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Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Engin GÜLAL 

 
Yeryüzü, oluştuğu andan itibaren bir hareket içinde olmuştur. Sürekli olarak meydana 
gelen bu hareketler sonucunda tarifi zor acılar ve kayıplar yaşatan deprem olayı 
meydana gelmektedir. Birbirine göre farklı yönlerde ve hızlarda hareket eden bloklar 
arasında faylar oluşur ve faylar üzerinde depremler meydana gelir. Bu nedenle fayların 
yapısı, yaşı, sismik hareketi ve blokların hızları gibi bilgiler deprem tahmini ve deprem 
yorumlamalarında çok büyük bir öneme sahiptir. 
Ülkemizde meydana gelen başlıca büyük depremlerin büyük bir kısmı Marmara 
Bölgesi’nin içinden de geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelmiştir. 
1999 yılında meydana gelen Düzce ve Yalova depremleri bu depremlerden bir kaçıdır. 
Sismik tarihi ve fayın yapısından dolayı KAF Zonu birçok araştırmacının dikkatini 
çekmiştir. KAF’ın yapısını belirlemek ve anlamak ve bölgede oluşan deprem 
döngüsünü izlemek gibi birçok konuda farklı alanlardan bilim adamları tarafından 
çalışmalar yapılmıştır.  

Tez kapsamında yapılan bu çalışmada Marmara Bölgesi’nde sürekli gözlem yapan 
GNSS istasyonlarıdan seçilen noktaların hızları GAMIT/GLOBK yazılım paketi ile 
belirlenerek Marmara Bölgesi’nde meydana gelen yüzey deformasyonları ve gerinim 
değerleri belirlenmiştir. Bölgede sürekli gözlem yapan ağlardan seçilmiş toplam 36 adet 
GNSS istasyonunun çalışmaya başladığı ilk andan Kasım 2016 tarihine kadar olan 
aralıkta ki verileri kullanılmıştır.  

Yapılan değerlendirme işlemi sonucunda EDIR istasyonunda lokal deformasyon 
gözlenmiş olup CTL1, GGOL ve INGL istasyonlarının bölgede bulunan diğer noktalara 
göre farklı davranış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklı hareketi sağlıklı ve doğru bir 
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biçimde yorumlayabilmek için en az bir yıllık veriye daha ihtiyaç vardır. Bu sonuçlar 
ışığında Avrasya plakasına göre Anadolu plakası yaklaşık 25 mm/y bir hızla hareketle 
batıya doğru, saat yönünün tersine dönerek hareket ettiğini söyleyebiliriz. 
Belirlenen hızlar Grid Strain yazılım paketi kullanılarak gerinim hesaplaması 
yapılmıştır. Önce birbirine çok yakın olan noktalar ve IPS1 noktası analizden 
çıkarılarak 25 nokta ile, daha sonrasında verisi iki yıldan az olan noktalar çıkartılarak 16 
nokta ile analiz yapılmıştır. 25 nokta kullanılarak yapılan analiz sonucunda maksimum 
gerinim 210 nanostrain/y, 16 nokta kullanılarak yapılan analiz sonucunda ise 
maksimum gerinim değeri 171 nanostrain/y olarak tespit edilmiştir.  
Her iki analiz sonucuna göre bölgede genel anlamda genişlemenin daha büyük 
değerlerde olduğu görülmektedir. 25 nokta ile yapılan analiz sonucunda elde edilen 
kullanılabilir grid noktalarının değerlerine göre, Yalova ve Gölcük tarafında kuzeybatı-
güneydoğu yönlü 120 nanostrain/y değerinde sıkışma, kuzeydoğu-güneybatı yönlü 
yaklaşık 180 nanostrain/y değerinde genişleme meydana gelmektedir. İznik, Bilecik, 
İnegöl arasında, Karacabey-Mustafakemalpaşa arasında ve Gemlik-Yalova arasında 
kalan bölgelerde sırasıyla yaklaşık 160, 130 ve 90 nanostrain/y değerlerinde 
genişlemenin baskın olduğu bir deformasyon gözlenmektedir. Çınarcık ve Kumburgaz 
segmentinde elde edilen genişleme ve sıkışma değerleri sırasıyla 120 ve 100 
nanostrain/y olarak elde edilmiştir. Bu genişleme hareketinin kuzeyden güneye doğru 
saat yönünün tersine dönme yaparak yön değiştirdiği gözlenmiştir. Kuzeyde, 
kuzeydoğu-güneybatı şeklinde olan genişleme güneyde neredeyse kuzey-güney yönlü 
olarak gözlenmektedir. 16 nokta ile yapılan analiz sonucuna göre grid noktalarının 
kullanılabilir olanları sadece İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde kalan 
noktalar olduğudur. Bu noktaların gerinim değerleri ise çok küçük seviyelerde 
kalmaktadır.  
25 nokta ile yapılan gerinim analizi sonucunda kulanılabilir grid noktalarının fazlalığı 
tatmin edici düzeyde olmasına karşın analizde bir yıllık GNSS verisi kullanılarak elde 
edilen hızlar olduğundan gerinim değerlerinin güvenilirliği tartışmalıdır. 16 nokta ile 
yapılan analiz sonucunda ise hızlar güvenilir fakat noktaların azlığından sonuçları 
kullanılabilen yeterli sayıda grid noktası yoktur.  

Mevcut ağda bulunan noktalarla yapılan analizlerde Marmara Bölgesi’nin batısına dair 
deformasyonlar belirlenememiştir. Ağda bulunan verisi iki yıldan az olan istasyonların 
toplamda iki yılık verilere ulaştığında, Marmara Bölgesi’nin batısında yer alan 
bölgelerde ağa yeni istasyonlar eklendiğinde ve noktalar sıklaştırıldığında daha 
güvenilir sonuçlar elde edilebilir olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Marmara Bölgesi, hız, yüzey gerinimi, deprem 
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Adviser: Prof. Dr. V. Engin GÜLAL 
 

The Earth has been in a movement since it happened. These movements, which 
constantly come to fruition, are the result of the earthquake that causes hardships and 
losses. Earthquakes occur in different directions with respect to each other and faults 
occur between blocks moving at speeds and earthquakes occur on faults. For this 
reason, information such as the structure of the faults, age, seismic motion, and the 
speed of the blocks have a great proposition in earthquake prediction and earthquake 
interpretation. 
A large part of the major earthquakes that have taken place in our country have come to 
fruition on the North Anatolian Fault Zone, which also passes through the Marmara 
Region. Düzce and Yalova earthquakes that took place in 1999 are some of these 
earthquakes. Due to its seismic history and fault structure, the NAF Zone attracted many 
researchers' attention. Identifying and recognizing the structure of the NAF and 
monitoring the earthquake cycle in the region have been studied by scientists from 
different fields.  

In this study carried out within the scope of the thesis, the speeds of the selected points 
from the GNSS stations continuously observing in the Marmara Region were 
determined with GAMIT/GLOBK software package and the surface deformations and 
strains were determined in Marmara Region. The data in the range up to November 
2016 were used from the first time that 36 GNSS stations selected from networks 
continuously observing in the region started to work.  
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As a result of the evaluation process, local deformation was observed in EDIR station 
and CTL1, GGOL and INGL stations were found to behave differently from other 
points in the region. At least one more year is needed to interpret this different 
movement in a healthy and correct way. According to these results, we can say that the 
Anatolian plate according to the Eurasian plate moves at a speed of about 25 mm/yr to 
the west, rotating counter-clockwise. 

Determined speeds are calculated using the Grid Strain software package. First, the 
points that are very close to each other and the IPS1 point were extracted from the 
analysis and analyzed with 25 points, after removing the data less than two years points 
analyzed with 16 points. As a result of the analysis using 25 points, the maximum strain 
was determined as 210 nanostrain/yr, and as a result of analysis using 16 points, the 
maximum strain value was determined as 171 nanostrain/yr.  

According to both analysis results, it is seen that the region is broader in terms of 
overall values. According to the values of the available grid points obtained as a result 
of the analysis made with 25 points, the northwest-southeast direction of compression at 
120 nanostrain/yr on Yalova and Gölcük is about 180 nanostrain/yr extension in 
northeast-southwest direction. Deformation is observed in the regions between İznik, 
Bilecik, İnegöl, Karacabey-Mustafakemalpaşa and Gemlik-Yalova where the extension 
is dominant at about 160, 130 and 90 nanostrain/yr, respectively. The extension and 
compression values obtained in the Çınarcık and Kumburgaz segments were obtained as 
120 and 100 nanostrain/yr, respectively. It has been observed that this widening 
movement changed direction by turning clockwise from north to south. In the north, the 
expansion in the form of northeast-southwest is observed almost in the north-south 
direction in the south. According to the results of the analysis made with 16 points, the 
available grid points are only points within the boundaries of Istanbul and Tekirdag. 
The tension values of these points remain at very small levels.  

Reliability of strain values should be discussed since the analysis is based on a one-year 
GNSS data rate, although the excess of usable grid points is satisfactory as a result of 
strain analysis with 25 points. As a result of the analysis with 16 points, the speeds are 
reliable but there are not enough grid points to use the results from the fewer points.  

In the analyzes made with the points in the present network, deformations about the 
west of the Marmara Region could not be determined. When stations with less than two 
years of data arrive at the stations for two years in total, regions in the western part of 
the Marmara Region will have more reliable results when new stations are added to the 
network and points are scaled down. 
Keywords: Marmara Region, velocity, surface strain, earthquake 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Doğal afetler; can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Doğal afetleri jeolojik ve 

meteorolojik kökenli olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. Deprem, yanardağ patlaması, 

tsunami ve toprak kaymasını jeolojik kökenli olaylar sınıfında; sel, çığ, fırtına, kuraklık, 

orman yangını ve hortum olaylarını ise meteorolojik kökenli doğal afetler sınıfında ele 

alabiliriz [1], [2]. Bu tür afetler gerisinde telafisi güç olan sonuçlar doğurabilmekte ve 

şiddetine göre etkileri uzun yıllar sürebilmektedir. 

Afetin sonuçları olarak alt yapıyı bozmaları, şok tesiri yapmaları, ölüm, sakatlık ve 

öksüz kalma gibi sonuçlar doğurmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıkların çıkmasına neden 

olmaları (tifo, tifüs, sarılık vb.), yörenin ekonomik yapısını bozmaları ve devletin 

planladığı yatırımları geciktirmeleri gösterilebilir [1], [2].   

Kötü sonuçlar doğurmasından dolayı afetlere karşı alınacak her önlem büyük öneme 

sahiptir. Yerleşim yerlerinin, bu afetlerin etki alanının mümkün olduğu kadar uzağında 

yapılması, yapılaşmanın ve altyapının bunlara göre planlanması gerekmektedir. 

Alınacak bu tür önlemler sayesinde yukarıda sayılan birçok kötü senaryonun sayısı ya 

azalmaktadır ya da çok hafif bir biçimde atlatılabilmektedir [2].  

Ancak deprem bazı yönleriyle diğer afetlerden ayrılmaktadır. Deprem olayı çok geniş 

alanları etkilemekte ve deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin yıkıcı gücü herkes 

tarafından bilinmektedir. Öyle ki çok büyük depremler sonucunda ortaya çıkan enerji, 

atom bombasından çıkan enerjiye eşit olabilmektedir. Ülke olarak depremin sonuçlarını 

çok acı tecrübelerle yaşadık ve gerisinde tarifi mümkün olmayan üzüntülerle ve etkisi 

uzun süren yıllarla bizi baş başa bıraktı [2]. 

Gerek yaşanılan üzücü olaylar gerekse insanoğlunun merakı olsun, deprem olgusunu 

anlamak adına birçok çalışmalar yapılmıştır. Depremi önceden tahmin etmek, deprem 
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döngüsünü izlemek, deprem bölgelerinin karakteristiğini ortaya koymak adına yapılan 

çalışmalar bunlardan bazılarıdır.  

Ülkemiz sismik aktivite yönünden Dünya üzerindeki birçok bölgeye göre oldukça 

zengindir. Güneyde Arap ve Afrika plakalarının, Kuzeyde ise Avrasya plakasının 

etkileşimleri sonucunda Anadolu plakasının batıya doğru kayması söz konusudur. Bu 

plaka hareketleri sonucunda üzerinde yaşadığımız topraklar adeta bir beşik gibi 

sallanmaktadır. Ülkemizde ki sismik aktivitelerin zenginliğinden dolayı birçok 

araştırmacı bilim insanının dikkati bu bölge üzerinde toplanmıştır. Sismik aktivitelerin 

fazla olduğu alanlardan en önemlilerinden biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca 

birçok önemli çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar, 1999 yıllarında gerçekleşen İzmit ve 

Düzce depreminde yaşanılan büyük kayıplardan sonra KAFZ’nin batı kısmını içeren 

Marmara Bölgesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölüm 1.1’de Marmara Bölgesi ve civarında 

yapılan önemli çalışmalardan ve sonuçlarından bahsedilmiştir. 

1.1  Literatür Özeti 

[3]’de bahsedilen çalışma kapsamında dört adet istasyonun Türkiye sınırları içerisinde 

bulunduğu toplam 19 noktalı ağın ölçümü SLR ve GPS ile yapılarak nokta hızlarının 

belirlenmiş, yapılan ölçümler 1983 ve 1992 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada yapılan ölçümler literarürde karşılaşılan Türkiye’de tektonik deformasyon 

belirlemek adına yapılan ilk GPS ölçümleridir. Dört istasyondan sadece biri Marmara 

Bölgesi’ne yakın olup Düzce ilinde bulunan Yığılca istasyonudur. Bu noktanın hızı 

Avrasya’ya göre KuzeyBatı yönünde 3 mm/y olarak tespit edilmiştir [3]. 

Marmara Bölgesi’nde ilk GPS ölçümleri ile hız belirleme çalışması Oral B. tarafından 

[4]’ de anlatılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye genelinde 1988-1992 yılları arasında altı 

GPS kampanyası düzenlenerek ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümler bölgesel olarak 

gerçekleştirilmiş olup toplam 102 adet noktada gözlemler yapılmıştır. 1988, 1990 ve 

1992 yıllarında ülkenin batısında, 1989, 1991 ve 1992 yıllarında doğu kesiminde 

ölçümler yapılmıştır (Çizelge 1.1). GPS ölçümlerinin yanında SLR ölçümleri de 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen proje esnasında oluşan 13 Mart 1992 M=6.9 

büyüklüğünde Erzincan depremi meydana gelmiştir. Oluşan deprem anı ve deprem 

sonrası deformasyonları belirlemek adına Erzincan çevresinde de planlananın dışında ek 

ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümlere Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe 
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Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Harita Genel Komutanlığı ve Türkiye Ulusal 

Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) kurum ve kuruluşları destek vermiştir. Yapılan 

ölçümler sonucunda Türkiye’nin kinematiği belirlenmesi amaçlanmıştır. GPS 

gözlemleri GAMIT/GLOBK yazılımları kullanılarak değerlendirilmiş ve nokta hızları 

belirlenmiştir. Marmara Bölgesi’nde 11 noktada yapılmış olan çalışmada KAF’ın 

güneyinde bulunan noktaların hızlarının, Kandilli’de bulunan noktaya göre, batıya 

doğru 15 mm/y ile 25 mm/y aralığında olduğu sonucuna varılmıştır. GPS ile elde edilen 

hızların, sismik aktivitelerden elde edilen hızlarla örtüştüğü gözlemlenmiştir. KAF’ın 

kuzeyinde bulunan noktaların hızları 8 mm/y olarak belirlenmiştir. KAF hattı ile Doğu 

Anadolu Fay Hattının Karlıova tarafında birleşmediği tespit edilmiştir.   

 

Kampanya Yıl MIT Ana Ağları Ek Ağlar 

1 1988 Türkiye’nin Batısı - 

2 1989 Türkiye’nin Doğusu Bozdağ 

3 1990 Türkiye’nin Batısı Marmara 

4 1991 Türkiye’nin Doğusu - 

5 1992 (İlkbahar) Erzincan Depremi - 

6 1992 (Sonbahar) 
Türkiye’nin Batısı 
Erzincan Depremi 

Marmara 
Bozdağ 

Çizelge 1.1 [4]’de yapılan  GPS kampanyaları ve kullanılan ağlar 

 

Başka bir çalışma olan “The MARMARA Poly-Project” (çoklu proje), 1988 yılında 

düşünülmeye başlanan ve daha sonra planlanarak gerçekleştirilen bu proje Zürih 

Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından organize edilmiş olup, birçok disiplinden ve 

farklı üniversitelerden bilim insanları çalışmıştır. Projenin amacı Marmara Bölgesi’nin 

tektoniğini ve tektonikle ilişkisi olan normal ve jeotermal suların devinimi, sismik 

aktivitelerin dağılımı ve ısı akışı hakkında bilgiler toplayarak araştırmalar yapmaktır. 

Birbiriyle ilişkili olan jeoloji, hidrojeoloji, jeodezi, jeotermik ve sismoloji alanında 

çalışmalar yapan bilim insanları görev yapmıştır. Jeodezik çalışmalar kapsamında 

Türkiye’nin kuzey doğusuna 52 adet istasyonunun tesisi yapılarak 1990 ve 1992 
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yıllarında GPS ölçümleri yapılmıştır. 1994 yılında yapılması planlanan kampanya 

sonunda jeodezik amaçlı ölçümlerin tamamlanması planlanmıştır. Saha çalışmalarının 

1995 yılında, projenin bitirilmesi ise 1996 yılında planlanmıştır. Yapılan Jeodezik 

ölçümlere Türkiye’den İTÜ ve HGK kurumları katılarak destek vermişlerdir [5].  

Straub C.’nin jeodezik çalışmalarını yürüttüğü “The MARMARA Poly-Project” 

kapsamında gerçekleştirilen 1990 ve 1992 yıllarındaki ölçümlerden elde edilen ilk 

sonuçlardan [6]’da söz edilmektedir. KAF zonunun üç kola ayrıldığından dolayı 

noktaların tesisi bu üç kol üzerinde yapılmıştır. Güneyde Bursa’dan Edremit’e doğru 

uzanan kolda 1855’den 1993’e kadar M=6-7 şiddet aralığında dört deprem meydana 

gelmiştir. Orta kol ise İznik ve Bandırmadan geçerek Ezine’ye doğru uzanan koldur. 

Kuzeyde bulunan kolun büyük kısmı Marmara Denizi altından geçmekte olup, 

Adapazarı ve İzmit Körfezi’nden Tekirdağ’a doğru uzanarak Saros Körfezi’nden 

geçmektedir. Bu kolda ise 1912 yılında M=7.3 şiddetinde deprem oluşmuştur. Bölge 

beş kısıma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. 3,4 ve 5. Bölgeler güney kol üzerinde, 2., 

3., 4., ve 5. Bölgeler orta kol üzerinde, 2., 4., ve 1., bölgeler ise kuzey kol üzerinde 

bulunacak şekilde tasarlanmıştır. Noktalar arasındaki minimum uzaklık 2 km iken 

maksimum uzaklık 169 km’dir. 1990 yılında 5 saat, 1992 yılında 6 saat boyunca 

ölçümler yapılmıştır. 1992 yılında çalışma bölgesinin dışında 4 adet nokta tesis 

edilmiştir. Bu istasyonlar, “Global International Terrestrial Reference Frame of 1991” 

(Küresel Uluslarası Yersel Koordinat Sistemi) ile bağlantı yapabilmek için Yığılca’da 

bulunan SLR istasyonuna yakın tesis edilmiştir. Kurulacak olan bu bağlantı ile daha 

hassas rölatif koordinat elde etmek amaçlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 

bölgenin doğu kısmında ki hareket 20 mm/y iken batı kısmında ki hareketin 30 mm/y 

olduğu tespit edilmiştir.  

“The Marmara Poly-Project” kapsamında yapılan çalışmada 1990 ve 1994 yılları 

arasındaki veriler BERNESE yazılımı ile değerlendirilerek bölge hakkındaki 

yorumlamalar yapılmıştır. [7] ve [8]’de jeodezik çalışmalar hakkında bilgilere ve 

yapılan deformasyon analizlerin sonucuna yer verilmiştir. Marmara Denizi’nin 

GüneyBatı kısmı Avrasya plakasına göre yılda 20 mm hızla hareket etmektedir. Batı 

yönünden güneybatı yönüne doğru dönme hareketinin olduğu tespit edilmiştir. Kuzey 

yönden güneye doğru hızlar artmakta olup sırasıyla 0 mm/y’dan 20 mm/y’a kadar değer 

almaktadır. Mudurnu’dan İzmit Körfezi’ne doğru giden Marmara Denizi altından geçen 

ve Saros Körfezi’nden geçerek Avrasya bölgesinde son bulan KAF’ın bir kolu olan fay 
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hattı üzerinde büyük deformasyonlar gözlenmiştir. Özellikle Yalova taraflarında dikkat 

çekici derecede büyük deformasyondan söz edilmektedir. Biga bölgesinde anlamlı bir 

deformasyon söz konusu olmayıp, Edremit Körfezi’nde Güneye doğru maksimum 

değeri 0.3 ppm/y olan genişleme gerinimi belirlenmiştir. Marmara Bölgesi’ndeki 

ortalama kayma gerinimi 0.1 ppm/y olarak tespit edilmişitr. Gerilme enerjisinin max 

birikim değeri 4mj/m3 olduğu ve maksimum kayma geriniminin 16 kN/m2 olduğu kuzey 

bölümde gözlenmiştir. Sağ yanal geriniminin 0.1-0.3 ppm/y aralığında değiştiği 

belirtilmiş olup Marmara Bölgesi’nin Doğu kesiminde genişleme KuzeyDoğu-

GüneyBatı yönündeyken Batı kısmında KuzeyGüney yönünde olduğu gözlenmiştir.  

