl ile Yeni

c;aga (1204) noktalarlnda birer a11c1 sUrekli olarak sabit tutulmu§tur. Diger 
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a11c1lar ise hareketli olarak g5rev yapm1~lard1r. Bu ~afhada toplam 27 nokta

da GPS 5l~UsU yap1lm1~t1r. 

c. 1991 Y1l1 TUJJB-IfAG GPS KampanyaS1 

1991 Y1l1 ~a11~malar1na IfAG 10 adet Trimble 4000SST ve 1 adet Trimble 

4000ST olmak Uzere toplam 11 adet GPS a11c1s1 ile kat1lml§tlr. GPS 5l~Uleri 

KAF, GPS Test A~1, SLR ve Dli~ey Kontrol Ag1na ait noktalarda yapllm1§tlr (~e

kil-5). 

(1) KAF Hatt1nda Yap1lan GPS Ol~Uleri; 

1990 Yll1nda birinci peryot 5lglileri yapllan 27 noktan1n ikinci 

peryot 5l~lileriyle birlikte Ta~kesti'de kurulan aga ait U~ noktada da GPS 51-

~lileri yapllml~tlr. Ol~liler slras1nda Yenigaga noktaslnda bir allc1 sabit tu

tulmu~tur. 

(2) GPS Test Aglnda Yap1lan GPS olglileri; 

Ankara yaklnlarlnda kurulan test aglna ait toplam 15 noktada GPS 

5l~lisli yapllm1§tlr. 4 glin sliren 5l~liler s1ras1nda 7213, 8004, 8003 ve 23 nolu 

noktalarda birer allC1 sabit tutulmu~tur. 

(3) SLR Noktalar1 ve Mareograf lstasyonlarlnda Yap1lan GPS olgUleri 

Be§ gUn slireyle YGLO, MLGO ve YZGO SLR noktalar1 ile Bodrum, Sam

sun, Mente~, Erdekve Antalya Mareograf istasyonlarlnda e§ zaman11 GPS 5l~U

leri yapllml§tlr. MLGO noktaslnda MIT ile koordineli olarak bir glin fazla 51-

~li yap1lm1§tlr/8/. 

d. De~erlendirme ~a11~malarl; 

1989 ve 1990 ylilarlnda IfAG ile birlikte yap1lan GPS 5lglilerinin degerlen

dirilmesi uygulama esaslarl ~er~evesinde 1991 Yl11nln ilk altl aYlnda IfAG'da 

gergekle~tirilmi§tir. Tlirkiye'den degerlendirme ~all~malarlna iki personel ka

tllml~t1r. Ol~liler Bernese V3.2 GPS degerlendirme yazlllm1 ile degerlendiril

mi~tir. 

6. DURHAM ONIVERSITESl lLE YAPILAN GPS CALISMALARI 

6 MART 1989 tarihinde 9 EYLUL Universitesi ile DU araslnda kar~l11k11 bir 

i~birligi anla~mas1 imzalanml~t1r. Bu anla~manln Tlirkiye'de GPS 5lgUlerinin 

yapllmasl ile ilgili olarak da HGK ve DU araslnda "Tlirkiye'deki faylanma ve 

b5lgesel deformasyonlarln belirlenmesi amac1yla yapllacak GPS 5lgli ve deger

lendirmesi ile ilgili uygulama esaslarl" A~USTOS 1989'da imzalanm1§tlr. 
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fiu anla§ma ~er~evesinde ytirtittileeek ara§t~rmalarla plakalar~n ~arp~§mas~ 

SQnueu o;t;taya ~~kan deformasyonlar ve bolgedeki sismik aktiviteyi ytirtiten fi

ziksel sUre~lerin ineelenmesi sa~lanaeakt~r, DU GPS ol~Ulerinin yap~labilmesi 

i~in gerekli donan~m ve arazi gere~lerini 5a~lamakla ytikUmlUdtir. 

GPS ol~timleri ile tektonik deformasyonlar1n belirlenmesi 5 y~l stireli bir 

~al~§ma olarak planlan~§t~r. Buna gore ilk ol~tiler 198~ y1l~nda ACUSTOS ve 

EYLUL aylar~nda yap~lm~§t~r. 

GPS ol~tisti yap~lan noktalar hem jeodinamik hem de TUJJB'un Ulusal Jeodezik 

projelerini destekleyeeek §ekilde se~ilmi§tir. Se~ilen noktalar~n ttimti Ege Bol

gesindedir. Bunlardan 4 nokta Yatay Kontrol Ag~na aittir. 5 nokta ise MIT ta

raf~ndan Bat~ Anadolu'da ol~ti yap~lan noktalarla ortakt~r. 

1989 y~l~ GPS ol~tilerinin yap~labilmesi i~in DU 5 adet TI 4100 GPS al~e~s~ 

getirmi§tir. Toplam 32 noktada ilk TUJJB-DU GPS Kampanyas~ ger~ekle§tirilmi§tir 

(~ekil-3). 

Bugtine kadar tek peryot olarak yap~lan GPS ol~tilerinin de~erlendirilmesi 

Uygulama Esaslar~ ~er~evesinde KASIM-ARALIK 1990'da Durham Universitesinde Ttir

kiye'den bir personelin kat~h~yla ger~ekle§tirilmi§tir. De~erlendirmede Ber

nese V3.2 yaz~l~m~ kullan~lm~§t~r. 

7. ZORIH TEKNOLOJl ENSTITOSO(ETHZ)lLE YAPILAN GPS CALISMALARI 

tTU ve ETHZ aras~nda imzalanan "Marmara Bolgesinde Tektonik Aktivite ve bu

nun yeralt~ sular~ hareketleri, jeotermik ve sismoloji ile kar§~l~kl~ etkile

§imi" konulu projenir: 6 No.lu alt projesi (Jeodezi) ile ilgili olarak TUJJB ile 

ETHZ aras~nda GPS ~al~§malar~ 1990 y~l~ndan ba§layarak devam etmektedir. Proje 

jeolog, jeofizik~i ve jeodezieiler aras~nda stirdtirtilen ~ok disiplinli bir ~a

l~§mad~r. Ana amae~, Kuzey Anadolu Fay Zonunun bat~ kesimini (Burada kompleks 

bir graben sistemi olu§mu§tur) jeodezik yonden ara§t~rmak ve sonu~ olarak sap

tanaeak deformasyon alan~n~, tektonik, yeralt~ suyu hareketleri, jeotermik ve 

sismik a~1lardan degerlendirmektir. 

<;a11§ma alanlar1 Marmara Denizi 'nin kuzey ve gtineyinde bulunmaktad1r ve III 

neti Kuzey Anadolu Fay~n~n Biga Yar1madas~ i~erisindeki devam~n~ ve Edremit gra

beninin faaliyet alan~n~ i~ine alaeak §ekilde geni§letileeektir. Uygulamaesas

lar~ ~er~evesinde GPS ol~tisti yap~laeak noktalar UJJ-GPS program~ nokta se~im 

ilkelerine uyularak se~ilmi§tir. Bunlardan ti~ nokta IfAG ile KAF hatt~nda ol~ti 

yap~lan noktalarla ortakt~r. 
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1990 y~l~ EylUl ay~nda toplam 47 noktada (~ekil-4) 11 adet WM-l02 GPS all

c~s~yla TUJJB-ETHZ aras~nda ilk GPS kampanyas~ ger~ekle~tirilmi§tir, Kampanya 

sUresince ITAY (1stanbul) noktaslnda bir allcl sUrekli sabit tutul~§tur.GUn

de ortalama 5 saatlik veri kaydl yapllm~§tlr. 