[9]’da yapılan çalışmada 1988 ve 1996 yılları arasında yedi farklı çalışmada kullanılan 

GPS kampanya ölçüleri bir araya getirilerek elde edilen hızlarla Akdeniz’in doğu 

kısmının gerilim alanları çıkarılmış ve sonuçlar sismik verilerle karşılaştırılmıştır. 

İtalya, Yunanistan’ın iç kısımları, Ege Denizi çevresi, Marmara Bölgesi ve Anadolu 

Bölgesi olmak üzere toplam beş bölgede GPS ağı kurularak ölçümler 

gerçekleştirilmiştir. GPS değerlendirmeleri sonucunda Marmara Bölgesi, Avrasya’ya 

göre batıya doğru ortalama 22 mm/y miktarında bir yer değiştirme göstermektedir. 

Hesaplanan hız vektörlerine göre Anadolu’nun kuzey batı kısmı yani Marmara 

Bölgesinde hem sıkışma hem de genişleme olduğu,  Kuzey Anadolu Fay’nın 

GüneyBatısının sıkıştığı, KuzeyBatısının ise genişlediği ifade edilmektedir. Sağ yanal 

atımlı makaslama gösteren Kuzey Anadolu Fay hattının maksimum gerinim değerinin 

220 nano-strain/y olduğu hesaplanmıştır.  

Denli H. tarafından yüzey deformasyon analizi yapılan [10]’da, “The Marmara Poly-

Project” kapsamında toplanan veriler kullanılmıştır. Veriler Bernese yazılımı 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada farklı epoklarda belirlenen koordinatların 

farklarından deprem tahmininde önemli rol oynayan gerilim değerlerinin 

belirlenebileceğinden bahsetmektedir. Epoklar arasındaki koordinat farkını 

belirlemeden önce ağın dönüp dönmediğini test etmek gerekmektedir. Yapılan test 

sonucunda epoklar arasında bir dönmenin söz konusu olmadığından bahsedilmektedir. S 

dönüşüm yöntemi kullanılarak 2 ve 3 boyutlu deformasyon elde edilmiştir. Beş bölgeye 

ayrılan Marmara Bölgesi’nin 3 boyutlu analiz sonucunda bölgelerin ağırlık merkezinin 

hızları 11.8-19.5 mm/y arasında ve 278g.5-302g.2 arasında azimut açısıyla, 2 boyutlu 

analiz sonucunda 11.3-16.9 mm/y arasında ve 279g.4-302g.9 arasında azimut açısıyla 

hareket etmektedir.  
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103 tane sürekli gözlem yapan istasyon ve kampanya tipi ölçüm yapılan 337 

istasyonlara ait toplam 440 istasyonun GPS verileri kullanılarak [11]’de yapılan 

çalışmada toplanan veriler GAMIT/GLOBK yazılım paketi kullanılarak çözümlemeler 

yapılmış ve hızlar belirlenmiştir. Bölgesel olarak toplanan ölçüler SOPAC’a ait 250 

nokta kullanılarak birleştirilmiştir. Hızlar belirlenmeden önce zaman serilerinde bulunan 

ayrık değerler, ofsetler veya sıçramalar tespit edilmiştir. Her istasyon için gürültüleri 

belirlemek için 1. Derece Gauss-Markov modeli kullanılmıştır. Akdeniz Bölgesi’nde 

sürekli gözlem yapan istasyonlardan hesaplanan 1.3 mm/√y rastgele yürüyüş gürültü 

değeri kampanya tipi ölçülere uygulanmıştır. Avrasya’ya göre belirlenen hızlara göre 

güneyden Arap plakasının itmesiyle Anadolu plakası batıya göre hareket etmekte olup 

saat yönünün tersine doğru dönme hareketi yapmaktadır. Blok modellemelerle çalışma 

alanında bulunan fayların kayma oranları ve karakteristikleri belirlenmiştir. Bloklar 

oluşturulurken literatürde tespit edilen faylar, sismik aktiviteler ve geçmişte oluşan 

depremlere göz önüne alınmıştır. Marmara Bölgesi’nden geçen KAF zonunun kuzey ve 

güney kolu blok sınırlarını oluşturmaktadır. Kuzey kolunda sağ yanal atımlı kayma 

miktarı minimum 24.6 mm/y maksimum 27.9 mm/y, güney kolunda ise kayma miktarı 

minimum 0.5 mm/y maksimum 3.2 mm/y sağ yanal atımlı hareket belirlenmiştir. Kuzey 

kolda hem sıkışma hem de genişleme, güney kolda ise sadece genişleme gözlenmiştir. 

Kuzey kolda ki genişleme miktarı 0.6-12.7 mm/y aralığında, sıkışma miktarı ise 0.1-6.8 

mm/y aralığında, güney kolda ki genişleme miktarı batıdan doğuya doğru artarak 4.4-

10.8 mm/y aralığında değişmektedir.  

KAF ve DAF hatları üzerinde bulunan noktalarda yapılan GPS ölçümleri sonucunda 

elde edilen verilerin GAMIT/GLOBK programında değerlendirilmesi sonucunda elde 

edilen hızlardan bahsedilmiştir [12]. Buna göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Ana Bilim Dalı tarafından 1990-

1991 yılları arasında İznik, Sapanca ve Akyazı’da tesis edilen 27 noktalı 3 mikro-

jeodezik ağdaki noktalarda yapılan gözlemler yılda birkez olmak üzere yapılmaktadır. 

2003-2006 yılları arasında, bahsedilen mikro-jeodezik ve mevcut ağlarda bulunan 

noktaların da içinde bulunduğu noktalarda yapılan ölçümler sonucunda hız değerleri 

hesaplanmıştır. Kuzey Anadolu Fay hattının güneyinde kalan noktaların hızları, 

Avrasya plakasına göre batıya doğru yaklaşık 21 mm/y olarak elde edilmiştir.  

Anadolu’nun batı kesiminin deformasyonunu belirlemek adına 1997 ve 2005 yılları 

arasında yürütülen [13]’de toplam 69 adet noktada yapılan GPS kampanyaları ile sürekli 
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gözlem yapan 13 adet istasyonun verileri ve Reilinger vd. tarafından yapılan [12]’den 

alınan hızlar kullanılmıştır. Kampanya tipi ölçümler Bernese yazılımında 

değerlendirilirken sürekli ölçümler yapılan istasyonların verileri GAMIT yazılımında 

değerlendirilmiştir. CATS yazılımında bulunan maksimum olabilirlik yöntemi 

kullanılarak zaman serilerinde ki gürültü karakteristiği ve hız hesaplanmasında ki 

gerçek belirsizlik belirlenmiştir. Zaman serilerinde kuzey yönde %3, doğu yönde %0 ve 

yukarı yönde %10 oranında beyaz gürültü ve rastgele yürüyüş gürültüsü tespit 

edilmiştir. GLOBK zamanla ilişkili olan gürültüleri Gaus-Markov modeli kullanarak 

hesaba katarak hızları belirlemektedir. GLOBK ile hesaplanan hızların standart 

sapmaları 3.5 yıl veriye sahip istasyonlar için 0.5 mm/y, 1.5 yıl veriye sahip istasyonlar 

için 1 mm/y olarak hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan noktaların bir kısmı Marmara 

Bölgesi’nde KAF zonunun kuzey kolu altında yer almakta olup, katı kütle analizi 

kullanılarak bu noktaların neredeyse tümünün (İç Anadolu Bölgesi’ne göre) 

deformasyona uğradığı tespit edilmiştir. Genişleme  miktarının doğudan batıya doğru 

arttığı gözlemlenmiştir. Bu genişleme değeri 31o.5-33o Doğu aralığında 5 nanostrain/yr 

miktarından az, 29o- 31o.5 Doğu aralığında 10-20 nanostrain/y olarak hesaplanmıştır. 

Blok modelleme, yapılırken sismisite dağılımı ve aktif fay haritaları dikkate alınarak 

yapılmıştır. Toplamda 7 blok oluşturularak analizler yapılmıştır. 1. Blok Marmara 

Bölgesi’ni içine alacak şekilde oluşturulmuş olup KAFZ’nin kuzey ve güney kolu 1. 

bloğun sınırlarını oluşturmaktadır. Kuzey kolu boyunca sağ yanal atımlı hareket olduğu 

belirtilmiş olup kayma miktarı 24.5-25.2 mm/y aralığında değişmektedir. Bu kol 

boyunca hem sıkışma hem de genişleme söz konusu olduğu, sıkışma oranının 2.0-5.2 

mm/y aralığında, genişleme oranının 1.9-5.2 mm/y aralığında değiştiği söylenmektedir. 

KAF hattının iki kola ayrıldığı Düzce tarafında ki bölgede güney kolun başlangıcı olan 

blok sınırında sol yanal atılım gözlemlenmiş olup kayma miktarı 3.8 mm/y’dır. Bu 

kısım haricinde sağ yanal atılım olduğu söylenmektedir ve kayma oranı 3.2-5.6 mm/y 

aralığındadır. Bu kol boyunca sadece genişleme olduğu görülmüş olup 3.8-6.0 mm/y 

aralığında değer almaktadır. 1. blokta yapılan gerinim analizi sonucunda 400-600 

nanostrain/y aralığında olduğu hesaplanmıştır. 

Marmara Bölgesi’nde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 1999 ve 2006 yıllarında 

yapılan GPS kampanyalarından elde edilen verilerle gerilim birikimi hesaplanmıştır 

[14]. GPS kampanyaları Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik ve Adapazarı civarında ki 

jeodezik ağlarda gerçekleştirilmiştir. Datumlar arasında ki farkları elde etmek için 1999 
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ve 2006 yıllarında ki koordinatlara 3 boyutlu Helmert dönüşümü uygulanmıştır. Daha 

sonra anlamlı deformasyonların olup olmadığını görmek için global test yapılmıştır. 

Gerilim birikimini hesaplamak için sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Yapılan her 

üçgen için gerilim parametreleri hesaplanmış olup maksimum gerilim birikiminin 

Marmara Ereğlisi ve İzmit civarında olduğu, minimum değerlerin İstanbul ve 

çevresinde olduğu hesaplanmıştır.  

[15]’de bahsedilen çalışmada; ilk GPS ölçüm kampanyası Mayıs 1998 yılında 47 nokta 

ile gerçekleştirilen, sonra ekstra 5 nokta daha eklenen ikinci kampanya ölçüsü Mayıs 

1999 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu kampanydan sonra 17 Ağustos 1999 depremi 

meydan gelmiştir. Deprem anından itibaren ilk hafta boyunca 50 noktada en az 10 

saatlik ölçümler gerçekleştirildiği, 35 noktada ise 3 ay içinde 3 kez GPS ölçümleri 

gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Deprem anı oluşan deformasyonun azaldığı gözlenen 

tarihten itibaren GPS ölçüm kampanyaları senede 1 kez olmak üzere yapıldığı 

belirtilmiştir. Yapılan ölçümler haricinde deprem öncesinde yapılan farklı çalışmalar 

için toplanan veriler de dahil edilmiştir. Blok modellemeler yapılarak deprem döngüsü 

ve bölgenin kinematiği açıklanmaya çalışılmıştır. KAF zonunun kuzey ve güney kolu 

blok sınırlarını ortaya koymaktadır.  

Deprem öncesi yapılan model sonucuna göre; her iki kolda da sadece sağ yanal atım 

gözlenmiş olup, kuzey kolda 12.9-25.1 mm/y, güney kolda 1.6-12.6 mm/y aralığında 

kayma miktarı gözlenmiştir. Marmara Denizi altında kalan kuzey kolda açılma söz 

konusu iken diğer fay hattı bölgelerinde sıkışma görülmektedir. Sıkışma miktarı 0.6-

10.1 mm/y aralığında, açılma miktarı ise 1.6-11.4 mm/y aralığında olduğu blok model 

sonucunda ortaya konmuştur. Deprem anında oluşan atım miktarı ise Düzce civarında 

5-6 m’ye kadar çıkmıştır [15].  

Deprem sonrasında (2002-2009) yapılan blok modelleme sonucuna göre kuzey ve 

güney kollarında sağ yanal atılım gözlenmeye devam edilmiş olup kayma miktarlarında 

kuzey kolda artma (24.8-35.5 mm/y) meydana gelmiştir. Güney kolda ise kayma 

hızlarında (0.3-12.5 mm/y) pek bir değişikliğin olmadığı gözlenmiştir. Kuzey kolda ki 

açılma gözlenen kısımların uzunluğunda bir artış olmuş ve açılma olmayan güney kolda 

doğudan batıya doğru, kolun orta kesimlerinde biten bir açılma oluşmaya başladığı 

gözlenmiştir. Açılma değerleri 0.1-19.7 mm/y aralığında, sıkışma değerleri 0.8-5.1 

mm/y aralığında değişmektedir [15].  
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Türkiye genelinde kurulan sürekli gözlem yapan (CORS-TR) istasyonların verileri 

kullanılarak yapılan çalışma sonucunda noktalara ait hızlara yer verilmiştir [16]. 145 

istasyona ait, Ekim 2008 ve Ekim 2010 tarihleri arasındaki 24 aylık veriler 

kullanılmıştır. İşlem kolaylığı açısından her ayın üçüncü haftasına ait 7 günlük veriler 

değerlendirmeye alınmıştır. Anadolu plakasının merkezinden yaklaşık 1000 km mesafe 

uzaklıkta ve çoğu Avrupa kıtasında bulunan 19 IGS istasyonu satbilizasyon için 

seçilmiştir. GAMIT/GLOBK kullanılarak elde edilen hızlar hesaplanırken, Kalman 

Filtreleme Tekniğinin uygulandığı dört iterasyon yapılmıştır. Dört iterasyon sonucunda 

stabilizasyon için kullanılan 19 IGS istasyonundan 9’u çıkarılmıştır. Bu işlemler 

sonucunda Marmara Bölgesi’nde ki KAF zonunun güneyinde bulunan noktaların, 

Avrasya plakası sabit hızları yaklaşık olarak 20-25 mm/y olarak belirlenmiştir. Yapılan 

çalışma sonucunda CORS-TR sistemine ait istasyonların mevsimsel ve çevresel etkilere 

maruz kaldığı da ortaya konulan bir başka sonuç olarak verilmiş olup tektonik 

deformasyon analizinde bu istasyonların kullanılabilirliğinden söz edilmiştir.  

“Marmara Continuous GPS Network (MAGNET)” ağında bulunan 10 adet istasyona ait 

2002.50-2005.47 epoklar aralığında toplanan GPS verileri kullanılarak yüzey 

deformasyonlarının ölçüm süresi ile ilişkisinin tespiti amaçlanan [17] nolu çalışmada, 

seçilen günlere ait veriler 4, 6, 8, 12 ve 24 saatlikleri BERNESE yazılımında 

çözümlemeleri yapılarak üretilen hızlar karşılaştırılmıştır. 24 saatlik verilerden elde 

edilen yatay hızlar değişmez kabul edilerek yapılan karşılaştırma işlemi sonucunda; 4d 

(12:00-16:00), 6c (12:00-18:00) ve 8b (08:00-16:00) verilerinden elde edilen yatay 

hızların hataları daha fazla olduğu gözlenmiştir. Muhtemelen o saatler arasında ki 

yüksek iyonosferik etkiden kaynaklandığı söylenmektedir. 12 saatlik gözlem süresi ile 

elde edilen hızların karşılaştırılması sonucunda diğer gözlem sürelerine göre daha düşük 

hata oranları ile sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 24 saatlik gözlem süresi sonucunda elde 

edilen hızların yeterli ve rölatif hız belirlemek için yüksek doğruluklu ve güvenilir 

olduğu sonucuna varılmıştır. ISTA istasyonuna göre noktaların hızları belirlenmiş olup, 

KAF zonunun kuzeyinde kalan noktaların 0.17 mm/y doğu, -2.30 mm/y kuzey, 

güneyinde kalan noktaların ise -22.46 mm/y doğu, -2.93 mm/y kuzey hızları ile hareket 

ettikleri hesaplanmıştır.  

Marmara Bölgesi boyunca uzanan KAF hattının sismik hareketler ve jeodezik ölçümler 

ışığında incelendiği [18]’de ki çalışmada 20 yıllık GPS verileri ile GAMIT/GLOBK 

kullanılarak hızlar elde edilmiştir. Elde edilen hızlardan, deprem anı yer değişimlerin 



10 

 

etkisi ve mevsimsel etkiler çıkartılarak, 1. Derece Gauss-Markov kestirimi kullanılarak 

rastgele yürüyüş belirlenmiştir. Zaman serilerinden 1999 İzmit depremi sonrasında 

oluşan deformasyonların etkisi minumum hale getirilmiştir. Yani hızlara etki eden bütün 

faktörler ortadan kaldırılmış ya da minimize edilmiştir. KAF beş ayrı segmente 

ayrılarak derinliğe göre hızlara bakılmış ve gerilim birikimleri incelenmiştir. Ayrıca bu 

beş bölgede oluşan depremlerin tarihi incelenerek mevcut durumlar üzerine yorumlar 

getirilmiştir. Bu yorumlar sonucunda, Prens Adalar’ının altından geçen KAF’ın bir kolu 

olan fay hattında uzun yıllar deprem olmadığından ve enerji birikiminin fazla 

olduğundan bu fay üzerinde yaklaşık M>7 şiddetinde deprem olacağına 

değinilmektedir. Herhangi bir süre verilmemiş olup, deniz altı fay hareketleri hakkında 

araştırmaların yapılması gerektiğine değinilmiştir. 

1.2 Tezin Amacı 

Tez kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Marmara Bölgesi’nde bulunan sürekli 

gözlem yapan GPS istasyonları verileri kullanılarak noktaların hızlarını belirlemek ve 

elde edilen hızlar kullanılarak bölgenin yüzey gerinimini belirlemek amaçlanmıştır.  

1.3 Hipotez 

Bu çalışma ile Marmara Bölgesi’nde bulunan sürekli gözlem yapan GNSS 

istasyonlarının verileri kullanılarak yapılan gerinim analizi sonucunda bulunan 

değerlerin blok modellemelerle yapılan çalışmalardan farklı olduğu ve blok modelleme 

ile yapılan hesaplamaların daha güvenilir olduğu hipotezi savunulmuştur. 
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BÖLÜM 2 

TEKTONİK 

Tektonik, dünya kabuğunun deformasyonu ile ilgili her türlü süreç, yapı ve yüzey 

şekilleri ile ilgilenir. Genel anlamda bu yapıların ve yüzey şekillerinin zaman içindeki 

evrimi ile ilgilenirken küresel ölçekte kıtaların ve okyanus basenlerinin orijini ile, 

bölgesel ölçekte dağ zincirlerini oluşturan yapılarla, yerel ölçekte ise küçük kıvrımlar, 

fay diklikleri, fay yarıkları ile ilgilenir [19]. 

2.1 Yerkürenin Yapısı 

Bileşim, sıcaklık ve basınç farklılığına bağlı olarak oluşan yoğunluk farklarından 

dolayı, çekirdek, manto ve kabuk olmak üzere iç içe üç katmandan oluşan yerküre, 4.6 

milyar yıllık varlığı boyunca devamlı hareket halinde olmuştur (Şekil 2.1). Kıtaların ve 

okyanusların boyutları, biçimleri ve coğrafi dağılımları zamanla değişmiş, dağlar ve 

tepeler yıpranarak aşınmış, rüzgâr, su ve buzulların etkisiyle yüzey şekilleri değişmiştir. 

Deprem ve volkanik olaylar gibi tektonik hareketler sonucunda ortaya çıkan yıkıcı 

etkiler ya da olaylar göz önünde bulundurulursa yerkürenin iç dinamizminin çok büyük 

boyutlarda olduğu anlaşılabilir [20].  
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Şekil 2.1 Dünya’nın iç yapısı [20] 

2.1.1  Kabuk 

Kabuğun, kıtasal kabuk ve okyanusal kabuk olmak üzere iki çeşidi vardır. Kıtasal 

kabuğun ortalama yoğunluğu 2.7 gr/cm3, kalınlığı ise ortalama 35-40 km (yüksek dağ 

zincirlerinin altında 60-70 km) olmasına karşın, okyanusal kabuğun yoğunluğu 3.0 

gr/cm3, ortalama kalınlığı ise 6 km dir. Kıtasal kabuğun çok karmaşık yapısı ve 

bileşimine karşılık okyanusal kabuk basit yapısı ve homojen bileşimi ile karakteristiktir 

[20]. 

2.1.2  Manto  

Kabuk ile manto arasındaki sınır bir süreksizlik yüzeyi olup, 1909 da Yugoslav 

jeofizikçi Andrija Mohorovicic tarafından saptanmıştır. Mantonun en üst kesimi sağlam, 

kırılgan kayaçlardan oluşmakta ve 70-100 km aralığında değişmektedir. Kabukla 

beraber mantonun bu en üst bölümüne Litosfer denir. Litosferin altında ise Astenosfer 

yer almaktadır. Astenosfer okyanuslar altında 70-100 km, kıtalarda ise 700 km derinliğe 

kadar uzanmaktadır. Astenosfer litosfere nazaran daha az rijid ve zayıf, kolaylıkla 

plastik deformasyona uğrayabilen bir malzemeden oluşmaktadır. Yerkürenin 700-2900 

km derinlikleri arasında kalan, alt manto adı verilen bu bölgede yer alan kayaçlar daha 
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yoğun ve elastiktir. Genel olarak manto, yerkabuğunda gelişen olayların oluşumuna 

neden olan kuvvetlerin ve enerjinin kaynağı durumundadır [20]. 