~imdiye kadar tek peryot olarak 5l~UlmU§ olan Marmara Bolgesi'ne ait GPS 

verileri uygulama esaslar~ ~er~evesinde 1991 y~ll ~UBAT-N1sAN aylar~nda TUr

kiye'den bir personelin kat~l~~yla ETHZ'de Bernese V3.2 yaz~l~m~ ile deger

lendirilmi§ tir, 

8. SONUC 

1988-1991 y~llar~nda MIT, IfAG, DURHAM ve ETHZ ile ayr~ ayr~ imzalanan uy

gulama esaslar~na bagl~ olarak top!am 213 adet (12 adet SLR Referans Noktas~ 

dahil) noktada GPS ol~UsU yap~lm~§t~r, Bu noktalar dort yabanc~ kurulu§unjeo

dinamik ama~l~ olarak genellikle kayada bronz olacak §ekilde in§a ettikleri 

nokta1ar~n yan~nda UJJ-GPS program~ nokta se~im ilke1erine ba~l~ olarak Ulke 

temel yatay ve dU§ey kontrol ag~nda ve GPS test a~~nda se~ilen noktalardan 

olu§maktad~r. Jeodinamik ama~la se~i1en noktalar ayn~ zamanda hem kurulu§lar

aras~ hem de jeodezik ama~l~ noktalarla ortak noktalar~ i~ermektedir, Bu or

tak ili§ki a§ag~daki tabloda gorUlmektedir, 

PROJE MIT !fAG DURHAM ETHZ SIF.DOP. DUSEY TEST SLR TOPLAM 

MIT 26 5 2 33 

!fAG 26 3 1 30 

DURHAM 5 27 32 

ETHZ 3 44 47 

SIF.DOP. 2 17 1 20 

DUSEY 23 23 

TEST 1 23 24 

SLR 1 3+12 16 

Yukar~daki tablodan MIT taraf~ndan ol~Ulen top lam 33 noktanln 5 adedi DUR

HAM'~n Bat~ Anadolu'da ol~U yapt~g~ noktalarla, 2 adedi de Slflr~nc~ Derece 

Doppler Ag~nda Bl~ij yap~lan noktalarla ortcik oldugu anla§llmaktad~r. 26 nokta 

ise sadece MIT taraf~ndan ol~ijlmij§tijr. 
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Bunlal:a ek olarak 13 Mart 1992 t/;\l;'ihinde Erzincan'da meydana gelen deprem

den hemen sonl:;!. Hal:ita Genel Komutanl:q~~ ve MIT tal;ahndan bolgedeki fay hat

Un~n iki tarafl,nda 4 adet T:rirqhle 4000SST GPS ahc~s:I. He 13 gUnliik bir kam

panya dUzenlenmi§tir. Bu kampanyada daha onceden tesis ve ol~Uleri yap~lan 4 

adet eski nokta (~ebinkarahisar. Erzurum. Mercan ve Kemah) ile 11 adet yeni 

s~kla§t~rma noktas~nda GPS ol~Uleri yap~lm1§t~r. 

Kampanyalar s~ras~nda ol~ii programlar~ miimkiin oldugu kadar yabanc~ kuru

lu§lar~n e~ zamanl~ ol~iiler yapmalar1n1 saglayacak §ekilde planlanm1§t1r. Bu 

sayede ~e§itli ama~larla Tiirkiye genelinde GPS ol~iisii yap11an noktalar araS1n

da hem e§ zaman11 GPS gozlemleri ile hem de ayn1 noktalarda farkl~ kurulu§lar

ca ol~ii yap~larak baglant1lar saglanm1§t1r. Bu §ekilde baglant1lar1n yap1lm1§ 

olmas1n1n kabuk hareketlerinin Tiirkiye'nin fark11 bolgelerindeki seyrinin daha 

anlam11 §ekilde belirlenmesine katk1da bulunacag1 ve ayn1 zamanda olu§turulan 

par~a ag ve buralarda yap1lan e§zaman11 gozlemlerin ortak degerlendirilmesiy

Ie Tiirkiye yiizey ag1 olu§umu dii§iiniilmektedir. 

Yabanc1 kurulu§lar1n da kat1l1m1yla Tiirkiye'de uzay teknikleri kullanarak 

ba§lat1lan bu projeler, sadece jeodinamik ama~lar1n yerine getirilmesini sag

lamakla kalmam1§t1r. Ozellikle yurtd1§1 temas eksikliginden kaynaklanan baz1 

problemlerin gelecekte kolayca giderilmesi i~in saglam bir zemin haz1rlanm1§

t1r. 

GPS kampanyalar1 s1ras1nda. Tiirkiye'de fark11 a11c1 tipleriyle ol~iiler ya

p1lmas1 imkan1 dogmu§tur. Bu durum a11c1lar aras1nda kar§1la§t1rma yapma imka

n1n1 yaratmaktad1r. Ayn1 §ekilde MIT ve IfAG'dan kar§1l1k11 uygulama esaslar1 

~er~evesinde temin edilen GAMIT ve Bernese V3.3 GPS degerlendirme yaz1l1mlar1 

ile farkl1 degerlendirme denemelerinin Tiirkiye'de yap11abilme §anS1 dogmu§tur. 