2.1.3 Çekirdek 

Kabuktan mantoya geçişte olduğu gibi mantodan çekirdeğe geçişte bir süreksizlik zonu 

ile belirlenmektedir. Yeryüzünden 2900 km derinlikte yer alan bu süreksizlik zonuna 

Wiechert- Gutenberg zonu adı verilmektedir. Yer içinde önemli bir geçiş zonu olan bu 

zonda cisimlerin fiziksel özelliklerinde büyük değişiklikler olmaktadır. Mantodan 

çekirdeğe geçerken cisimlerin yoğunluğu artmakta, P-dalgalarının hızı düşmekte, S-

dalgaları sınır bölgesini geçememektedir. Çekirdek levhaların hareketlerinde rol 

oynamakta ve yerin manyetik kaynağını oluşturmaktadır [20]. 

2.2 Levha Tektoniği Kuramı 

Sayıları oldukça fazla olan jeotektonik teorilerin başlıcaları “Kontarksiyon Teorisi”, 

“Ekspansiyon Teorisi” , “Magmatik Yükselme-Kabarma Teorisi”, “Konveksiyon 

Akımları Teorisi”, “Kıtaların Kayma Teorisi” ve “Levha Tektoniği Teorisi” dir [21]. 

Yerkürenin başlangıçta sıcak-ergimiş bir kütle halinde bulunduğu, zamanla soğuyarak 

büzüldüğü, hacminin küçüldüğü ve dış kısmında katı bir kabuğun oluştuğu 

Kontraksiyon Teorisinin ana fikri olduğu söylenmekte olup 17. yüzyılda Descartes 

(1664) ve Newton (1681) tarafından benimsenmiş, ilk kez yer bilimlerine uygulanması 

ise James Hall tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakat teorinin tüm jeolojik yönleri ile 

geniş anlamda kurucusu ünlü Fransız yer bilimci Elie de Beamont olmuştur (1829-

1852) [21].  

Ekspansiyon veya Genişleme Büyüme Teorisine göre, yeryuvarının hacminin büyüme 

nedeni esas itibarıyla ısısal genişlemedir. Başka bir nedeni ise yer içindeki yoğunluğu 

fazla yüksek basınç fazındaki maddelerin yoğunluğu daha az düşük basınç fazındaki 

türlerine dönüşmesidir [21]. 

Konveksiyon akımları teorisinin dayandığı ana görüş yer içinde kabuk altında meydana 

gelen ısı alışverişirdir. Teoriye göre yerin içi ile yeryüzünün sıcaklığı arasındaki ısı farkı 

yerin manto kesiminde yılda bir kaç santimetre hızla hareket eden bir konveksiyon 

akımı oluşturmaktadır ve bu hareket sürtünme dolayısyla yerkabuğuna etki etmektedir. 

Diğer bir değişle derinlerde manto kesiminde çok yavaş akan maddeler yerkabuğundaki 
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hareketlere aktif olarak katılmakta,  büyük tektonik yapıların meydana gelmesinde 

katkıda bulunmaktadır. Özetle konveksiyon akımını besleyen onu sürekli olarak hareket 

halinde tutan enerji kaynağı yerin sıcaklığı ve gravitasyon etkisidir [21]. 

Kıtaların kayma teorisi, alman jeofizikçi Alfred Wegener tarafından 1912’de ortaya 

konmuş ve E. Argand (1922), Du Toit (1921) gibi dönemin ünlü jeologları ile Beniof 

(1954) Runcorn (1962), Sykes (1968) ve Bullard (1969) gibi yeni zamanların tanınmış 

jeofizikçileri tarafından benimsenmiş ve desteklenmiştir. Bu teoriye göre; 

Kıtalar okyanus tabanlarından farklı yapıda olup birbirlerine sımsıkı bir şekilde de bağlı 

değillerdir. Aksine buzdağlarının denizde yüzdükleri gibi litosfer de astenosfer üzerinde 

hareket etmektedir. Hareket halinde olan yerkürenin rijid levhalara ayrıldığı tanımı 

levha tektoniği teorisinin temelini oluşturur (Şekil 2.2). Volkanik etkinlik kuşakları, 

depremler ya da her ikisi birlikte levha sınırlarının bulunduğu yerlerdedir. Bu sınırlar 

boyunca levhalar birbirinden uzaklaşır, birbirine yaklaşır ya da yanal yönde hareket 

ederek birbirini geçerler. Levha Tektoniği , büyük ölçüde okyanuslardan elde edilen 

veriler üzerine kurulmuş bir teoridir. Bu özelliği ile kendinden önceki teorilerden ayrılır 

[21], [20]. 

 

Şekil 2.2 Dünya’da levha sınırları 

Levha tektoniği kuramının kabulü yer bilimlerinin önemli kilometre taşlarından birisi 

olarak bilinir. Ortaya atılan ve kabul edilen bu kuram sayesinde yerkürenin bileşimi, 

yapısı ve iç süreçleri küresel boyutta yorumlanabilmektedir. Ortaya atılan bu teori 
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sayesinde birbirleriyle ilgisiz gibi görünen birçok jeoloji olayının aslında birbirleriyle 

ilişkili olduğuna yönelik temel veriler sağlanabilmiştir [20].  

Levha tektoniği kuramının etkisi en çok yeryuvarı geçmişinin yorumlanmasında önem 

taşır. Örneğin Kuzey Amerika’nın doğusundaki Apalaş Dağları ile Grönland, İskoçya, 

Norveç ve İsveç’in sıradağları birbirlerinden bağımsız dağoluşum hareketlerinin 

sonucunda olmayıp, bunun yerine, tümü yaklaşık 245 milyon yıl önce eski “Atlas 

Okyanusu”nun kapanmasına ve Pangaea süper kıtasının oluşmasına bağlı olarak gelişen 

daha büyük bir dağoluşum hareketinin ürünüdür [20]. 

 

Şekil 2.3 Litosfer ve altındaki astenosfer ile yakınlaşan, uzaklaşan ve transform 
arasındaki ilişkiyi gösteren idealleştirilmiş bir kesit [20] 

2.3 Faylar  

Kıtasal kabuk levhalarının birbirlerine doğru hareket etmelerinden dolayı, yer 

kabuğunun kendisi ile okyanuslar ve denizlerin tabanındaki kayalar ile birlikte, üst üste 

bulunan defter sayfaları gibi kıvrılır, yırtılır ya da kırılırlar. Oluşan bu türden kırılmalara 

fay denilmektedir. Levhaların düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma 

göstermesi olayına da faylanma denir. Faylar, yer kabuğundaki birbirine doğru hareket 

eden sıkışma kuvvetleriyle oluşabileceği gibi, birbirine göre ters yönde oluşan 

genişleme kuvvetleriyle de gelişebilirler [22]. 

Faylarda kırılma yüzeyinin her iki tarafında yer alan kayaç topluluklarına blok adı 

verilir. Fay düzleminin iki yanındaki bu bloklar sürtünerek ve değişik doğrultularda 
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kayarak birbirlerine göre yer değiştirirler. Fay düzleminin üst kısmında kalan bloğa 

tavan bloğu (hanging wall) altta kalan bloğa ise taban bloğu (foot wall) adı verilir [23]. 

Faylar genelde çok belirgin düzlem veya yüzey boyunca gelişen hareketler ile temsil 

edilir. Deformasyonun yoğun olduğu kesimlerde bir fay yerine birbirine paralel, yarı 

paralel gelişen veya hatta birbirlerini kesen fay segmanlarından oluşan fay zonları 

meydana gelir. Mukavemeti zayıf olan kayaçlarda net bir kırık gelişmeden ötelenme, 

deformasyon gelişebilir ve böylece makaslama zonları gelişir (Şekil 2.3) [23]. 

 

Şekil 2.4 Fay ve fay zonları [23] 

2.3.1 Fayların Sınıflandırılması 

Faylar sınıflandırılırken levhaların birbirlerine göre hareket doğrultularının yönleri baz 

alınarak sınıflandırılırlar ve isimlerini bu hareketlerinin karakterine göre alırlar. 

Tavan ve taban bloklarının birbirine göre hareket etmeleri sonucunda oluşan faylara 

eğim atımlı faylar denir. Ters, normal ve bindirme fay olarak üçe ayrılır. Ters, normal 

ve bindirme fayları arasındaki fark blokların eğim açısının değerine göre belirlenir [24]. 

Fay doğrultusuna paralel olarak yapılan hareket doğrultu atımlı fay, hem doğrultu atımı 

hemde eğim atımı yapıyorsa verev-atımlı (oblique) fay ve blokların birbirine göre bir 

yatay eksende dönerek hareket ettiği faylara da rotasyonal/burulma fay ismi verilir [24]. 
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Şekil 2.5 Fay çeşitleri [24] 

2.3.1.1 Eğim Atımlı Faylar 

Tavan blok, eğim aşağı hareket ederken, göreceli olarak taban blok eğim yukarı hareket 

eden faylara normal fay denir.   Eğimleri 45o den büyük, 90o den küçüktür; genelde 60o 

dir. Düşük açılı normal faylar 30o veya daha düşük eğimlidirler. Hareket vektörü fayın 

doğrultusuna dik, eğim yönüne paraleldir. Sapma açısı  90o’dir [24].  

 

Şekil 2.6 Normal fay 

Tavan blok eğim yukarı hareket ederken göreceli olarak taban blok eğim aşağı hareket 

eden faylara ters fay denir. Eğim açısı 45o den büyüktür. Düşük açılı ters fayların eğimi 

genelde 30o civarındadır ve bindirme fayı adı verilir. Hareket vektörü fayın 

doğrultusuna dik, eğim yönüne paraleldir. Sapma açısı 90o’dir [24].  
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Şekil 2.7 Ters fay 

Bindirme faylarında genelde yaşlı birimler genç birimlerin üzerine gelir ve kıta 

kabuğunun kısalması ve kalınlaşması söz konusudur [24]. 

 

Şekil 2.8 Bindirme fayı 

2.3.1.2 Doğrultu Atımlı Fay  

Hareket vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim yönüne dik olan faylara doğrultu 

atımlı fay denir ve sapma açısı 0o’dir.  
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Şekil 2.9 Doğrultu atımlı fay 

2.3.1.3 Verev Atımlı Fay 

Hareket yanal ve eğim atım birleşimidir. Fay düzlemi boyunca hem eğim atım hemde 

doğrultu atım vardır. Hareket vektörü fayın doğrultusuna verevdir, sapma açısı 90o’den 

küçük 0o’den büyüktür. Dolayısıyla, hem eğim hem de yanal-atımlı fayların adlandırma 

kriterleri kullanılır ve baskın hareket fay için sıfat olarak değerlendirilir. Sağ-yanal 

bileşenli normal fay; ters bileşenli sol-yanal fay gibi. Kayma vektörünün yatımı açısı 

>45o ise eğim atım baskın, < 45o ise yanal atım baskındır [24]. 

2.3.1.4 Rotasyonel (Pivotal ya da Burulma) Fay 

Fay bloklarının birbirlerine göre hareketi yatay bir eksende dönerek gerçekleştiği için 

fay boyunca gerçekleşen hareket miktarı doğrultu boyunca değişir ve fayın bir ucundaki 

hareket normal bileşenli iken diğer ucunda ise ters karakterli olabilir. Makas Fayları 

olarak da adlandırılırlar [24]. 

 

Şekil 2.10 Rotasyonel fay 
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2.3.2 Kuzey Anadolu Fay Zonu 

Türkiye, Alp-Himalaya orojenik sisteminin (Şekil 2.11) (bir okyanusun ve buna bağlı 

kolların ve kenar denizlerinin kapanması sonucu ortaya çıkan dağ kuşakları) içinde 

bulunmaktadır. Alp orojenezi, Avrupa ve Asya arasındaki sıkışma hareketinin, 

Himalaya orojenezi ise Hindistan-Asya çarpışmasının birer sonucudur. Türkiye’nin 

tektonik yapısı üzerine yapılan çalışmalara göre ülkemizin içinde bulunduğu bölge 

Arap, Afrika ve Avrasya levhalarının çarpışması ile oluşmaktadır. Arap yarımadasının 

kuzeye doğru olan hareketi ile Doğu Anadolu bölgesinde bir sıkışma zonu meydana 

gelmiştir (Şekil 2.12). Bu sıkıştırma rejimi Doğu Anadolu bölgesindeki kıta kabuğunun 

yükselmesine daha sonrasında ise sıkıştırma rejimi kendini batıya doğru kaçış rejimine 

dönüştürmüştür. Böylece Anadolu levhası Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu 

Anadolu Fayı (DAF) ile batıya doğru harekete başlamıştır. Anadolu levhası, yaklaşık 4 

milyon yıldır KAF ve DAF boyunca yıllık yaklaşık 1-3 cm’lik bir hızla batı-

güneybatı’ya doğru hareketini sürdürmektedir. Bu iki fay zonu ülkemizde meydana 

gelen pek çok depremin kaynağı olmuştur [25].  

 

Şekil 2.11 Alp-Himalaya orojenizi [26] 

Dünya’da ki en önemli doğrultu atımlı faylardan birisi olan Kuzey Anadolu Fay zonu, 

hem dikkat çekici yüksek sismik aktiviteye sahip olmasından hemde Doğu Akdeniz’in 

tektoniğini anlamak adına büyük bir öneme sahiptir. Karlıoava’dan başlayarak 

Yunanistan sınırlarına kadar uzanan KAF’ın uzunluğu yaklaşık 1500 m’dir [27]. 
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Şekil 2.12 Kuzey Anadolu Fayı [28] 

Özellikleri çok net gözlemlenebilen, Bolu’ya kadar tek kol halinde açıkca izlenebilen 

KAF burada farklı kollara ayrılır. Ana kolu İzmit Körfezi’ne kadar uzanıp Marmara 

Denizi’nden geçerek Ganos Fayı’na bağlanmakta ve Saroz Körfezi’ne kadar uzanarak 

Kuzey Ege Denizi’ne ulaşmaktadır. Güney kolu ise İznik Gölü’nün güneyinden geçerek 

Gemlik Körfezi’ne ulaşmaktadır. Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın 

davranışı ve fay geometrisi, deprem oluş özellikleri, KAF’nın karadaki gözlenen net 

özelliklerinden farklılık göstermektedir [29].  

Üzerinde meydana gelen önemli depremlere bakıldığında (1939 Erzincan Depremi, 

1967 Adapazarı-Mududurnu Suyu Vadisi depremi, 1999 Gölcük ve Düzce depremleri) 

fayın batıya doğru kırıldığı görülmektedir. Marmara Denizi’nin kuzeyinden, Şarköy-

Mürefte-Güzelköy–Tekirdağ-M.Ereğlisi-Silivri açıklarından geçen hat boyunca (Batı 

Marmara Fayı) ve güneyde İznik Gölü’nün güneyinden Gemlik Körfezi’ne inen Gemlik 

Körfezi - Bandırma Körfezi- Erdek Körfezi boyunca yoğun deprem etkinliği ve deprem 

kümelenmesinin mevcut olduğu ve bu fayların önemli miktarda deprem ürettiği 

görülmektedir. 1900 yılından itibaren Marmara Denizi içinde 2 önemli depremin 

dışında büyük depremin olmaması, Marmara Denizi ile ilgili modelleri açıklamaya ve 

desteklemeye net imkan vermemiştir [29].  
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Genel olarak KAF’nın ana parçaları üzerinde gerilme eksenlerinin doğrultusu 

kuzeybatı-güneydoğu yönlü sıkışmayı, kuzeydoğu-güneybatı yönlü açılmayı işaret 

etmekle birlikte, Marmara Denizi’nin güneyinde gerilme eksenlerinin konumları kuzey-

güney yönlü açılma, doğu-batı yönlü sıkışmaya işaret etmektedir. Kuzey kol genel 

anlamda KAF’nın karakteristiğini taşıyarak Saros Körfezi’ne devam etmektedir. Güney 

ise daha çok Batı Anadolu’nun açılma rejiminin etkisi altındadır. Son yıllarda deniz 

içinde ve körfezlerde meydana gelen depremlerin faylanma mekanizmaları çözümleri, 

bölgede Kuzey-Güney yönlü açılma rejiminin de etkili olduğunu desteklemektedir [29].  

Gerek karadaki, gerekse deniz tabanında kurulu bulunan deprem izleme sistemlerinin 

katkısı ile Marmara Denizi dünyanın en iyi gözlenen iç denizi haline gelmiştir. Gelişmiş 

ekipman ve iletişim teknikleri kullanılarak eş-zamanlı gözlem ve çözüm kapasitesi 

arttırılmış, bu ise deniz içerisinde olan depremlerin faylanma mekanizması çözümleri ile 

bölgenin tektonik rejimini daha sağlıklı olarak ortaya koyulmasına olanak sağlamıştır 

[29]. 

KAF içerisinde birçok fay parçasını (segment) barındırdığı için bir zon özelliği 

taşımaktadır ve Kuzey Anadolu Fay Zonu olarak adlandırılmaktadır. 

2.4  Deprem 

Deprem, en basit ifadeyle yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya 

çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma 

olayıdır [30]. Bu kırılmaların oluşması çeşitli nedenlerden dolayı olmaktadır. Bunlardan 

başlıcaları, volkanik patlamalara bağlı olarak oluşan depremler, yerkabuğu içerisindeki 

boşlukların çökmesi ile oluşan depremler ve en önemlisi faylanmaya bağlı olarak oluşan 

depremler sayılabilir [31]. 

Levhaların hareketleri sonucunda yerkabuğu parçaları gerilirek ve sıkışarak, ya da 

makaslanarak deforme olurlar. Bu deformasyon sünek kayalarda kıvrılma ve akma yolu 

ile kırılgan kayalarda ise kırılma yolu ile sonuçlanır. Bu kırılmalar sonucunda oluşan 

depremlere faylanma sonucunda oluşan depremler diyebiliriz .  

2.4.1 Aktif Fayların Önemi 

Aktif faylar deprem tehlikesinin doğru olarak belirlenmesinde, değerlendirilmesinde 

kullanılan ana parametredir. 
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Bu nedenle aktif fayın türü, geometrisi, kinematik fonksiyonu, derinliği, boyutu, yaşı, 

atım miktarı ve yönü, tarihsel ve tarih öncesi dönemlerde deprem üretip üretmediği, 

eğer üretmişse ürettiği depremin büyüklüğü, depremlerin yinelenme aralığı ve fay 

üzerinde ki yıllık kayma hızının doğru olarak saptanması gerekir [32]. 

Belirlenmesi gereken bu parametrelere bakıldığında kıtaların kayma hızının 

belirlenmesi jeodezinin ana konularından birini oluşturmaktadır. Literatüre bakıldığında 

çok küçük değerlere sahip olan levhaların hızları birkaç farklı yöntem kullanılarak mm 

doğrulukla belirlenebilmektedir. VLBI, SLR ve GPS gibi uydu ve uzay bazlı 

konumlama yöntemleri hız belirlemede kullanılan yöntemlerdir. VLBI (Çok Uzun Bazlı 

İnterferometre) ve SLR (Uydu Lazer Ölçmesi) yöntemleri çok pahalı yöntemler 

olduğundan yapılan çalışmaların çoğunda olduğu gibi bu çalışmada da GPS 

kulanılmıştır. 
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BÖLÜM 3 

KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMLERİ 

İnsanoğlunun medenileşme sürecinde karşısına birçok sorunlar çıkmıştır. Bunları aşmak 

adına deneme yanılma yoluyla veya çeşitli hesaplamalarla kendilerine çözüm üretmeye 

çalışmışlardır. Ortaya çıkan ve geliştirilen birçok bilim dalının altında bu arayışlar 

yatmaktadır. Ölçme bilim dalı da bu tarz arayışlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Tarihte 

bilinen ilk ölçmecilerin Mısır’da Nil nehrinin taşması sonucunda kaybolan köşe 

noktalarını belirlemek amacıyla ölçüm yapanların olduğu ve karşılaşılan ilk ölçüm 

aletinin tahtadan yapılan artı şeklindeki cisimlerin olduğu bilinmektedir. Usturlabın, 

pusulanın, 1737’de teodolitin ve 1760 da astronomik teleskobun icatları ile daha pratik, 

hızlı ve doğru ölçümler yapmak mümkün olmaya başlamıştır [33]. Temelinde 

astronomik gözlemlerin olduğu ölçme günümüze kadar büyük gelişmeler göstermiştir. 

Öyle ki insanoğlunun kendi yıldızlarını (uydular) Dünya’nın çevresinde ki yörüngelerde 

dolaştırmasıyla ölçme işleri çok kolay, ekonomik ve doğru olarak yapılır hale gelmiştir. 

Geliştirilen ilk uydu bazlı konumlama sistemi ABD ordusunun, denizdeki taşıtların 

koordinatlarını belirlemek ve diğer askeri amaçlarda kullanılmak üzere, 1950’lerin 

sonunda tasarladığı ve 1960’larda geliştirdiği NNSS diğer adıyla Transit sistemidir. 

1100 km yükseklikte bulunan 6 uydudan oluşan uydular 150 Mhz ve 400 Mhz dalga 

boylarında iki taşıyıcı dalga ile alıcılara zaman ve yörünge bilgileri göndererek 

çalışmaktaydı. Tek frekanslı alıcılarla 100 m, çift frekanslı alıcılarla 20 m konum 

doğruluğu elde edilebilmiştir. 1 m’lik konum doğruluğuna ancak günlerce hatta 

haftalarca yapılan gözlemler sonucunda ulaşılmıştır. Transit sisteminden edinilen 

tecrübeyle 1980’lerde GPS sistemi geliştirilmeye başlanmıştır. GPS devreye girdikten 

sonra modası geçen Transit sistemi 1996 yılında sonlandırılmıştır [34].  
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Rusya tarafından geliştirilen Tsikada (Cicada) sisteminin ilk uydusu olan Cosmos-192 

1967’de fırlatılmış olup 1976’da hizmet vermeye başlamıştır. Bu sistem Transit 

sistemiyle benzer olarak 150 Mhz ve 400 Mhz dalga boylarında ki 2 taşıyıcı frekans 

dalgası kullanmış olup aynı doğruluğa ulaşmıştır. Tsikada sisteminin kullanımı 2008 

yılında sonlandırılmıştır [34], [35].  

Dünya genelinde 4 tane küresel konumlama sistemi var. Bunlardan tam anlamıyla 

faaliyette olanları GPS ve GLONASS sistemleridir. BeiDOU (bölgesel olarak 

faaliyette) ve GALILEO yörüngede uyduları olmasına rağmen tam anlamıyla faaliyete 

geçmemiştir. Oluşturulan bu sistemlerin tümüne GNSS (Küresel Navigasyon Uydu 

Sistemleri) denmektedir. GNSS uzay bölümü, kontrol bölümü ve kullanıcı bölümü 

olmak üzere 3 bölümden oluşur. 

3.1 Küresel Konumlama Sistemlerinin Bileşenleri 

3.1.1 Uzay Bölümü 

Konumlama sistemini oluşturan uydular orta dünya yörüngesinde bulunurlar. Orta 

dünya yörüngesi yeryüzünden yaklaşık 2 000 km ile 35 786 km arasında ki yörüngeleri 

kapsar. Orta dünya yörüngesinde bulunan uydular yörüngelerindeki tam bir turu 2 ile 24 

saat arasında tamamlarlar [36]. 

Uydular yörüngelerine oturtulmadan önce çok kapsamlı hesaplamalar yapılmalıdır. 

Kullanıcı doğruluğu, uydu erişilebilirliği, uyduların kapsama alanı, uydunun geometrisi 

ve ağırlığı gibi kriterler yörünge seçiminde kritik rol oynamaktadır. Konumlama 

uyduları temel olarak atomik saatler, radyo alıcısı ve vericisi, bilgisayarlar, güneş 

panelleri ve yörüngedeki konumunu ayarlamak için itiş sistemlerinden oluşurlar [34]. 

3.1.2  Kontrol Bölümü 

Tüm uydu sistemini kontrol etmek adına yeryüzünde kurulan ana kontrol istasyonları 

kontrol bölümü kısmını oluşturur. Ana kontrol istasyonları tüm sistemin yürütülmesi, 

uyduların takibi, yörünge ve saat parametrelerinin belirlenmesi, iyonosfer parametreleri 

gibi yardımcı parametrelerin belirlenmesi ve kullanıcılara gönderilecek olan veri 

mesajların uydulara yüklenmesi görevlerini yaparlar. Ayrıca olası durumlarda uydu 
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verilerinin şifrelenmesinde ve yetkisi olmayan kişilerin müdahalesine karşı sistemi 

korumakla yetkilidirler [34]. 

3.1.3 Kullanıcı Bölümü 

Kullanıcı bölümü 3 kısımda incelenebilir. Bunlar kullanıcılar, alıcı tipleri ve çeşitli bilgi 

servisleridir. Kullanıcılar; sivil, yetkili olmayan kullanıcılar ve askeri kullanıcılardır. 

Sivillerin ve yetkisi olmayan kullanıcıların konum servisleri tarafından yayınlanan tüm 

sinyallere erişimleri yoktur. Alıcı çeşitliliği büyük bir pazar oluşturmaktadır. Bu 

çeşitlilikler alıcıların karakterlerine göre şekillenmektedir. Örneğin tek frekans alıcılı 

veya çok frekans alıcılı olması, gözlemleyebildiği servis sayısı gibi özellikler alıcıların 

çeşitliliğini arttırmaktadır. Bazı sivil ve hükümetler tarafından kurulan servisler ise 

kullanıcılara bazı bilgiler sağlamaktadır. Uyduların durum raporu, kesintilerin 

programlanması ve yörünge bilgileri bunlardan bazılarıdır [34]. 

3.2 GPS 

ABD savunma bakanlığı (DoD) tarafından geliştirilen sistem, ilk yapılan Transit 

sisteminden de edinilen tecrübelerle 1970’lerde geliştirilmeye başlanmıştır. 1978 yılında 

bu sistem kapsamındaki ilk uydu fırlatılmıştır. 1993 yılında 24 uydu sayısına ulaşan 

sistem tam anlamıyla operasyonel hale gelmiştir. GPS uyduları 6 yörüngede, 55o eğim 

açısıyla 20 200 km yükseklikte bulunmaktadır. Sistem Dünya’nın her yerinde herhangi 

bir zamanda en az dört uydu görülecek şekilde tasarlanmış olup GPS uyduları 24 saat 

içerisinde yörüngelerinde 2 tam tur atarlar [37], [38]. 

Faaliyete geçen ilk uydular L1 (1575.42 Mhz) ve L2 (1227.60 Mhz) taşıyıcı dalgalarını 

kullanmıştır. Daha sonra GPS uydularının modernizasyonundan sonra uydulara eklenen 

L2C (1227.60 Mhz) ve L5 (1176.45 Mhz) dalgaları tam manasıyla olmasa da 

kullanılmaya başlanmıştır. Son olarak L1C (1575.42 Mhz) taşıyıcı dalgasının 2017’de 

GPSIII uydularının faaliyete geçmesiyle beraber kullanılmaya başlanması 

öngörülmektedir [38], [39]. 

3.3 GLONASS 

GLONASS sisteminin planlanması Cicada siteminin oluşturulmasından sonra 

planlanmaya başlanmış olup ilk uydusu “Kosmos 1413” 1982 yılında yörüngeye 



27 

 

oturtulmuştur. 1993 yılında resmi olarak sistemin faaliyete geçtiği duyurulduktan sonra 

1995 yılında 24 uydu ile tam operasyonel hale gelmiştir. Eğim açısı 64.8o olan 3 

yörüngeye eşit olarak yerleştirilen uydular bir yörüngede ki tam turlarını yaklaşık 11 

saat 16 dakikada tamamlarlar. Uyduların yükseklikleri 19100 km’dir. 1990’lar da 

gelişen teknoloji ve Rusya bölgesindeki uyduların yetersizliği sonucunda eskiyen 

uyduların yerine yenilerinin getirilmesi gerektiği anlaşılarak modernizasyon işlemi 2002 

yılında yapılmaya başlanmıştır [35].  

1982-2005 yılları arasındaki sistemdeki uydularda L1OF (1602 Mhz) taşıyıcı dalgasının 

yanında sivil kullanıma kısıtlanan L1SF (1592 Mhz) ve L2SF (1237 Mhz) taşıyıcı 

dalgalar kullanılmıştır. 2003 yılında modernizasyona giren ve 2016 yılında 

modernizasyon işleminin tamamlanması beklenen sistemin uydularında ise L1OF’nin 

yanında L2OF (1246 Mhz) ve L3OC (1202 Mhz) taşıyıcı dalgaları kullanılmaktadır 

[35]. 

3.4 Diğer Sistemler 

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan GALILEO sisteminin ismi ilk olarak 1999 da 

duyurulmuştur. Yörüngede 14 uydusu olan sistemin planlanan toplam uydu sayısı 

30’dur. 2020 yılında tam manasıyla faaliyete geçeceği öngörülmektedir. Fırlatılan ilk 

uydu 2005 yılında yörüngesine oturtulmuştur. GALILEO sistemi uyduları eğim açısı 

56o olup, 23 222 km yükseklikte bulunan 3 yörüngede bulunmaktadır [34], [40], [41]. 

Çin tarafından yapılan BeiDou sistemi şimdilik yerel olarak kullanılmakta olup küresel 

ölçekte kullanılması için hazırlıklar devam etmektedir. 2000 yılında başlanan program 

2020 yılında planlanan tüm uyduların yörüngeye oturtulmasıyla tam operasyonel hale 

gelecektir. Günümüzde 5 jeostatik (GEO) yörünge uydusu, 5 yer eşzamanlı eğik 

yörünge (IGSO) uydusu ve 4 orta dünya yörünge (MEO) uydusu mevcut durumdaki 

uydu sayılarıdır. Jeostatik yörünge uyduları 35 786 km’de 58.75o E, 80o E, 110.5o E, 

140o E, 160o E’de konumlanmışlardır. Yer eşzamanlı eğik yörünge uyduları 35 786 

km’de eğim açısı 55o olan yörüngelerde bulunmaktadır. Orta dünya yörünge uyduları 

ise 21 528 km yükseklikte eğim açısı 55o olan yörüngelerde hizmet verecektir. Sistem 

tamamlandığında 5 jeostatik, 27 orta dünya yörünge ve 3 yer eşzamanlı eğik yörünge 

uyduları olmak üzere 35 uydu ile hizmet vermeye başlayacaktır [42], [43]. 
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3.5 Uydularla Konum Belirleme 

GNSS ile bir noktada yapılan gözlemler sonucunda noktanın koordinatını belirlemek 

için en az 4 uydu ile gözlem yapılmalıdır. Bu 4 uydu 3 konum bileşeninin ve zaman 

bilinmeyeninin belirlenmesi için kullanılmaktadır. Eğer 4 uydudan veri toplanmamışsa 

o noktanın bilinmeyenlerinin çözülmesi için gerekli olan veriler elde edilmemiştir 

demektir. GNSS kullanılarak konum belirleme işlemi 2 yolla yapılır. 

3.5.1 Mutlak Konum Belirleme 

Tek bir noktaya kurulan alıcının en az dört uydudan yaptığı kod gözlemleriyle elde 

edilen nokta konumlarıdır. Uydudan çıkan sinyalin alıcıya ulaşma süresinin ışık hızı ile 

çarpılmasıyla elde edilen uydu-alıcı arası mesafeleri kullanılarak noktanın konumu 

kestirilmektedir [34].  

u
aR (t) = u

ag (t) + c ∆ u
aδ (t)                                                                                              (3.1) 

t anında ki u
aR ; kod ölçümüyle yapılan alıcı (a) ve uydu (u) arasındaki mesafeyi, u

ag ; 

gözlem noktası ile alıcı arasında ki geometrik mesafeyi, c; ışık hızını, ∆ u
aδ ; uydu ve 

alıcı saatlerinin sistem saati arasında ki ofset değerini ifade eder.  

u
ag (t)= 2

a
u2

a
u2

a
u )Z(t)(Z)Y(t)(Y)X(t)(X −+−+−                                               (3.2) 

Xu (t), Yu(t), Zu(t) değerleri uydunun t anında ki jeosentrik konum vektörünü, Xa, Ya, Za 

ise noktanın yer merkezli kartezyen koordinat değerlerini ifade eder. 

∆ u
aδ (t) belirlenmesi için referans zamanı olan tc anında uydudan gönderilen polinom 

katsayıları (a0, a1, a2) kullanılarak saat düzeltmeleri getirilir, 

δu(t) = a0 + a1 (t-tc) + a2 (t- tc)2                                                                                      (3.3) 

saatlere etki eden rölativisitik etkiside göz önüne alınırsa; 

δu(t) = a0 + a1 (t-tc) + a2 (t- tc)2 +δrel                                                                               (3.4) 

∆ u
aδ (t) = δa(t) - δu(t)                                                                                                     (3.5) 
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uydu saat hatası artık bilinen bir değer olmasına rağmen alıcı saat hatası halen 

bilinmeyen olduğundan δu(t) denklemin sol tarafına atılarak düzenlenirse (3.6) elde 

edilir. 

u
aR (t) + c δu(t) = u

ag (t) + c δa(t)                                                                                    (3.6) 

3.5.2 Bağıl Konum Belirleme 

İki alıcının farklı noktalara kurularak aynı anda aynı uydulardan kod ve faz gözlemleri 

yaparak toplanılan verilerden konum elde edilmesiyle yapılır. Kod ve faz 

gözlemlerinden yararlanarak oluşturulan farklarla alıcı saat hataları, uydu saat hataları 

ve faz başlangıç belirsizliği gibi birçok ortak hata giderilebilmektedir.  

Konum belirleme faz farkı yapılarak elde edilir. Oluşturulacak olan faz farkı üç farklı 

kombinasyon kullanılarak elde edilirler. Tekli fark, ikili fark ve üçlü fark yöntemleri 

kullanılarak yapılır. 

Tekli fark iki şekilde oluşturulur. İki alıcının bir uyduyu gözlemlemesiyle yapılan fark 

ve tek alıcının iki uyduyu gözlemlemesiyle oluşturulan farklardır. Eğer tekli fark 

yapılırken tek alıcı iki uydu kullanılırsa alıcı saat hatası, çift alıcı tek uydu kullanılırsa 

uydu saat hatası giderilir.  

İkili fark yapılırken iki uydu ve iki alıcı kullanılır. Bunlar arasında oluşturulacak olan 

farklarla alıcı ve uydu saat hatalarının giderilmesinin yanında kısa bazlarda troposferik 

ve iyonosferik etkiler giderilebilmektedir.  

Üçlü fark ise diğerlerinden farklı olarak iki farklı epokta yapılır. Farklı iki epokta 

yapılan ikili farkların arasındaki fark olarak söylenebilir. Üçlü fark yapıldığında taşıyıcı 

dalga faz belirsiliği ortadan kalkmış olur.  

Fark gözlemlerinden yararlanılarak dört farklı ölçme tipi vardır. Statik ölçüm, hızlı 

statik ölçüm, tekrarlı ölçü ve kinematik ölçü yöntemleridir. Kinematic ölçü yöntemi 

kendi arasında üçe ayrılır. Bunlar Dur-Git ölçü, RTK ölçü ve DGPS ölçü yöntemleridir 

[34], [44], [45], [46].  

3.6 GNSS Değerlendirme Yazılımları 

Alıcılarla toplanan verilerin değerlendirilmesinde birçok yazılım mevcuttur. Yazılımları 

ticari ve akademik yazılımlar olarak iki şekilde sınıflandırabiliriz. Genelde her alıcı 



30 

 

üreten firmaya ait bir GNSS veri değerlendirme programı mevcuttur. Firmalar sattıkları 

alıcı beraberinde kendi yaptıkları programları vermelerinin yanında para ile de 

satmaktadırlar. Tektonik hareketlerin belirlenmesi gibi doğruluğun çok önemli olduğu 

çalışmalar için ticari yazılımlar yetersiz kaldığından GIPSY/OASIS, GAMIT ve 

BERNESE gibi akademik yazılımlar kullanılır.  

Ticari yazılımlar kullanıcı için kapalı kutudurlar. Kullanılan modellere dışarıdan 

herhangi bir müdahale edilemediği gibi programın arka planda verileri değerlendirirken 

nasıl yaptığı, hangi matematiksel modeller kullandığı pek bilinmez. Bunun yanında 

ticari yazılımlar bazı hata kaynakları için modeller kullanmazken kullandığı modeller 

akademik yazılımlarda ki gibi doğruluğu yüksek modeller değildir. Örneğin ticari 

yazılımlar okyanus yüklemesi etkisi, gelgit etkisi, ay ve güneş efemeris gibi bilgileri 

kullanmazken akademik yazılımlar bunları dikkate alarak işlemlerini yaparlar [47], [48], 

[49].  

Alıcılardan elde edilen veri dosyaları sadece alıcı firmasına ait yazılımlarda 

kullanılması için şifrelenerek kendine özgü bir formata dönüştürülür. Bu dosyalar işlem 

görmeden başka programlar tarafından görüntülenemez veya herhangi bir işlem 

yapılamaz. Tamamıyla ticari kaygı amacıyla yapılan bu şifreleme işlemi alıcı firmasına 

ait yazılım altındaki çevirme programları ile RINEX formata dönüştürülebilirler. 

Verilerin başka programlarda kullanılmasına olanak veren RINEX dosya yapısı 

programlar arasındaki ortak dil gibidir ve her program tarafından okunabilmektedir. 

Bu tez kapsamında yapılan çalışmada MIT tarafından geliştirilen GAMIT/GLOBK 

yazılımı 10.50 versiyonu kullanılmıştır. Bu yazılım açık kaynak kodlu yazılım 

olduğundan yapılacak olan her işleme müdahale etmek mümkün olmaktadır. Arayüzü 

olmayıp kodlarla program koşturulur. LINUX ve benzeri UNIX türevi işletim 

sistemlerinde çalışmaktadır [50], [51]. 

3.6.1 GAMIT/GLOBK Yazılımı 

GAMIT/GLOBK yazılım paketi birçok küçük programcıktan oluşmasına rağmen temel 

olarak GAMIT ve GLOBK olmak üzere iki ayrı yazılım vardır. Bunlardan ilki olan 

GAMIT kullanılarak alıcılardan elde edilen verilerle koordinat değerleri hesaplanır [50], 

[51].  
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GAMIT yazılımı taşıyıcı dalga faz ölçümlerini ve pseudorange değerlerini kullanarak 

üç boyutlu koordinatların, uydu yörüngelerinin, atmosferik zenit gecikmelerinin ve 

Dünya dönüklük değerlerininin kestirimini yapabilmektedir [47], [48], [49].. 

GAMIT yazılımında birçok aşama mevcuttur. İlk aşama olarak hangi verilerin 

kullanılacağı ve bu verilerin elde edildiği alıcıya ait anten bilgilerinin ve 

yüksekliklerinin programa tanıtılması gerekmektedir. Veriler programın istediği düzene 

getirildikten sonra uydulara ait saat ve ön yörünge bilgileri elde edilir. Bu bilgiler 

program tarafından otomatik olarak ilgili yerlerden alındıktan sonra kod ölçümleriyle 

beraber yaklaşık koordinat değerleriyle alıcılardaki saat hatası giderilir. Üçüncü 

aşamada ise verilerdeki devir kesiklikleri bulunarak düzeltilir veya ortadan kaldırılır. 

Sonrasında ise GAMIT birbirinden bağımsız olarak ikili farkları oluşturarak ilk 

dengeleme işlemi için gereken değerleri hesaplar. İlk dengeleme sonucunda birbirinden 

bağımsız ikili farklara ait faz belirsizlik değeri faz verisinin dağılımı ve baz uzunluğuna 

dayalı eşleme ile orijinal taşıyıcı faz belirsizliklerinde üretilir. Bir sonra ki adımda ise 

ikili fark uzun dalga boylu belirsizlik değeri için L1 ve L2 faz gözlemleri ayrı yarı 

kullanılarak iteratif olarak elde edilir. Tamsayı değeri hesaplanacak olan belirsizlik 

dışında ki tüm değerler iyonesferden bağımsız ilk dengelemeden elde edilen değerlerine 

sabitlenir. Uzun dalga boylu belirsizlikler bir kere güvenli bir şekilde belirlendikten 

sonra doğru tamsayı değerlerine yuvarlanarak tüm parametreler saptanır ve ardışık 

olarak kısa dalga boylu belirsizlikleri çözmek için iyonosferden bağımsız ikili fark 

gözlemler üzerinde başka bir dengeleme işlemi yapılır [47], [48], [49], [50].   

GAMIT yazılımının verileri değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu modeller ay ve güneş 

yörünge bilgileri, IGS istasyonlarına ait alıcı yüksekliği, tipi (kendi noktalarımız için el 

ile girilmelidir), atmosferik modeller, okyanus ve atmosferik yükleme, gelgit gibi 

konumlara etki eden etmenlere ait bütün bilgiler yazılımın kütüphanesinde tanımlıdır 

[50].  

Yapılan işlemler sonucunda istasyonlara ait koordinatlar elde edilerek günlük tekrarlılık 

grafiği üretilir. Günlük tekrarlılık üretiminden sonra yıllık tekrarlılıklar üretilerek nokta 

konumlarında ki hız kestirimleri elde edilir. Tekrarlılık değerleri üretilirken GLOBK 

yazılımı kullanılır. GLOBK yazılımı işleyiş algoritmasında Kalman Filtreleme 

Tekniğinde ki matematiksel modeller kullanılmaktadır [47], [48], [50].  
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GAMIT’in sonuçları, büyük varyans ve korelasyonlu bir kovaryans matrisine sahiptir. 