Bugiin mevcut yaz1l1mlarla tek bir degerlendirme stratejisi mevcut degildir. 

Kampanyada elde edilen ol~iilerin durumu ve amaca bag11 olarak ~e§itli stra~e

jiler uygulanagelmektedir. Bunun yan1nda uydu gozlemleri ile ilgili bugiin bi

le hal a ~oztimlenemeyen baz1 konular mevcuttur. Or.Troposferin GPS uydular1na 

ait sinyaller tizerindeki etkilerini belirleyebilmek i~in su buhar1 radyomet

releri (Water Vapor Radiometers, WVRs) ile ol~iimler ys,banc1 kurulu§larca ha

len deneme a§amas1ndad1r. Bu ol~tilerin uydu sinyalleri iizerindeki etkilerini 

belirlemek bugiin bilimsel ~evrelerde biiyiik bir merak konusudur. Ayr1ca "AMBI

GUITY" ~oztimii. "CYCLE SLIP" ay1klamaS1 gibi i§lemler halen farkl1 GPS hesap 

merkezlerinin en biiyiik ilgi alanlar1n~ olu§turmaktad1r. 

UJJ-GPS program1nda NAVSTAR-GPS ve SLR teknikleriyle Ttirkiye'de ol~iimler 

yapman1n jeodezik amaC1 olarak 
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_ Tlirkiye UlusalJeodezik Temel Aglar~n1n glincelle§tirilip iyile§tirilme-

si, 

- Jeodezik ama~la nokta s1kla§t1rmas1 ve 

- Jeodezik sonu~lar1n jeodinamik amac1yla da kullanllabilecek dogruluk 

ve duyarl1ga ula§t1r1lmas1 kararla§tlr11m1§t1r. 

Bu ama~lar1 saglayacak §ekilde ylirlitlilecek faaliyetler ise; 

- EUREF (EUropean REference Frame) kapsam1nda NAVSTAR uydu efemerisleri

ni hesaplamak, 

- NAVSTAR-GPS, TRANstT-Doppler, SLR ve Temel Yatay ve Dli§ey Kontrol Ag

lar1n1n birbirleriyle uyumlar1n1 irdelemek (Datum donli§limli, ol~ek kontrolu, 

yoneltme v.b.) 

- Dli§ey datumu uydu teknikleri ve klasik yontemler ile belirleyip kar§1-

la§t1rmak, 

- Ulusal Jeoidi belirlemek (Astrogravimetri, Astrojeodezik, GPS, Doppler 

jeoidleri) 

- NAVSTAR-GPS'in nokta s1kla§t1rmas1nda kullan1labilirligini ara§t1rmakve 

ba§11klar1 alt1nda ifade edilmi§tir. 

Bu faaliyetleri ger~ekle§tirebilmek i~in nokta se~im ilkeleri belirlenmi§

tiro Bu ilkelere uyularak yukar1da belirtildigi §ekilde jeodezik ve jeodina

mik ama~11 noktalarda GPS ol~lileri yap11m1§t1r. 

Ba§lang1~tan glinlimlize kadar fark11 kurumlarla ortakla§a yap11an ve fark11 

yaz111mlarla, ayr1 sistemlerde degerlendirilen GPS ol~lilerinin ortak noktalar 

ve/veya e§zaman11 ol~liler yard1m1yla ek de~erlendirmeler yap11arak tek bir sis

temde birle§tirilmesi ve lilke sistemleri (ED-SO,TUD-S4,TUDD-91) ile ili§kile

rinin kurulmas1 ~aI1§malar1 sUrdUrUlmektedir. 

Bu makalede; elde edilen sonu~lar1n ~ok yonlli degerlendirilmesinde proje

lere kat111m1 olan devlet ara§t1rma, uygulama kurumlar1 ve liniversitelerin 

yan1 S1ra diger ilgili ara§t1rma ve uygulama kurumlar1n1n ve Universitelerin 

bilgilendirilmesi ve dolay1s1yla TUJJB ad1na hareket eden Harita Genel Komu

tan11g1n1n kazanm1§ oldugu imkan ve bilgi biriminin lilke baz1na yans1t1lmas1 

hedeflenmektedir. 
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