GAMIT yazılımı ancak yüksek miktarlarda kısıtlanmış çözümlerin normal geometrik 

ilişkilerinin sürmesine olanak sağlar. Kalman Filtreleme Tekniği koordinatların eş 

zamanlı belirlenmesi için birden fazla oturumdan gelen dengelemeleri birleştirme 

kapasitesine sahip olup, hem nokta hem de uydu parametrelerindeki farklı apriori 

kabullerin kullanımının etkisini test etmek için etkin bir yöntemdir. Eğer bir GPS 

kampanyasında ayrı ayrı oturumlar için tüm uydu yörüngeleri aynı başlangıç 

koşullarından elde edilmişlerse, uydu yörüngelerindeki yüksek ağırlıklı kısıtlama 

uygulaması teorik olarak daha duyarlı koordinat kestirimi sağlaması gereken birden 

fazla oturum bilgisi kullanmaya eşdeğerdir. Zamana göre noktaların hızlarını 

tanımlayan değerler bu tabloya kolayca yerleştirilebilir ve bu oranla ilgili nokta 

koordinat kestirimlerinin dağılımı oturumlar arasındaki nokta koordinatlarını serbest 

bırakmak için stokastik (zamana bağlı) süreçler koyularak kestirilebilir [49], [51].  

3.7 Kalman Filtreleme Tekniği 

Evrende bazı fiziksel sabitler haricinde ki hemen hemen her şey hareket halindedir yani 

bir dinamiğe sahiptir. Eğer fiziksel sistemlerin karakteristiğini ortaya koymak isteyecek 

olursak sistemin dinamiğini göz önünde bulundurmadan doğru bir profil oluşturamayız. 

Dinamik olaylar bazı matematiksel temellere dayanan işlemlerden geçirilerek filtreleme 

uygulanmaktadır [52].  

Filtreleme işlemi esasen bir ortamda ki veya bir sıvı içindeki istenmeyen maddelerin 

ayıklanması manasında kullanılmaktadır. Günümüzde ise bu terim bazı sistemler içinde 

bilinmeyen değerlerin kestirimi işlemi için de kullanılmaktadır. Bir dinamik sistemde 

modelin önceki bilgileriyle birlikte elde edilen girdi ve çıktı bilgileriyle sistemlerin 

durumunun kestirimi yapılması işlemi filtreme işlemi diye adlandırılmasına rağmen bir 

kestirim işidir [52].  

Tarihte ilk kestirim işlemi olan en küçük kareler yöntemini 1795 yılında ortaya koyan 

Carl Friedrich Gauss’dur [52]. Bu yöntem lineer sistemlerde kullanılmasına rağmen o 

dönemde Gauss lineer olmayan matematiksel astronomide kullanmıştır. Yöntem 

matematiksel astronomi tarihinde önemli bir yer edinmiştir.  

Temelleri Gauss tarafından atılan kestirim yöntemleri tarihte birçok bilim adamının 

dikkatini çekmiştir ve farklı farklı yöntemler ortaya atılmıştır. Günümüzde ise 1930 
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yılında Budapeşte’de dünyaya gelen Rudolf Emil Kalman tarafından ortaya konulan 

Kalman Filtreleme Tekniği birçok bilim dalı tarafından kullanılan yöntemlerden 

birisidir [52].  

Macaristan’da Dünya’ya gelen Kalman, II. Dünya Savaşı sırasında ailesiyle beraber 

Türkiye ve Afrika ülkeleri üzerinden Amerika’ya geçerek hayatına burada devam etmiş 

ve 2 Temmuz 2016 yılında hayata gözlerini yummuştur. Elektrik mühendisliği üzerine 

eğitimini alan Kalman, geliştirdiği filtreleme tekniğini öncelikle meslektaşları arasında 

paylaşır. Görüşmeler sonucunda meslektaşları fikirlerine şüphe ile yaklaşmışlardır. 

Böyle bir tablo oluştuğunu gören Kalman çalışması üzerine yapacağı yayını makine 

mühendisliği dergilerinden birinde yayınlatmıştır. Yapacağı ikinci yayını dergi 

tarafından incelendikten sonra, filtreleme modelinde ki bir işlem adımının 

gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını söyleyerek reddetmişlerdir. Kalman, 

çalışmasını yayınlayacak başka bir dergi bularak bilim dünyasına bir hediye sunmuştur 

[52]. 

Kalman Filtreleme Yöntemi, 1960 yılında ortaya konmuştur. Bu yöntem ilk olarak 

ABD’ye ait olan APOLLO isimli Ay’a seyahat projesinin planlanmasında 

kullanılmıştır. Sonraki yıllarda yöntem geliştirilerek mühendislik uygulamalarında ve 

birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır [52].  

En küçük kareler yöntemi kullanarak lineer filtreleme işlemi yapan Kalman Filtreleme 

Tekniği uzay araçlarının konum tahmininde, kısa dönemli piyasa dalgalanmaları 

tahmininde, GPS kullanıcısının konumunun belirlenmesi gibi karmaşık dinamik 

sistemlerin kontrolünde kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda kontrol edilmek istenilen 

her değişkenin bilinmesi mümkün değildir. Teorik olarak Kalman filtreleme lineer 

kuadratik problemlerin tahmininde kullanılır.  Bu yöntemle herhangi bir hata 

kestiriminde kullanılan kuadratik fonksiyondan daha optimal çözümler elde edilir. 

Grewal’a göre [52]’de Kalman Filtreleme Tekniği istatistiki tahmin teorileri tarihinde ki 

en büyüklerden biri ve muhtemelen 20.yy’ın en büyük keşfidir. 
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Şekil 3.1 Kalman Filtreleme Tekniğinin temel bileşenleri 

Kalman Filtreleme Tekniğini gemilerin navigasyonu uygulaması örneği ile açıklayacak 

olursak;  sabit bir hız ve belirli bir rota ile hareket eden geminin, tk-1 zamanında geminin 

konumu xk-1 biliniyor olsun. Geminin bilinen rotası ve hızı hakkındaki bilgilerden bir tk 

zamanında geminin konumu xk belirlenebilir. Denizde ki rüzgâr ve akıntı gibi 

değişkenlerden dolayı tk zamanında ki konum belirli bir hata ile belirlenecektir. tk 

zamanındaki tahmin edilen konumu kontrol etmek için kıyıda bulunan sabit noktalara 

iskandil pusulası ile αi azimut açılarının ölçüldüğünü ve bu ölçülerden tk zaman noktası 

için geminin konumunun belirli bir hata ile belirlendiğini düşünelim. Ölçülerle ve 

tahminle belirlenen konum değerleri kabul edilebilir bir hata sınırı ile örtüşüyorsa 

rüzgâr ve akıntı gibi etmenlerin doğru olarak belirlendiği kabul edilir. Eğer konumlar 

bir birinden farklı ise sebepleri daha detaylı olarak araştırılır. Ölçülen konum ile tahmin 

edilen konum arasındaki fark yenilik (inovasyon) olarak adlandırılır. Geminin ölçülere 

dayanılarak belirlenen konumunun daha doğru olduğu düşünülerek tahminde kullanılan 

kabüllerin kestirimi ile geminin bir sonraki konumu için yapılacak tahminler daha 

gerçekçi olacaktır. Yukarıda açıklanan örnek Kalman Filtreleme Tekniğinin temel 

düşüncesini oluşturmaktadır [53]. 
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Şekil 3.2 Kalman Filtreleme Tekniğinin çalışma prensibi [53] 

3.7.1 Kalman Filtreleme Tekniğinin Deformasyon Analizinde Kullanılması 

Mühendislik ölçmelerinin konuları arasında deformasyon ölçmeleri önemli bir yeri 

oluşturmaktadır. Köprü, kule, baraj gibi mühendislik yapılarının davranışlarını ve 

afetlerin tehlike derecelerinin ortaya konmasında önemli rol oynamaktadır. Yapılan 

ölçümler sonucunda oluşan deformasyon ile nedenleri arasında ki ilişkiyi 

tanımlayabilmek için matematik ve istatiksel analizler kullanılmaktadır [48]. 

Deformasyonlar, genellikle zamana bağlı olarak ve etkiyen kuvvetler sonucunda 

oluştuklarından oluşturulacak olan matematiksel modeller de kuvvet ya da zaman bağlı 

olarak oluşturulurlar. 

Deformasyon ölçülerini değerlendirme modelleri Gülal’a göre [53]’de tanımlayıcı 

model ve etki-tepki modeli olmak üzere iki alt başlıkta toplanmaktadır. Tanımlayıcı 

Model benzerlik modeli ve kinematik model olarak, etki- tepki modeli ise statik model 

dinamik model olarak incelenmektedir. 

Benzerlik modelinde, iki farklı zaman döneminde ki mevcut obje durumları arasındaki 

salt geometrik değişimler incelenir. Kinematik modelde, obje hareketi objeye etkiyen 

kuvvetler göz önüne alınmadan objenin hareketi zamanın fonksiyonu olarak polinomlar 

ve trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilerek hareketin zamansal akışı, hızı ve ivmesi 

belirlenir. Statik modelde, obje ile jeodezik olarak belirlenen tepkimesi arasındaki 

fonksiyonel ilişki tanımlanır. Obje yapılan ölçüler sırasında hareketsiz olarak kabul 

edilir. Dinamik modelde ise objenin hareketleri zamana bağımlı olarak objeye etkiyen 

kuvvetler ile tanımlanır [53]. 
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Deformasyon           

Modeli   Benzerlik 

Modeli 

Kinematik 

Model 

Statik  

Model 

Dinamik  

Model 

Zaman Modellenemez 

Zamanın 

fonksiyonuna 

göre hareketi 

Modellenemez Kuvvet ve 

zamanın 

fonksiyonu 

olarak şekil 

değişikliği Kuvvet Modellenemez Modellenemez 

Kuvvetin 

fonksiyonu 

olarak şekil 

değişikliği 

Objenin 

Durumu 
Dengede 

Hareket 

sürekli 

Kuvvet altında 

dengede 

Hareket 

sürekli 

Çizelge 3.1 Deformasyon modellerinin karakteristikleri [48], [53] 

3.7.2 Kinematik Model 

Yerkabuğu hareketlerin de olduğu gibi deformasyon sürekli bir olay ise, statik modeller 

zamandan bağımsız sabit parametreler ile genişletilir [34]. Kinematik deformasyon 

modelinde sabit ve obje nokta koordinatları zamanın fonksiyonu olarak 

tanımlanmaktadır. Buna göre x koordinat parametreleri vektörü aşağıdaki gibi 

gösterilebilir; 

x(t) = x(tk) + (t- tk) )(tx k

.
 + 1/2 (t- tk)2 )(tx k

..
                                                               (3.7) 

eşitlikte x(t) t zamanında ki ait koordinat vektörünü, x(tk) tk zamanındaki koordinat 

vektörünü vermektedir. 

)(tx k

.
= (dx/dt)k ;Hız Vektörü (konum vektörünün zaman göre türevi)                       (3.8) 

 )(tx k

..
= (d2x/dt)k ;İvme Vektörü (hız vektörünün zamana göre türevi)                       (3.9) 

Değişkenler 
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x(tk), )(tx k

.
 ve )(tx k

..
 vektörleri tk zamanı için kinematik nokta alanının güncel 

durumunu tanımlar ve durum vektörünü oluştururlar. 

y(tk) = 

)(tx

)(tx

)x(t

k

..
k

.
k

                                                                                                              (3.10) 

∆t = t - tk                                                                                                                     (3.11) 

Durum vektörünün zamana bağlı konum, hız ve ivme bileşenleri aşağıda ki gibidir; 

x(tk) = x(tk-1) + ∆t )(tx 1-k

.
 + 0.5(∆t)2 )(tx 1-k

..
                                                              (3.12) 

)(tx k

.
 = )(tx 1-k

.
 + ∆t )(tx 1-k

..
                                                                                       (3.13) 

)(tx k

..
 = )(tx 1-k

..
                                                                                                           (3.14) 

yukarıda ki eşitliklerden sistem eşitliği matris gösterimiyle aşağıdaki gibi verilmektedir. 

(t)x

(t)x

x(t)

..

.
 = 

I00
ΔtI0

 t1/2ΔΔtI 2

 

)(tx

)(tx

)x(t

k

..
k

.
k

 + 
I

Δt
 t1/2 2∆

 wk                                                          (3.15) 

Eşitliğinde wk ile gösterilen sistem bozukluğudur. Sistem bozukluğu tam olarak 

modellenemediği için umut değeri E{w} = 0 alınır. Bu sebepten dolayı sistem 

bozukluğunun predikte durum vektörü üzerine etkisi olmamaktadır. 

T =  
I00

ΔtI0
 t1/2ΔΔtI 2

                                                                                                 (3.16) 

T dönüşüm matrisi yada prediksiyon matrisi olarak adlandırılmaktadır.  

x(t) = T . x(tk)                                                                                                             (3.17) 

denklemi Kalman filtresi ile deformasyon analizine ilişkin kinematik modelin temelini 

oluşturmaktadır. 
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BÖLÜM 4 

GERİLİM ve DEFORMASYON (STRESS-STRAIN) 

Fayların yapısını anlamak adına çeşitli yapısal analizler yapılır. Bu analizler şöyledir; 

deskriptif (tanımlayıcı) analizler, kinematik (hareket) analizler ve dinamik analizlerdir. 

Deskriptif analizler, yapıların tarifi, konumlarının ölçümü, yapıların fiziksel ve 

geometrik bileşenlerini tanımlar, ortografik ve stereografik izdüşüm metodlarını 

kullanarak değişik problemleri çözmek adına yapılırlar. Deskriptif analizlerin en 

önemlileri; 

•Kayaç veya yapıların jeolojik haritalanması, 

•İnce kesit çalışmalarıyla deforme olmuş kayacın mineral oryantasyonlarının 

incelenmesi 

•Uydu görüntüleri üzerinde kırıklı yapı şekillerinin fotojeolojik özelliklerinin 

incelenmesi ve bu çalışmaların sonuçlarının yorumlanmasıdır [54]. 

Kinematik analizlerin amacı kayaç kütlelerinin translasyon (yer değiştirme), rotasyon 

(dönme), dilatasyon (hacim) ve distorsiyon hareketlerinin yorumunu yapmaktır. 

Translasyon ve rotasyon hareketlerinde kayaç kütlelerinin boyut veya şeklinde değişme 

olmaksızın, kayaç kütlesinin konumunda ve/veya yerinde değişme olur. Bununla 

birlikte, bir kayaç kütlesi translasyon ve/veya rotasyon hareketi esnasında hacim 

ve/veya şekil değişikliğe uğrayabilir. Dilatasyon ve distorsiyondan dolayı kütledeki 

değişikliklerin değerlendirilmesi deformasyon (gerinim) analizlerinin temelidir. Modern 

yapısal jeolojinin temeli olan deformasyon analizleri, deformasyon esnasında değişmiş 

madde veya kütlenin boyut ve şeklinin orijinal değerleriyle sayısal olarak 

değerlendirilmesini kapsamaktadır. Deformasyonu değerlendirmek gerilme analizleriyle 

ilişkilidir [54]. 
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Dinamik analizler, jeolojik yapıların oluşumunda rol oynayan kuvvet, gerilim ve 

mekanik süreçleri yorumlar. Dinamik analizlerin inandırıcı, doğru sonuçlar olabilmesi 

için yapıların kinematik hareket şekilleri, fiziksel ve geometrik karakteristik 

özelliklerinin açıklanması gereklidir. Bu analizlerin en büyük yararı deformasyonlara 

neden olan gerilimlerin bağıl büyüklüklerinin ve gerçek konumlarının tanımlanmasıdır. 

Dinamik analizlerin temeli teorik ve deneysel araştırmalara dayanır. Dinamik 

modellerin çoğu ilke olarak geçerlidir fakat çoğu yapısal sistemler bir tek dinamik 

modelden daha çok modelle tatmin edici bir şekilde açıklanabilmelidir [54]. 

4.1 Gerilme (Stress) 

Dış kuvvetlerin etkisi altında denge halinde bulunan bir katı cismin içinde, bu 

kuvvetlere karşı iç kuvvetler meydana gelir. Cismin bir kesitindeki kuvvetlerin sonsuz 

küçük bir yüzey parçasına oranı bir limit değere yaklaşır. Bu limit değere cismin ele 

alınan noktasındaki gerilmesi adı verilir. Diğer bir deyişle, yeteri derecede küçük bir 

yüzey parçası için, birim yüzeye isabet eden kuvvete gerilme denir [54]. Dört çeşit 

gerilme tipi olup bunlar, basınç gerilmesi (compressive stress), çekme gerilmesi (tensile 

stress), kuvvet-çifti (couple) ve burulmadır (torsion) (Şekil 4.1).  

 

Şekil 4.1 A) Basınç gerilmesi, B) Çekme gerilmesi, C) Kuvvet-çifti, D) Burulma [54] 

4.2 Deformasyon (Gerinim, Strain) 

Deformasyon, gerilme kuvvetlerinin etkisi sonucunda cisimde meydana gelen 

değişikliğe denilmektedir. Deformasyon yerdeğiştirme, dönme, hacim değişikliği 

ve/veya şekil-biçim değişikliği şeklinde olabilir (Şekil 4.2) 
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Şekil 4.2 Şekil değiştirme (a) yer değiştirme, (b) rotasyon [54] 

4.3 Deformasyonun Belirlenmesi 

Deformasyon iki şekilde ölçülebilir. Birincisinde bir parça çubuk üzerinde 

gözleyeceğimiz bir boyutdaki değişim incelenir. Diğer yöntemde ise daha önce 

miktarını bildiğimiz iki çizgi arasında kalan açının değişimi incelenir. Deformasyon her 

iki değişimin birarada gerçekleşmesiyle de olabilir [54]. 

4.3.1 Lineer Deformasyon 

4.3.1.1 Uzama (Elongation) 

 

Şekil 4.3 Elastik çubuk 

Elastik çubuğun 0(sıfır) noktasında sabitlendiğini ve çubuğun X ekseni boyunca 

yerleştirildiğini düşünelim. Şekil 4.3’de görüldüğü gibi başlangıçta (üstteki çubuk) 5 ve 

8 cm uzunluğundaki yerleri sırasıyla siyah ve kırmızı ile işaretleyelim. Daha sonra bir 

kuvvet uygulanarak çubuğun boyunda bir değişim meydana getirelim. Değişim 
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meydana geldikten sonraki (alttaki çubuk) siyah ve kırmızı noktaların yer değişmini 

iceleyelim.  

e =
bo

bobf

x
xx − = 

ro

rorf

x
xx −

                                                                                                                            (4.1) 

(4.1) eşitliği ile oluşan yer değişim gradyentinin sayısal değeri belirlenebilmektedir. 

e > 0 ise uzama (elongasyon); 

e < 0 ise kısalma (shortening) meydana gelmiştir.  

S = e + 1 = 
bo

bf

x
x

 = 
ro

rf

x
x

                                                                                                    (4.2) 

(4.2) eşitliği çubukta oluşan deformasyon (stretch) gradyentini vermektedir. Bu 

deformasyon değeri çubuk üzerinde ki her noktada aynıdır ve bu değere bir boyutlu 

Langrang defromasyon gradyenti denilmektedir. Başlangıç durumunun ve son 

durumunun bilindiği durumlarda ki deformasyonun belirlenmesi yöntemine Langrang 

yaklaşımı, deforme olmuş yüzeyden başlangıç durumuna ulaşmak için yapılan işleme 

ise Euler yaklaşımı denmekltedir [56]. 

Oluşan deformasyon değeri (S) bir noktanın başlangıç durumu ve son durumu izlenerek 

belirleneceği gibi iki nokta arasındaki değişimler gözlenerek de elde edilebilir. 

S = 
boro

bfrf

xx
xx

−
−

= 
o

f

Δx
Δx                                                                                                   (4.3) 

ub = xbf - xbo                                                                                                                                                                           (4.4) 

ur = xrf - xro                                                                                                                                                                             (4.5) 

(4.4) ve (4.5) eşitliklerinde elde edilenler siyah ve kırmız noktaların yer değişim 

vektörünü vermektedir. Bu yerdeğişim vektörleri kullanılarak; 

e = 
boro

br

xx
uu

−
−

= 
x
u

∆
∆                                                                                                      (4.6) 

yer değişim gradyenti değeri hesaplanabilir.  

Bir boyutlu defromasyon gradyenti (4.7) eşitliği ile; 

S = 
o

f

Δx
Δx = lim

o

f

x
x
∂
∂                                                                                                       (4.7) 
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ve bir boyutlu yerdeğiştirme gradyenti (4.8)’de ki gibi ifade edilir. 

e = 
oΔx

Δu = lim
ox

u
∂
∂                                                                                                       (4.8) 

4.3.1.2 Kuadratik Uzama 

Çizgilerin uzunluklarındaki değişme için diğer bir açıklama da kuadratik elongasyondur 

(quadratic elongation). Bu λ ile gösterilir ve; 

λ =( xbf / xbo)2 = (1+e)2                                                                                                 (4.9) 

şeklinde ifade edilir. 

Burada e ve λ boyutsuz birimlerdir, deformasyonun değişik doğrultularda ölçülmesiyle 

elde edilirler. 

4.3.2 Makaslama Deformasyonu (Shear Strain) 

Birbirine paralel, ancak zıt yönlerdeki kuvvetler nedeniyle oluşan deformasyondur 

(Şekil 4.3). γ ile gösterilirse; 

γ = tan Ψ                                                                                                                     (4.10) 

şeklinde ifade edilir. 

Ψ : rotasyon açısı 

 

 
Şekil 4.4 Makaslama deformasyonu 

Makaslama deformasyonu saf makaslama (pure shear) ve basit makaslama (simple 

shear) olmak üzere ikiye ayrılır. Bir kütledeki deformasyon sırasında bir yamulma 

ölçütü (strain marker) kullanmak suretiyle x, y, z eksenlerinin konumlarının 

değişmediğini anlayabilirsek bu durumda kütlede dönmesiz bir deformasyon meydana 

geldiğini, bir açısal bozunma olmaksızın çizgilerin yalnızca boyutlarında değişiklikler 
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meydana gelerek biçim bozulmasının oluştuğunu anlayabiliriz. Böyle bir deformasyona 

saf makaslama deformasyonu denir (Şekil 4.5) [54]. 

 

Şekil 4.5 Saf makaslama a) kesit, b) blok diyagram [54] 

Tersine olarak eksenlerin konumları değişirse, yani bir açısal makaslama deformasyonu 

söz konusu olursa, bu durumda meydana gelen deformasyona da basit makaslama adı 

verilir (Şekil 4.6) [54]. 

 

Şekil 4.6 Basit makaslama a) kesit, b) blok diyagram [54] 

4.4 Hızları Bilinen Noktalar ile Deformasyon Analizi 

ro

rorf

x
xx −

 ve 
rf

rorf

x
xx −

 sonuçlarından elde edilen değerler yaklaşık olarak birbirlerine 

eşit ise (uzunluktaki değişim yaklaşık %1 ve daha az olduğu durumlarda);  

meydana gelen deformasyon türlerine “infinitesimal strain” (sonsuz derecede küçük 

deformasyon) adı verilmektedir. Levha hareketlerindeki değişim çok küçük miktarlarda 

olduğu için, birkaç yıllık yada yüzyıllık deformasyon analizlerinde infinitesimal strain 
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ile çok iyi sonuçlar elde edilmekte olup sismometre, GPS ve InSAR gibi yöntemlerle 

belirlenen gerçek zamanlı değişim miktarları kullanılmaktadır [55], [56].  

ro

rorf

x
xx −

 ve 
rf

rorf

x
xx −

 sonuçlarından elde edilen değerler birbirine eşit değil ise; 

oluşan deformasyona “finite strain” (sonsuz gerinim) denmektedir. Yapısal jeolojiciler 

tarafından kullanılan bu yöntemle milyon yıllar boyunca oluşan değişimler ele alınarak 

analizler yapılır [55], [56]. 

Herhangi bir yüzeyde, herhangi bir noktayı merkez alacak şekilde bir çember çizelim ve 

yüzeye kuvvet uygulamaya başlayalım. Kuvvetlerin etkisi altındaki yüzeyde sıkışma 

yada genişlemeler meydana gelecektir. Yüzeyde çizdiğimiz çember, kuvvetlerin 

etkisiyle elips şeklini alır (Şekil 4.7). Elipsin kısa ve uzun kenarlarının değeri 

hesaplandıktan sonra hangi yönde sıkışma yada genişleme olduğu belirlenebilmektedir.  

 

Şekil 4.7 Kuvvet altındaki birim çemberin deformasyonu [56] 

Eğer kuvvetler uygulandıktan sonra çemberin sadece yarıçapında değişiklik oluyorsa saf 

deformasyon, bu değişikliğe ek olarak dönme meydana geliyorsa basit deformasyon 

denilmektedir.  

 

Şekil 4.8 Deformasyon sonucu oluşan dönme açısı [56] 
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Şekil (4.8)’de görüldüğü gibi deformasyona uğrayan çember ile deforme olarak elips 

şeklini alan birim çemberin ana gerinim eksenleri arasındaki açı, dönme açısı olarak 

ifade edilmektedir.  

4.4.1 İki Boyutlu Deformasyon Analizi 

 

Şekil 4.9 Hızı ve koordinatı bilinen noktalar 

Yeryüzü üzerinde bulunan hızları ve koordinatları ölçme yöntemleriyle belirlenmiş olan 

A, B ve C noktaları kullanılarak yüzey deformasyonu belirlenebilir. Deformasyonu 

belirlemek adına farklı yöntemler kullanılmaktadır. Yüzey üzerinde gridleme yapılarak 

her grid noktasının sıkışma ve uzama değerleri belirlenebilmektedir. Gridleme 

sonucunda her noktaya ait deformasyon değerlerinin hesaplanacağı gibi hızları bilinen 

noktalar arasında kalan alana ait gerinim değeri de hesaplanabilir.  

Koordinatları X1 (doğu-batı) ve Y1 (kuzey-güney) olan, kuvvet altında bulunan, A, B ve 

C üçgeninin içinde veya dışında bulunan herhangi bir noktanın adı 1  olsun. 1 nolu 

nokta çizilen birim çemberin merkezi olsun. Deformasyon sonucu oluşan elipsin 

parametreleri aşağıdaki gibi belirlenir; 

Öncelikle 1 nolu noktasının koordinatlarına göre (yani 1 nolu noktayı (0,0) yaparsak) 

diğer bütün noktaların koordinatları hesaplanır ve yeni değerler aşağıdaki gibi olur ; 

A Noktası : {( XA - X1 ), ( YA – Y1 )} = ( XAYeni, YAYeni )                                          (4.11) 

B Noktası : {( XB - X1 ), ( YB – Y1 )} = ( XBYeni, YBYeni )                                          (4.12) 

C Noktası : {( XC - X1 ), ( YC – Y1 )} = ( XCYeni, YCYeni )                                          (4.13) 

Eğer matris biçiminde yazılırsa; 
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m1 = 

CYeniCYemi

BYeniBYemi

AYeniAYemi

YX
YX
YX

                                                                                                 (4.14) 

olur. 

m2 = 

323231

323132

222221

222122

121111

121112

111

111

111

111

111

111

mm0m10
0mmm01

mm0m10
0mmm01

mm0m10
0mmm01

−

−

−

                                                                    (4.15) 

m2 katsayılar matrisi  (4.15)’de ki gibi yazılıp tersi alınırsa m3 matrisi elde edilir. 

Katsayılar matrisi 6x6’lık bir matistir [56], [57].  

m3 = m2
-1                                                                                                                     (4.16) 

m4 = 

Y

X

Y

X

Y

X

V

V

V

V

V

V

C
C
B
B
A
A

  (Hız Matrisi)                                                                                          (4.17) 

katsayılar matrisinin tersi ile hız matrisinin çarpımı yapılırsa; 

m5 = m3 
. m4                                                                                                                 (4.18) 

m5 = 

yy

xy

xx

Y

X

ε
ε
ε
Ω
t
t

                                                                                                                    (4.19) 

matrisi elde edilir [56], [57]. 

Yani m4 = m2 . m5’dir.                                                                                                (4.20) 
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Burada tX (X yönündeki hız) ve tY (Y yönündeki hız) 1 nolu noktasının ötelenme 

vektörünün elemanları olup 1 noktası ÖV  hızıyla ötelenme yapar. Bu hızın değeri; 

ÖV  = 2
y

2
x .tt   (Ötelenme hızı)                                                                                  (4.21) 

(4.21) eşitliği ile elde edilir.  

Ötelenme vektörü sonucunda hareketin hangi doğrultuda olduğunu belirlemek için 

azimut açısı hesaplanır. Öncelikle ötelenme vektörü ile kuzeye yönlendirilmiş birim 

vektör ile arasındaki açı (4.24) eşitliği ile hesaplanır [56], [57]. 

n = {0,1} (birim kuzey vektör)                                                                                  (4.22) 

r = 








Ö

Y

Ö

X

V
t,

V
t  (birim ötelenme vektörü)                                                                  (4.23) 

θ1 = (cos-1 (n . r)) . 







π

o180                                                                                         (4.24) 

Birim kuzey vektör ile birim ötelenme vektörü arasındaki θ1 açısının değeri, eğer tX 

değeri eksi (-) ise, 360o’den çıkartılırak azimut açısı bulunur. Eğer tX işareti artı (+) ise  

azimut açısı θ1 açısına eşit olur [56], [57].  

Yani 1 nolu nokta VÖ hızı ile bulunan azimut açısı yönünde hareket etmektedir. 

(4.19) eşitliğindeki Ω; deformasyon sonucu gerçekleşen dönme miktarı (radyan 

biriminde) olup, xxε , xyε = yxε , yyε  değerleri ise gerinim tensör matrisinin elemanlarıdır.  

Ω açısal değerinin işareti eksi ise; dönmenin saat yönünde olduğu, artı ise saat yönünün 

tersine olduğu söylenir.  

ijε  = 
yyyx

xyxx

εε
εε

 matrisi gerinim tensör matrisi olup simetrik bir matristir. 

e = 
2

)ε(εε4ε)ε(ε 2
yyxxyxxyyyxx −+⋅±+

                                                            (4.25) 

(4.25) denklemini özdeğerlerini (e1, e2) elde etmek için denklem çözümü 

gerçekleştirilirse e1 ve e2 yerdeğiştirme değerleri elde edilir. Büyük yerdeğiştirme değeri 
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e1, küçük yerdeğiştirme değeri ise e2 şeklinde olsun. Bulunan denklem kökleri birim 

çemberin eksenlerinde meydana gelen yerdeğişim gradyent miktarlarıdır ve özvektörleri 

(4.26) ve (4.27)’de ki gibi olur [56], [57].  











 −

xy

xx1

ε
ε

1,
e

 (e1’in özvektörü)                                                                                  (4.26) 











 −

xy

xx2

ε
ε

1,
e

 (e2’nin özvektörü)                                                                                (4.27) 

Oluşan elipsin büyük ana eksen uzunluğu; 

S1 = 1 + e1                                                                                                                  (4.28) 

Küçük ana eksen uzunluğu; 

S2 = 1 + e2                                                                                                                  (4.29) 

olur. 

Elipsin ana eksenlerinin yaptığı azimut açıları (4.32) ve (4.33) denklemleri sonucunda 

elde edilir. Eğer özvektörlerin birim vektörünün x değeri eksi ise bulunan θ2 ve θ3 

açılarının 360o’den çıkarılması, artı ise çıkan değerlerin aynıları azimut açılarını verir 

[56], [57]. 

Ŝ1=




































 −
+

−










 −
+

2

xy

xx1

xy

xx1

2

xy

xx1

ε
)ε(

1

ε
)ε(

,

ε
)ε(

1

1

e

e

e
( e1 özvektörünün birim vektörü)     (4.30) 

 

θ2 = (cos-1 (n . Ŝ1)) . 
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θ2 = (cos-1 (n . Ŝ2)) . 







π

o180                                                                                       (4.33). 

Maksimum makaslama gerinim değeri ise (4.34) eşitliği ile hesaplanır. 

γmaks = e1 - e2                                                                                                                                                                     (4.34) 

A, B, C noktalarının oluşturduğu yüzeyin gerinim değeri 4.38’deki eşitlikle bulunur.  

Birim Dairenin alanı = 𝜋𝜋                                                                                            (4.35) 

Elipsin alanı = 𝜋𝜋 . S1
 . S2                                                                                             (4.36) 

Alan gerinim değeri = (elipsin alanı – birim dairenin alanı) / birim dairenin alanı   (4.37) 

(4.35) ve (4.36) ifadeleri (4.37)’de yerlerine yazılırsa ; 

Alan gerinim değeri = (S1
 . S2) – 1                                                                             (4.38) 

olur [56], [57]. 

Bulunan değerlerin belirsizliği; 

m6 = 
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;                                           (4.39) 

m7 = m2
T;                                                                                                                    (4.40) 
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m8 = [m7 
. m6 . m2]-1                                                                                                     (4.41) 

matrisi elde edilir [56], [57].  

Elde edilen m8 matrisinin köşegen elemanları hesaplanan değerlerin varyans değerini 

verir.  

118m : Xt  yönündeki, 
228m : Yt  yönündeki ötelenme değerlerinin, 

338m : Ω dönme 

açısının, 
448m : xxε , 

559m : xyε ve 
668m : yyε  gerinim tensör değerlerinin belirsizliğini 

verir. 
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BÖLÜM 5 

UYGULAMA 

Çalışma bölgesi olarak seçilen Marmara Bölgesi’nde ki sürekli gözlem yapan GNSS 

istasyonlarının verileri GAMIT/GLOBK yazılım paketi kullanılarak değerlendirilmiş ve 

noktaların hızları elde edilmiştir. Elde edilen bu hızlar kullanılarak Marmara 

Bölgesi’nde oluşan yüzey gerinimleri ve deformasyonları MATLAB’de Grid Strain adlı 

yazılım paketi kulanılarak belirlenmiştir.  

5.1 İstasyonlar ve Veriler 

Marmara Bölgesi’nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından kurulan ve 

işletilen Ulusal Konum Belirleme Sistemi (UKBS)’ne ait 10, CORS-TR’ye ait 10, Bursa 

Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından kurulan BUSKİ Sabit GNSS Ağı 

(BUSAGA)’na ait 7, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD)’ne ait 5, YTÜ’ye 

ait 1 ve Geomatics Group’a ait 1 istasyon olmak üzere toplam 34 sürekli gözlem yapan 

GNSS istasyonlarına ait veriler kullanılmıştır (Şekil 5.1).  

Marmara Bölgesi’nde bulunan TUSAGA-Aktif’e ait bazı istasyonlar kullanılmamıştır. 

İstasyonun stabilitesi ve performansı göz önüne alınarak KARB ve SLEE istasyonları 

çalışmaya dahil edilmemiştir [58]. Çalışmada kullanılan istasyonların (Çizelge 5.1) 

kayıt yapmaya başladığı ilk günlerden 08.10.2016 tarihine kadar olan aralıktaki tüm 

veriler toparlanarak bir veri seti elde edilmiştir.  

Oluşan bu veri setinden her ayın 15. ve 20. gün aralığında kalan günlere ait veriler 

seçilerek değerlendirilmeye alınmıştır. Böylece hem hızlarda yeterli doğruluk elde 

edilmiş hem de veri değerlendirme süresi en az birkaç ay kısaltılmıştır [61], [62], [63], 

[64].   
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DOHAD hariç kurumlardan alınan veriler günlük ve 30 sn’lik RINEX’ler halinde 

olduğundan hiçbir işleme tabi tutulmadan değerlendirmeye sokulmuştur. DOHAD’dan 

alınan 5 istasyona ait veriler saatlik ve 1 sn’lik veriler olduğundan günlük, 30 sn’liğe 

çevirme yapılmıştır. 

 

Şekil 5.1 İstasyonların dağılımı 

DOHAD’dan gelen saatlik RINEX verilerinde bulunan boş “COMMENT” satırlarının 

silinmesi, verilerin birleştirilmesi ve 30 sn’liğe çevrilmesinde TEQC isimli  program ve 

MATLAB kullanılmıştır. MATLAB’de yazılan kodlar sayesinde veriler kolayca 

birleştirilmiş ve 30 sn’lik yapılmıştır. 

Bunlar haricinde verilerde bulunan IGS formatına uymayan dosya isim değişklikleri, bir 

klasörden başka bir klasöre taşınması ve düzenlenmesi gibi işlemler yazılan kodlar 

yardımıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan düzenlemeler sonucunda elde edilen veriler GAMIT yazılımında değerleme 

işlemine sokulmuştur.  
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Nokta 
Adı 

Enlem   
(o) 

Boylam 
(o) 

Alıcı Tipi Anten Tipi 
Veri Baş. 

Tarihi 
Veri Bit. 
Tarihi 

Kurum 

Çizelge 5.1 İstasyon bilgisi  

BAN1 40.3487 27.9749 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 13.02.14 25.10.16 CORS-TR 

BAND 40.3312 27.9967 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 14.02.10 16.12.13 CORS-TR 

BILE 40.1415 29.9774 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 15.01.09 25.10.16 CORS-TR 

BURS 40.2143 29.0152 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 15.01.09 25.10.16 CORS-TR 

EDIR 41.6767 26.5510 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 15.01.09 25.10.16 CORS-TR 

IPS1 40.9215 26.3855 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 13.07.14 25.10.16 CORS-TR 

IPSA 40.9175 26.3798 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 14.02.10 14.05.14 CORS-TR 

ISTN 40.9910 28.8316 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 15.01.09 25.10.16 CORS-TR 

IZMT 40.8020 29.9509 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 15.01.09 25.10.16 CORS-TR 

KIRL 41.7381 27.2180 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 15.01.09 25.10.16 CORS-TR 

SARY 41.4430 27.9164 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 15.01.09 25.10.16 CORS-TR 

TEKR 40.9583 27.4965 Trimble Net R5 TRM55971.00 NONE 15.01.09 25.10.16 CORS-TR 

BEYK 41.1767 29.0935 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 13.01.09 25.10.16 UKBS 

KCEK 41.0028 28.7798 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 13.01.09 25.10.16 UKBS 

KEST 41.2254 28.5040 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 15.09.13 25.10.16 UKBS 

PALA 41.0863 28.9632 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 13.01.09 25.10.16 UKBS 

PASA 41.0080 29.2832 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 19.12.14 25.10.16 UKBS 

SILE 41.1790 29.6133 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 13.01.09 25.10.16 UKBS 
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SLVR 41.0802 28.0834 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 13.01.09 25.10.16 UKBS 

Çizelge 5.1 İstasyon bilgisi (devam
ı)  

TERK 41.3031 28.6736 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 13.01.09 25.10.16 UKBS 

TUZL 40.8265 29.2925 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 13.01.09 25.10.16 UKBS 

YALI 41.4734 28.2932 Topcon Net G3 GNSS Topcon CR-G3 13.01.09 25.10.16 UKBS 

BUSK 40.2142 29.0153 Leica GR25 AR20 LEIM 13.09.15 25.10.16 BUSAGA 

GMLK 40.4926 29.1123 Leica GR25 AR20 LEIM 13.09.15 25.10.16 BUSAGA 

INGL 40.0852 29.5444 Leica GR25 AR20 LEIM 13.09.15 25.10.16 BUSAGA 

IZNK 40.4462 29.7271 Leica GR25 AR20 LEIM 13.09.15 25.10.16 BUSAGA 

KRCY 40.2022 28.3512 Leica GR25 AR20 LEIM 13.09.15 25.10.16 BUSAGA 

MKPS 40.0198 28.4345 Leica GR25 AR20 LEIM 13.09.15 25.10.16 BUSAGA 

ORHN 39.9066 28.9835 Leica GR25 AR20 LEIM 13.09.15 25.10.16 BUSAGA 

BYC1 41.0336 28.4784 Ashtech PF800 ACCG8ANT_52A4TC  NONE 13.02.15 25.10.16 DOHAD 

BYL1 40.9755 28.6656 Ashtech PF800 ACCG8ANT_52A4TC  NONE 13.12.14 25.10.16 DOHAD 

CTL1 41.2307 28.4917 Ashtech PF800 ACCG8ANT_52A4TC  NONE 01.01.16 25.10.16 DOHAD 

SLV1 41.0737 28.2090 Ashtech PF800 ACCG8ANT_52A4TC  NONE 13.12.14 25.10.16 DOHAD 

TZL1 40.8190 29.2799 Ashtech PF800 ACCG8ANT_52A4TC  NONE 13.12.14 25.10.16 DOHAD 

YLDZ 41.0232 28.8887 Ashtech PF800 AERAT1675_120    SPKE 12.07.12 25.10.16 YTÜ 

GGOL 40.7179 29.7721 Ashtech PF800 ACCG8ANT_52A4TC  NONE 14.09.15 21.08.16 GEOMATICS 
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5.2 Verilerin Değerlendirilmesi 

GAMIT’de değerlendirme yapabilmek için öncelikle bir iş klasörü ve bu iş klasörünün 

altında yıllara ait klasörler oluşturulmalı. Oluşturulan yıl klasörlerinin altında Tables ve 

Rinex klasörleri yer almalıdır. Rinex klasörü el ile oluşturulmalı ve içinde o yıla ait tüm 

istasyonların RINEX verileri yer almalıdır. RINEX verilerin isimlerinin küçük harf 

olması gerekmekte ve bir güne ait 99 istasyon verisinden fazla veri olmamalıdır.  

Tables klasörü içerisinde ise değerlendirme yaparken kullanılacak parametrelerin 

tanımlanacağı dosyalar yer almaktadır. Tables klasörünü oluşturmak için komut 

satırında oluşturulması istenilen yıl klasörünün içerisine girilerek “sh_setup –yr (yıl)” 

yazılmalıdır. Örneğin 2016 yılı için “sh_setup –yr 2016” yazılarak kod koşturulmalıdır 

[58], [59], [60]. 

Koşturulan komut sonucunda Tables klasörü içinde GAMIT yazılımının verileri 

değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu, ay ve güneş efemeris bilgileri (luntap, soltab 

files), istasyonlar hakkında bazı bilgiler (anten ve alıcı tipi, anten yüksekliği, başlangıç 

koordinatları) içermektedir. 

Tables klasörü içinde temel olarak 3 klasörde değişiklik yapılmalıdır. Bunlar 

“station.info, process.defaults, site.defaults” dosyalarıdır. Bu 3 dosyanın yapılacak 

projeye göre düzenlenmesi gerekmekte olup station.info dosyası IGS istasyonlarına ve 

projede verileri bulunan noktalara ait alıcı, anten ve anten yüksekliğine ait bilgi 

dosyasıdır. IGS istasyonlarına ait bilgiler program içinde bulunduğundan herhangi bir 

bilgi girmeye gerek olmayıp sadece kendi istasyonlarımıza ait noktaların bilgileri 

girilmelidir. Sırasıyla noktanın 4 karakterli kodu, noktanın açıklaması yada noktanın 

uzun adı, oturumun başlangıç zamanı (yıl, GPS günü, saat, dakika saniye), oturumun 

bitiş zamanı (eğer oturum devam ediyorsa yıl:9999, GPS Gün:99 yazılır), anten 

yüksekliği, antenin nereden ölçüldüğü, alıcı bilgileri, anten bilgileri gibi bilgiler girilir 

(Şekil 5.2).  

site.defaults dosyasının içinde veri değerlendirmede kullanılacak olan IGS 

istasyonlarının ve projede yer alan noktaların 4 karakterli isimleri girilir ve istasyonlara 

ait verilerin nereden nasıl elde edileceği belirtilir. Yapılan bu çalışmada Marmara 

Bölgesi’nin çevresinde bulunan yaklaşık 2000 km çapında ki yerlerde performansı iyi 

olan 22 IGS istasyonu (Şekil 5.3, Çizelge 5.2) seçilmiştir. GAMIT programı IGS 
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istasyonlarına ait RINEX verileri internet üzerinden indirip bunları değerlendirmeye 

dahil eder. İnternetden ulaşılamayacak istasyonların verileri Rinex klasöründen elde 

edilir ve bunlar site.defaults dosyasında belirtilir. (Şekil 5.4).  

 

Şekil 5.2 station.info dosyasından bir örnek 

 

Şekil 5.3 IGS istasyonlarının dağılımı 
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Şekil 5.4 site.defaults  dosyasına girilen bilgiler 

process.defaults dosyasında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek 

duyulmadığından hiçbir değişiklik yapılmadan verilerin değerlendirilmesi işlemine 

başlanmıştır.  

GAMIT yazılımı ile değerlendirme yapmak için komut satırından ilgili yıl klasörünün 

içine girilerek “sh_gamit  -s YYYY (baş. günü) (bitiş günü) –expt (işin adı) -orbit 

IGS(F,U,R)” komutu koşturularak değerlendirme işlemine başlanır. Örneğin 2015 yılı 

15. ve 20. günler arasındaki günlerin değerlendirilmesi için “sh_gamit –s 2015 15 20 –

expt isbl –orbit IGSF” komutu koşturulur. 

-s, denildiğinde yazılan GPS günleride dahil olmak üzere aralıktaki tüm günler 

değerlendirmeye alınır, -d denilirse sadece yazılan günlerin çözümlemesi yapılır. 

GAMIT hassas yörünge bilgilerini (.sp3 dosyalarını) internet üzerinden indirerek 

kullanır. İndirilmesi gereken yörünge dosyası komut ile belirtilir. Komutun son 

ifadesinde yazan 4 karakterli “IGSF” ifadesinin ilk 3 karakteri yörünge bilgisinin hangi 

kuruluştan alınacağının komutu olup “F; Final Orbit, R; Rapid Orbit, U; Ultra Rapid 

Orbit” ifadelerini temsil eder. Yapılan bu çalışmada IGS’e ait hassas yörünge bilgileri 

kullanılmıştır. 
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Nokta Adı Enlem   (o) Boylam (o) Alıcı Tipi Anten Tipi Ülke Ç
izelge 5.2 D

eğerlendirm
e işlem

inde kullnılan IG
S

 istasyonları 

ANKR 39.8875 32.7583 TPS E_GGD TPSCR3_GGD TÜRKİYE 
BAKU 49.8144 40.3721 TRIMBLE NETRS TRM41249.00 NONE AZERBAYCAN 
BUCU 44.4638 26.1255 LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG ROMANYA 
CRAO 44.4130 33.9908 ASHTECH UZ-12 ASH701945C_M UKRAYNA 
GLSV 50.3642 30.4967 NOV OEMV3 NOV702GG UKRAYNA 
GRAZ 47.0670 15.4933 LEICA GRX1200+GNSS LEIAR25.R4 AVUSTURYA 
ISTA 41.1042 29.0192 LEICA GR25 LEIAR25.R4 TÜRKİYE 

KUWT 47.9667 29.3167 TRIMBLE NETRS TRM41249.00 NONE KUVEYT 
LAUG 35.4000 34.0700 ASHTECH Z-XII3 ASH701945C_M NONE LÜBNAN 
MATE 40.6489 16.7044 LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG İTALYA 
MIKL 46.9728 31.9728 LEICA GR10 LEIAR10 UKRAYNA 
NICO 35.1408 33.3964 LEICA GR25 LEIAR25.R4 KIBRIS 
NSSP 44.0856 40.2857 ASHTECH UZ-12 ASH701945C_M + UNAV ERMENİSTAN 
ORID 41.1272 20.7939 LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG MAKEDONYA 

RAMO 30.5978 34.7631 JAVAD TRE_G3TH DELTA ASH701945B_M İSRAİL 
SEKC 41.2202 47.1751 TRIMBLE 5700 TRM41249.00 NONE AZERBAYCAN 
SOFI 42.5558 23.3944 LEICA GRX1200GGPRO LEIAR25.R3 BULGARİSTAN 

TEHN 35.6972 51.3339 TRIMBLE NETR9 TRM57971.00 İRAN 
TELA 34.7833 32.0667 - - İSRAİL 
TUBI 40.7867 29.4506 TRIMBLE 5700 TRM29659.00 TÜRKİYE 

WTZR 49.1442 12.8789 LEICA GR25 LEIAR25.R3 ALMANYA 
ZECK 43.7883 41.5650 JAVAD TRE_G3TH DELTA JAVRINGANT_DM RUSYA 
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Değerlendirme sonucunda yıl klasörünün altında GPS günlerine ait klasörler oluşur. Bu 

klasörlerde değerlendirmeye ait bilgiler yer alır. GAMIT’de değerlendirme sırasında 

herhangi bir hata oluşması durumunda gün dosyalarının içinde GAMIT.fatal dosyası 

oluşacaktır. Bu dosyanın oluşması o güne ait çözümün tamamlanmadığının bir 

göstergesidir. Hatanın neden olduğu bu dosyanın içinde yazmaktadır. Bu aşamaya kadar 

herhangi bir sorunla karşılaşılmadıysa kontrol işlemlerine geçilebilir. Kontrol olarak 

gün klasörlerinin içinde oluşan qXXXXa.ddd dosya ile autcln.post.sum.XXXX 

dosyasına bakılır (XXXX proje adı, ddd yılın günü). Bu dosyalarda kontrol edilecek 

parametreler ile çözüm için kurulan modelin doğruluğu kontrol edilebilir. İlk olarak gün 

klasörlerinde bulunan q dosyası içinde ikili farkların sonucuna bakılır. İkili farklarda bir 

istasyona ait değerlerin hepsi sıfırsa o güne ait istasyonun verisinin 

değerlendirilmesinde bir sorun var demektir. Dosyanın son satırında bulunan postfit 

nrms değerine bakılır. Bu değer 0.15<nrms<0.25 arasında olduğu zaman kurulan 

modelin doğruluğu ve ölçülerin gürültü seviyelerinin kabul edilebilir seviyede olduğu 

anlaşılır [59], [60].   

5.2.1 Günlük Tekralılıkların Üretilmesi 

Elde edilen çözümlemeler sonucunda komut satırında yıl klasörü içerisine girip 

“sh_glred -s (yıl) (baş. günü) (yıl) (bitiş günü) -expt (iş ismi) -opt H G E” komutu 

koşturularak her yıl için ayrı ayrı günlük tekrarlılıklar oluşturulur. Yapılan işlem 

sonucunda yıl klasörü altında gsoln klasörü oluşur. Klasörün içinde, yapılan o yıla ait 

değerlendirme sonuçlarının hepsi bir araya getirilir ve gün sayısı kadar .glr, .org, .prt 

dosyaları oluşur. Ayrıca GLOBK aşamasına geçmek için kullanılan H dosyaları ile 

tekrarlılık analizlerini incelemek için psbase_XXXX.Nokta_Adı zaman serileri oluşur 

[59].  

Günlük tekrarlıklar özellikle aynı ölçü noktasında farklı günlerde yapılan ölçülerin 

yorumlanmasında önemli rol oynamaktadır. Günlük tekrarlılıklardan elde edilen nrms 

ve wrms sonuçlarına bakılarak tekrarlı ölçüler hakkında yorum yapılabilmektedir. 24 

saatlik ölçümlerle yatay koordinatlar için wrms değeri 1-2 mm, yüksekliklerde ise, 

wrms değeri 2-4 mm olarak elde edilebilir. 8 saatlik ölçümlerde, yatay koordinatlar için 

wrms değeri 2-4 mm, yüksekliklerde ise, wrms değeri 10-15 mm olmalıdır [59], [65]. 
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BAN1 - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 0.7 3.6 2.0 1.0 3.9 1.3 1.2 3.4 

BAND - - - 1.5 1.2 4.8 1.6 1.0 3.6 1.3 1.1 3.6 1.7 1.4 4.1 - - - - - - - - - 

BEYK 0.9 1.2 4.1 0.9 1.4 3.9 0.5 07 4.1 0.9 1.3 4.4 1.0 1.1 4.3 0.9 0.9 4.0 1.0 1.1 3.3 - - - 

BILE 1.3 1.2 3.1 0.9 1.2 4.5 0.9 1.3 4.3 0.7 0.9 4.4 1.1 0.8 4.0 1.1 1.0 3.1 0.9 1.0 3.0 1.0 1.3 3.9 

BURS 1.0 0.9 6.1 1.5 1.6 5.1 1.6 1.7 4.1 1.5 1.4 5.3 1.5 1.6 6.7 1.7 1.2 3.8 2.3 1.7 4.3 2.9 1.3 5.3 

BUSK - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.8 1.0 3.0 0.9 1.2 4.9 

BYC1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 1.4 4.4 1.3 1.4 3.2 

BYL1 - - - - - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 1.1 1.1 2.1 3.7 1.0 1.5 3.6 

CTL1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 1.4 5.1 

EDIR 0.9 1.0 3.4 1.4 1.6 4.2 1.6 1.7 4.1 2.0 1.2 4.8 2.2 1.2 4.4 1.9 1.0 4.4 4.9 2.8 4.5 1.4 1.1 3.6 

GGOL - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.9 0.8 3.8 1.3 1.4 4.7 

GMLK - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 2.8 1.0 1.3 4.8 

INGL - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 2.8 1.5 1.2 4.4 

IPS1 - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 1.2 4.3 1.2 1.1 5.1 1.0 1.3 3.9 

IPSA - - - 1.4 0.9 3.9 0.7 0.9 3.1 1.1 1.6 3.1 1.6 1.6 2.3 0.7 0.5 3.2 - - - - - - 

ISTN 2.0 1.2 3.9 2.3 1.4 4.0 1.6 1.2 3.6 1.7 1.5 5.3 2.1 1.3 4.7 1.3 1.1 3.9 2.1 1.0 4.2 1.4 1.2 4.2 

IZMT 0.9 0.7 4.5 1.1 1.2 4.1 0.9 1.3 3.5 1.2 2.3 6.2 0.9 2.6 6.3 1.2 1.6 4.4 0.9 1.9 5.0 1.0 1.5 3.1 

IZNK - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6 0.9 3.0 0.8 1.3 2.7 

KCEK 0.8 0.9 4.3 0.8 1.0 4.3 0.6 1.0 3.4 0.8 1.3 4.2 0.8 1.4 4.3 0.7 0.9 2.3 1.0 1.2 3.1 0.9 1.3 3.1 

KEST - - - - - - - - - - - - 0.8 0.7 3.9 1.2 0.8 3.6 1.4 0.9 4.6 1.3 1.4 4.7 

KIRL 0.9 0.8 3.0 1.0 1.0 4.1 0.9 0.9 4.0 0.7 1.6 4.2 1.1 1.1 4.2 1.2 1.0 4.0 0.7 1.1 4.2 0.8 1.0 3.8 
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KRCY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6 0.8 2.9 1.1 1.3 5.0 

MKPS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.7 0.7 2.4 0.9 1.3 3.3 

ORHN - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6 0.8 2.4 1.0 1.3 4.3 

PALA 0.9 1.0 4.8 0.8 1.0 4.8 0.7 1.0 3.8 0.9 1.3 4.9 0.9 1.2 4.7 0.8 0.9 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PASA - - - - - - - - - - - - - - - 0.9 0.1 2.7 0.8 1.1 2.8 1.2 1.4 3.5 

SARY 0.8 0.8 3.7 1.1 0.9 3.7 0.7 0.7 3.1 0.8 0.9 3.9 1.0 0.8 3.4 1.0 0.8 3.1 0.7 0.9 3.7 1.2 1.2 3.9 

SILE 1.1 0.8 4.2 1.1 0.9 3.9 0.7 0.7 3.1 1.0 1.1 4.6 1.0 0.9 5.1 1.0 0.8 3.7 0.7 0.9 3.4 0.8 1.2 4.1 

SLV1 - - - - - - - - - - - - - - - 0.8 0.5 2.7 1.8 1.3 3.9 1.2 2.1 4.7 

SLVR 0.8 1.1 4.6 0.8 0.9 4.4 0.7 0.9 4.2 0.7 1.1 4.3 0.8 0.8 3.9 0.8 1.0 3.9 0.9 1.0 2.9 0.9 1.1 3.9 

TEKR 0.7 1.0 4.7 0.9 1.1 4.0 0.8 0.9 3.7 1.2 0.8 5.1 1.1 1.0 4.6 1.3 0.9 3.8 1.0 1.0 4.3 1.0 1.2 4.5 

TERK 0.9 0.8 3.4 1.2 0.9 3.9 0.8 0.9 3.5 1.0 1.0 3.6 1.0 0.9 3.8 1.0 0.8 3.0 0.8 0.8 3.5 1.3 1.2 4.4 

TUZL 1.2 1.0 4.6 1.2 1.0 4.5 1.1 1.2 3.6 1.2 1.7 4.6 1.5 1.5 5.0 1.0 1.3 3.0 1.2 1.3 3.3 1.2 1.4 3.6 

TZL1 - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 0.8 5.4 1.1 1.1 10 0.9 1.4 6.3 

YALI 1.1 0.8 4.5 1.5 1.1 4.9 1.0 0.9 4.1 1.3 1.1 4.9 1.4 1.0 4.7 1.6 1.1 4.0 1.1 0.8 3.1 1.3 1.3 3.6 

YLDZ - - - - - - - - - 0.8 1.1 3.0 1.0 1.1 3.2 0.9 1.0 4.6 1.1 1.0 4.8 0.9 1.2 3.7 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



62 

 

Yapılan bir periyot ölçü içinde eğer bu belirsizlikler bazı noktalar için belirtilen 

değerlerden yüksek ise o noktalara ait rinex dataları kontrol edilmelidir. Rinex 

verilerinde ilk kontrol edilmesi gereken nokta oturum süresinin uzunluğudur. Eğer 

oturum süresi kısa değil ise ikinci olarak autcln.post.sum dosyası içinde silinen ve 

gürültülü datalarının sayısına bakılmalıdır. Bu kontrollerde herhangi bir sıkıntı 

görünmüyorsa GPS’ in farklı günlerde aynı nokta üstüne kurulmamasının bir sonucu 

olduğu düşünülmelidir [59]. Noktalara ait günlük tekrarlılık grafiklerine bakılarak 

gerekirse ilgili bozuk güne ait rinex verisi silinerek yeniden değerlendirme işlemi 

yapılmalıdır.  

5.2.2 Yıllık Tekrarlılıkların Üretilmesi ve Hızların Hesaplanması 

Yıllık tekrarlılık üretilmesini yapmak üzere iş klasörünün altında (yıl klasörlerinin 

yanında) vsoln isimli klasör açılmalıdır. Bu klasörün içine girildikten sonra “sh_plotcrd 

-f ../(yıl klasörleri)/gsoln/*.org -res -o 1 -cols 1 -s long” komutu ile yıllık tekrarlılıklar 

üretilir (Ek A). Long yerine short yazılırsa trendli çizim gerçekleştirilir. 

Nokta  
Adı 

Kuzey 
(mm) 

Doğu 
(mm) 

Yukarı 
(mm) 

Nokta  
Adı 

Kuzey 
(mm) 

Doğu 
(mm) 

Yukarı 
(mm) 

BAN1 1.8 1.3 4.8 KEST 1.7 1.2 5.0 
BEYK 1.2 1.3 4.6 KIRL 1.4 1.3 4.8 
BILE 1.2 1.3 4.3 KRCY 0.9 1.3 4.2 
BURS 2.1 1.7 6.4 MKPS 1.3 1.2 4.6 
BUSK 0.8 1.1 5.5 ORHN 1.0 1.1 4.4 
BYC1 1.4 1.5 3.9 PALA 1.7 1.4 19.3 
BYL1 1.6 2.1 3.5 PASA 1.0 1.4 4.1 
CTL1 1.1 1.4 5.1 SARY 1.4 1.2 4.1 
EDIR 7.2 5.8 5.0 SILE 1.2 1.0 4.7 
GGOL 1.1 1.3 5.4 SLV1 1.6 1.6 5.8 
GMLK 1.0 1.2 5.4 SLVR 1.2 1.1 4.4 
INGL 1.8 1.2 4.0 TEKR 1.4 1.1 5.3 
IPS1 1.3 1.3 5.4 TERK 1.4 1.1 4.1 
ISTN 2.3 1.4 4.8 TUZL 1.7 1.4 4.6 
IZMT 1.2 2.0 5.5 TZL1 1.0 1.3 9.0 
IZNK 0.8 1.3 4.3 YALI 1.6 1.1 4.9 
KCEK 1.1 1.4 4.6 YLDZ 1.1 1.6 6.4 

Çizelge 5.4 İstasyonların yıllık tekrarlılıklarının wrms değerleri 

Yıllık tekrarlılıklar üretildikten sonra stablizasyon ve hız belirleme aşamalarına 

geçilmiştir.  Vsoln klasörünün içine proje adı ile başlayan .gdl  uzantılı boş bir metin 

belgesi oluşturulmalıdır. Sh_glred komutu ile günlük tekrarlılıklar üretildikten sonra yıl 



63 

 

dosyaları içindeki .glbf klasörleri içinde her ölçü gününe ait bir tane 

hyymmdd1200_XXXX.glx dosyası oluşmaktadır (yy yıl, mm ay, dd gün, XXXX proje 

adı). Bu metin belgesinin içine bu glx uzantılı dosyaların adı yolları ile birlikte yazılıp 

kayıt edilmelidir. Her satırın sonuna 1 yazılarak ölçü grubuna ilişkin ağırlık sütunu 

oluşturulmadır. Buradaki ağırlık sütunu farklı oturum sürelerine sahip periyot ölçüleri 

varsa 1’den farklı değerler alabilmektedir. 

.gdl dosyaları oluşturulduktan sonra gamit klasörü altında bulunan tables klasöründen 

globk_vel.cmd (Şekil 5.5), glorg_vel.cmd (Şekil 5.6) dosyaları kopyalanmalıdır. Bu 

dosyalar kopyalandıktan sonra kendi projemize göre düzenlememiz gerekmektedir. 

Globk_vel.cmd dosyasındaki düzenlemelerin başında hızları belirlemek istediğimiz 

referans koordinat sistemini belirtmemiz gerekiyor.  Bu nedenle apr_file kısmına 

kullanmak istediğimiz referans sistem dosyasının adını yazmalıyız. Yapılan bu 

çalışmada 4 farklı referans sistem seçilerek hızlar kestirilmiştir. Kullanılan referans 

sistemleri ITRF08 koordinat sisteminde seçilmiştir. Hızların kestirimi Avrasya, Afrika, 

Arabistan ve yer merkezli olarak elde edilmiştir. 

 

Şekil 5.5 globk_vel.cmd dosyası 
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Yapılacak ikinci düzenleme ise “List of stations for stabilization” altına stabilizasyonda 

kullanılacak noktaların isimleri yazılmalıdır. Bu çalışmada Çizelge 5.2’de yazılmış olan 

IGS istasyonları kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 5.6 glorg_vel.cmd dosya yapısı 

Vsoln klasörü içinde oluşturulan globk_vel.cmd, glorg_vel.cmd ve .gdl uzantılı dosyalar 

yardımıyla hız hesaplanması için yapılacak olan adıma geçilebilir. Vsoln klasörü 

içerisinde iken komut satırında “globk 6 (hız dosyasının adı).prt (hız dosyasının 

adı).log XXXX.gdl globk_vel.cmd” komutu koşturulursa noktaların hızları elde edilir. 

Elde edilen hızlar yapılan iterasyonlar sonucunda elde edilirler. Yapılan iterasyonlarda 

stabilizasyon için kullanılan noktaların hepsi kullanılmayabilir. Yapılan iterasyonlar 

sonucunda en iyi sonuçları veren noktalar hız belirlenmesinde kullanılır. Kod 

koşturulduktan sonra oluşan .org dosyasında hesaplanan hızların özet dosyası olup 

gerekli bilgiler bu dosyadan alınır. 

Bu çalışmada yapılan iterasyon sayısı 5 olup Avrasya sabit alındığında 21 nokta, yer 

merkezi ve Afrika sabit alındığında 19 nokta ve Arap Yarımadası Sabit alındığında  20 

nokta iterasyonlar sonucunda hız belirlenmesinde kullanılmıştır. İterasyonlar sonucunda 

ne kadar çok nokta kullanılmışsa o kadar iyi sonuçlar elde edilmiştir. Kabul edilebilir 
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sonuçlar elde etmek için stabilizasyonda kullanılan nokta sayısı en az 7 olmalıdır [59]. 

Elde edilen hız sonuçları GMT kullanılarak görselleştirilmiş (Şekil 5.7, Şekil 5.8, Şekil 

5.9 ve Şekil 5.10) ve hızların özet çizelgesi Ek-B’ de verilmiştir.  

 

Şekil 5. 7 Yer merkezi sabit hızlar 
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Şekil 5. 8 Avrasya sabit hızlar 

5.3 Deformasyon (Gerinim) Analizi 

Noktaların hızları belirlendikten sonra, İtalya Padova Üniversitesi ve İtalya Ulusal 

Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü yerbilimcileri tarafından hazırlanan Grid Strain adlı 

yazılım paketi kullanılarak Marmara Bölgesi’nde oluşan deformasyonlar elde edilmiştir. 

Yapılan analizlerde Avrasya sabit hızlar kullanılmıştır.   

Program temel olarak veri girişi, gridleme ve düzenlenmesi, ölçek faktörünün 

tanımlanması, gerinim tensörü ve anlamlılığının belirlenmesi ve tensörlerin 

hesaplanarak görselleştirilmesi olmak üzere 5 aşamada çalışmaktadır [66]. 

Gridler tanımlandıktan sonra ölçek faktörü belirlenir. Yazılım bu ölçek faktörünü grid 

aralıklarının 3 katı olacak şekilde seçer. Yazılımın verdiği değer kullanılabildiği gibi el 

ile de ölçek değeri girilebilir. Seçilen bu ölçek değeri en küçük kareler ağırlık matrisini 

düzenlemek ve gerinim analizini karakterize etmek için kullanılır [66], [67]. Yapılan bu 

düzenleme sonucunda, verisi olan bütün noktalar hesaplamaya dahil edilerek, grid 

noktalarının ötelenme değeri, hızları bilinen en uzak konumdaki noktanın en az katkı 

yapacağı şekilde enterpolasyon ile hesaplanır [66].  Hata hesabı yaparken uzak 
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konumdaki noktanın katkısının hatası büyük olacağı düşünülerek (5.1)’deki 

ağırlıklandırma fonksiyonu kullanılmıştır. [66], [68]. 

)
d

dexp(
0

−                                                                                                                       (5.1) 

Burada d grid noktası ile hızları bilinen nokta arasındaki uzaklı olup d0 ölçek 

faktörüdür. 

Her grid noktasında oluşan deformasyonu belirlemek için Bölüm 4’de anlatılan 

formüllerle özdeğerlerin hesabı yapılır. Eğer bir özdeğerin işareti artı ise genişleme 

(mavi ile gösterilmektedir), eğer eksi çıkmış ise sıkışma (kırmızı ile gösterilmektedir) 

söz konusudur.  

2 boyutlu analiz için noktaların kartezyen koordinatlarının kullanılması gerekmektedir. 

Bu nedenle noktaların enlem ve boylam değerleri kullanılarak UTM 6 derecelik 

dilimdeki koordinatları elde edilmiştir. Elde edilen koordinatlar, nokta hızları ve 

hızların belirsizliği yazılıma girdi olarak sokulur. Yazılıma okutulan bu değerler 

sonucunda önce geridleme yapılır ve ölçek faktörü belirlenir. Bu çalışmada grid aralığı 

8500 m, ölçek faktörü ise grid aralığının 3 katı olacak şekilde 25500 olarak seçilmiştir. 

Ölçek faktörü ve grid aralığı belirlendikten sonra yazılım deformasyon değerlerini 

hesaplayarak görselleştirme işlemini gerçekleştirir. Yer değiştirme vektörleri, her bir 

grid noktasında ki sıkışma ve genişlemeler, özdeğerlerin alandaki değişimini gösteren 

eğriler, genel anlamda alanda fazla olarak görülen özdeğerler, maksimum ve minumum 

özdeğerlerin rölatif hataları, yüksek anlamlığa sahip grid noktaları ve bunların 

özdeğerleri, yüksek ve orta anlamlığa sahip alanlar, ve normalleştirilmiş özdeğerler 

görselleştirilerek çıktı olarak elde edilir. 

Özdeğerlerin alandaki değişim eğrilerinin görselleştirilmesi için bir değer hesaplanır. 

Bu değer minimum ve maksimum özdeğerlerin toplanması ile elde edilir (5.2).  

e = e1 + e2                                                                                                                     (5.2) 

Yüksek ve orta anlamlılığa sahip alanlarda, maksimum ve minumum özdeğerlerin bağıl 

hataları bulunan özdeğere ait belirsizliğin, özdeğere bölünmesinin on tabanında 

logaritması alınarak hesaplanmaktadır (5.3). Yüksek hatalarla karakterize edilen 

alanların doygunluk etkisinden kurtulması için logaritma alınmaktadır. 
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log10 (
e

σ e )                                                                                                                    (5.3) 

Normalleştirilmiş değerler elde edilen maksimum özdeğer ile minumum özdeğer 

arasındaki farkın özdeğerlerin toplamına bölünmesi ile belirlenir. Belirlenen bu 

değerlerle normalleştirilmiş gerinim haritası oluşturulur. 

Grid noktaların anlamlılık seviyesi üç derece olarak belirlenmiştir. Bu sınıflandırma 

sonucunda yüksek ve orta anlamlılığa sahip noktaların  analiz sonucunda oluşan 

değerleri kullanılabilmektedir. Düşük anlamlılığa sahip noktaların verileri ise 

kullanılmamaktadır.  

Deformasyon analizi iki durumda yapılmıştır. Birinci durumda yapılan analizden 

birbirine çok yakın olan noktalar (BAND, BUSK, IPSA, ISTN, TZL1, ve YLDZ) lokal 

deformasyona sahip EDIR istasyonu, verisi 1 yıldan az olan CTL1 ve GGOL 

istasyonları, değerlendirme aşamasında IGS istasyonu ile aynı ada sahip olmasından 

dolayı oluşan sorundan dolayı hızlarına güvenilmeyen PALA istasyonu ve noktaların 

dağılımı göz önüne alınarak çok uzakta yer alan IPS1 istasyonunu olmak üzere 11 

istasyon çıkartılarak toplam 25 nokta ile analiz yapılmıştır (Şekil 5.9). 

 

Şekil 5.9 Birinci aşamada kullanılan noktalar 
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İkinci durumda ise elde edilen 25 noktalı veri setinden iki yıldan daha az veriye sahip 

olan noktalar (BYC1, BYL1, GMLK, INGL, IZNK, KRCY, MKPS, ORHN, SLV1) 

çıkartılarak Şekil 5.10’de gösterilen toplam 16 nokta ile analiz yapılmıştır [61], [62], 

[63], [64].  

 

Şekil 5.10 İkinci aşamada kullanılan noktalar 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen ötelenme haritaları Şekil 5.11 ve Şekil 5.12’de, 

gerinim haritaları Şekil 5.13 ve Şekil 5.14’da, özdeğerlerin alandaki değişim haritaları 

Şekil 5.15 ve Şekil 5.16’de ve yaygın olarak gözlenen özdeğerlerin haritaları Şekil 5.17 

ve Şekil 5.18’de verilmiştir.  
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Şekil 5.11 25 Nokta ile elde edilen ötelenme (Maks. Ötelenme 41 mm/y) 

 

Şekil 5.12 16 Nokta ile elde edilen ötelenme (Maks. Ötelenme 37 mm/y) 
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Yapılan analiz sonucunda çıktılardan birisi olan gerinimlerin hangi yönde ve nasıl 

olduğunu gösteren gerinim haritasıdır. Burada kırmızıı renkler sıkışmayı mavi renkler 

ise genişlemeyi ifade etmektedir. Şekil 5.13’de 25 noktanın hızları ile yapılan analiz 

sonucu gösterilmektedir. Elde edilen haritaya göre İzmit ve Yalova-Gölcük arasında 

kalan alandan batıya doğru Marmara Denizi’nden geçerek Çanakkale Boğazı’na doğru 

olan bölgede KuzeyBatı-GüneyDoğu yönünde sıkışma KuzeyDoğu-GüneyBatı yönünde  

genişleme gözlenmektedir. İzmit ve Yalova-Gölcük kesimlerinde genişleme baskın 

değerlerde iken Çanakkale Boğazı’nın doğu kesimlerinde sıkışma baskın değerlerde 

olduğu gözlenmektedir. Marmara Denizi’nde oluşan sıkışma ve genişleme değerleri 

yaklaşık birbirine eşit ve diğer iki bölgeye oranla daha düşük değerlere sahiptir. 

Marmara Denizi’nin Güneyinde kalan bölgede baskın olarak genişleme söz konusu olup 

Bursa ve civarında sadece genişleme olmaktadır. Bu genişleme Bursa’nın batısında 

KuzeyDoğu-GüneyBatı yönünde yüksek değerlerde iken Bursa’ya doğru 

yaklaşıldığında bu genişleme Kuzey-Güney yönlü olmakta ve değeri sıfıra 

yaklaşmaktadır. Bursa’nın doğusuna doğru gidildiğinde burada meydana gelen 

genişleme Bursa’nın batısı ile aynı karakteri göstermektedir. Marmara Denizi’nin 

Kuzey kısımlarında oluşan değerlerin çok küçük olduğu hesaplanmıştır.   

 
Şekil 5.13 25 nokta ile elde edilen gerinim haritası (kırmızılar sıkışmayı, maviler 

genişlemeyi gösterir, Maks. Gerinim 210 nanostrain/y) 
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16 noktanın hızları kullanılarak yapılan analiz sonucunda Şekil 5.14’deki gerinim 

haritası elde edilmiştir. Bu haritaya göre bölgenin kuzeyinde oluşan gerinim değerleri 

çok küçükken güneye doğru gidildikçe artmaktadır. Sıkışma KuzeyBatı-Güneydoğu 

yönlü meydana gelmekte olup, genişleme KuzeyDoğu-GüneyBatı yönlü olarak 

gelişmektedir. Sıkışma ve genişleme değerleri yaklaşık olarak eşit ve homojen olarak 

dağılmaktadır. 16 noktalı analizde nokta sayısının azlığından meydana gelen homojen 

dağılım 25 noktalı analizde gözlenmemiştir. Her iki analizde de seçilen gridleme 

sınırlarında elde edilen gerinim elemanların doğruluğu ve güvenilirliği çok düşük 

seviyerlerdedir.  

 

Şekil 5. 14 16 nokta ile elde edilen gerinim haritası (kırmızılar sıkışmayı, maviler 
genişlemeyi gösterir, Maks. Gerinim 171 nanostrain/y) 

Şekil 5.15 ve 5.16’da bulunan minimum ve maksimum gerinim değerlerinin 

toplamından elde edilen değerlerler yapılan harita gösterilmektedir. Sıfıra yakın olan 

bölgelerde sıkışma ve gerinimin eşit olduğu, eksi çıkması sıkışmanın baskın olduğunu, 

artı çıkması ise genişlemenin baskın olduğunu göstermektedir.  
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Şekil 5.15 Alandaki değişim haritası (25 nokta) 

 

Şekil 5. 16 Alandaki değişim haritası (16 nokta) 

Şekil 5.17 ve 5.18’de gerinim değerlerinin mutlak değerce en yüksek olanın değeri 

kullanılarak oluşturulan haritalar gösterilmektedir. Bu haritalara bakarak hangi 

bölgelerde baskın olarak sıkışma veya genişleme olduğu rahatlıkla görülebilir. Alandaki 

değişim haritalarıyla benzerlik gösterirler. 
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Şekil 5.17 Baskın özdeğerlerin dağılım haritası (25 Nokta) 

 

Şekil 5.18 Baskın özdeğerlerin dağılım haritası (16 Nokta) 
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Şekil 5.19 Yüksek ve orta anlamlılığa sahip noktaların gerinimi (25 Nokta) 

 

Şekil 5.20 Yüksek ve orta anlamlılığa sahip noktaların gerinimi (16 Nokta) 
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Çalışma bölgesini 120 derecelik üç eşit parçaya ayırdığımızı düşünelim.  Her bir 

bölgede herhangi bir grid noktasından, analizde kullanılan noktaya olan uzaklık ölçek 

faktöründen düşük veya eşitse o grid noktasına yüksek anlamlı nokta denir. Üçe yarılan 

bölgeden ikisinde herhangi bir grid noktasından, analizde kullanılan noktaya olan 

uzaklık ölçek faktöründen düşük veya eşitse o grid noktası orta anlamlılığa sahiptir. 

Şekil 5.19 ve 5.20’de yapılan analiz sonucunda oluşturulan grid noktalarının elde edilen 

değerlerinin anlamlılık haritalarına yer verilmiştir. Bu haritalarda kesikli şekilde 

gösterilen gerinimler orta anlamlılığa, düz çizgilerle gösterilen gerinimler ise yüksek 

anlamlılığa sahip demektir. En düşük seviyede anlamlılığa sahip noktaların hesaplama 

sonucunda elde edilen değerleri kullanılamamaktadır. 16 nokta ile yapılan analizde elde 

edilen sonuçları büyük bir oranda kullanılamamaktadır. Bu yüzden nokta sayılarının 

arttırılması gerekmektedir. 25 noktalı analizde ise bazı bölgeler için sonuçların 

kullanılamadığı görülmektedir. Bu bölgeler için çalışmalar yapılacaksa noktaların o 

bölgeye göre sıklaştırılması gerekmektedir.  
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BÖLÜM 6 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yapılan bu çalışmada elde edilen hızlara göre Avrasya plakası sabit alındığında 

Anadolu plakasının batıya doğru yaklaşık 25 mm/y hızla hareket etttiği gözlenmiştir. Bu 

değerler literatürde yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir.   

EDIR istasyonunda 2014-2015 yılları arasında kuzey yönde bir atım gözlenmiştir.  

Boğaziçi Üniversitesi KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme 

Merkezi verilerine bakıldığında Edirne ve civarında sismik bir hareketin ve aynı 

bölgedeki noktaların yıllık tekrarlılığına bakıldığında herhangi bir atımın olmadığından 

EDIR istasyonunda lokal deformasyon olduğu sonucuna varılmıştır.   

Marmara Bölgesi’nin güneyinde kalan BUSAGA’ya ait INGL istasyonu diğer noktalara 

göre farklı hız ve yönde hareket etmektedir. Gülal E. vd. tarafından yapılan [2] ve 

[70]’de aynı istasyonun daha kısa süreli verilerle elde edilen hızı ve yönü bölgedeki 

diğer istasyonlarla aynı doğrultu ve yönde olduğu görülmektedir. Geçmişte elde edilen 

hız değerinin bu çalışmada bulunan değerden farklılığı kısa süreli verilerle yapılan işlem 

sonucunda olduğu düşünülmektedir. [61], [62], [63] ve [64]’de yapılan çalışmalarda 

noktaların hızlarını güvenilir bir şekilde elde edebilmek için minumum veri süresinin 2 

yıl ve daha fazla olması gerektiği söylenmektedir. Bu sebeple INGL ve çevresindeki bu 

farklı hareketin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için en az 1 yıllık veriye daha 

ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı şekilde CTL1 ve GGOL istasyonlarında da böyle bir sonuç 

söz konusudur.  

Belirlenen hızlar Grid Strain yazılım paketi kullanılarak gerinim hesaplaması 

yapılmıştır. Birbirine çok yakın olan noktalar (BAND, BUSK, IPSA, ISTN, TZL1, ve 

YLDZ) lokal deformasyona sahip EDIR istasyonu, verisi 1 yıldan az olan CTL1 ve 
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GGOL istasyonları, değerlendirme aşamasında IGS istasyonu ile aynı ada sahip 

olmasından dolayı oluşan sorundan dolayı hızlarına güvenilmeyen PALA istasyonu ve 

noktaların dağılımı göz önüne alınarak çok uzakta yer alan IPS1 istasyonunu olmak 

üzere 11 istasyon çıkartılarak geriye kalan 25 nokta ile yapılan analiz sonucunda 

maksimum gerinim 210 nanostrain/y, 25 noktalı veri setinden nokta gözlemi 2 yıldan az 

olan noktaların çıkarılması ile elde edilen 16 nokta ile yapılan analiz sonucunda ise 

maksimum gerinim değeri 171 nanostrain/y olarak tespit edilmiştir.  

Her iki analiz sonucuna göre bölgede genel anlamda genişlemenin daha büyük 

değerlerde olduğu görülmektedir. 25 nokta ile yapılan analiz sonucunda elde edilen 

kullanılabilir grid noktalarının sıkışma ve genişleme değerleri ve bu değerlerle (4.34) 

eşitliği kullanılarak elde edilen makaslama gerinim değerleri elde edilmiştir. Yalova ve 

Gölcük tarafında kuzeybatı-güneygdoğu yönlü yaklaşık 120 nanostrain/y değerinde 

sıkışma, kuzeydoğu-güneybatı yönlü yaklaşık 180 nanostrain/y değerinde genişleme söz 

konusu olup maksimum makaslama gerinimi yaklaşık 290 nanostrain/y olarak elde 

edilmiştir. İznik, Bilecik, İnegöl arasında, Karacabey-Mustafakemalpaşa arasında ve 

Gemlik-Yalova arasında kalan bölgelerde sırasıyla yaklaşık 160, 130 ve 90 nanostrain/y 

değerlerinde genişlemenin baskın olduğu bir deformasyon gözlenmektedir, maksimum 

makaslama gerinim değerleri ise yaklaşık sırasıyla 220, 160 150 nanostrain/y olarak 

hesaplanmıştır. KAF zonunun Ana Marmara Fayı olarak adlandırılan kuzey kolu 

üzerinde Prens Adaları ve Kumburgaz kısımlarında ise yaklaşık 120 nanostrain/y 

değerinde genişleme, 100 nanostrain/y değerinde ise sıkışma meydana gelmektedir. Bu 

bölgelerde meydana gelen maksimum makaslama gerinim değerleri 220 nanostrain/y 

olarak elde edilmiştir.  

Genişleme hareketinin kuzeyden güneye doğru saat yönünün tersine dönme yaparak 

yön değiştirdiği, sıkışma hareketinin ise genel anlamda kuzeybatı-güneydoğu yönünde 

olduğu gözlenmiştir. Kuzeyde, kuzeydoğu-güneybatı şeklinde olan genişleme güneyde 

neredeyse kuzey-güney yönlü olarak gözlenmektedir. 16 nokta ile yapılan analiz 

sonucuna göre grid noktalarının kullanılabilir olanları sadece İstanbul ve Tekirdağ illeri 

sınırları içerisinde kalan noktalar olduğudur. Bu noktaların gerinim değerleri ise çok 

küçük seviyelerde kalmaktadır. 

Elde edilen sıkışma ve genişlemenin, değerleri ve yönleri [9] ve [71]’de yapılan 

çalışmalarda elde edilen değerler ve yönlerle benzerlik göstermektedir.  
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25 nokta ile yapılan gerinim analizi sonucunda kulanılabilir grid noktalarının fazlalığı 

tatmin edici düzeyde olmasına karşın analizde bir yıllık GNSS verisi kullanılarak elde 

edilen hızlar olduğundan gerinim değerlerinin güvenilirliği tartışmalıdır. 16 nokta ile 

yapılan analiz sonucunda ise hızlar güvenilir fakat noktaların azlığından sonuçları 

kullanılabilen yeterli sayıda grid noktası yoktur. 

[18], [72], [73] ve [74]’de yapılan çalışmalarda KAF’ın kuzey kolu olan Ana Marmara 

Fayı olarak adlandırılan kol üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda bu 

kol dört segmente (Şekil 6.1, Çınarcık (Prens Adaları) segmenti, Kumburgaz segmenti, 

Merkez segmenti, Tekirdağ segmenti) ayrılarak fayın kinematiği oluşturulmuş ve bu 

kısımlarda biriken potansiyel enerjiler, elde edilen hızlar ve sismik aktiviteler ışığında, 

incelenerek olası deprem tahminleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Çınarcık 

(Prens Adaları) segmentinde yaklaşık 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklenmektedir. 

Kumburgaz segmentine yapılan yorumlara göre yakın zamanda herhangi bir kırılmanın 

olup olmayacağı tartışmalı bir konu olmuştur. Geriye kalan iki segmentin sismik 

aktivitelerine bakıldığında yakın tarihlerde büyük depremler olduğundan henüz 

kırılmayacağından söz edilmektedir. Tez kapsamında yapılan çalışmada Çınarcık 

segmenti ve Kumburgaz segmenti civarında elde edilen sonuçlar yapılan bu çalışmalarla 

benzerlik göstermemektedir. Analizler sonucunda Çınarcık ve Kumburgaz segmentleri 

yılda yaklaşık sırasıyla 4 mm/y ve 6 mm/y hızla kayma göstermektedir. Fakat 

literatürde bu değerler 16 mm/y ve  2 mm/y olarak elde edilmiştir. Bulunan değerlerin 

literatürdeki değerlerden farklılığın fayın kinematiğinin ve yapısının göz ardı edilerek 

analiz yapılmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
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Şekil 6.1 Ana Marmara fayı olarak adlandırılan kol üzerindeki segmentler 

Grid Strain yazılımı kullanılarak yapılan analizlerde nokta yoğunluğunun fay hattının 

yakın çevresinde daha fazla olması gerekmektedir. Aksi taktirde elde edilen gerinim 

değerleri homojen olarak dağılmakta ve fayın geometrisine uygun değerler 

vermemektedir.  

Gelecek çalışmalarda mevcut ağa göre Çınarcık ve Kumburgaz segmentleri üzerinde 

kinematik analizler yapılabilir. Bu iki segment haricinde Merkez segmenti ve Tekirdağ 

segmenti  için çalışma yapabilmek için mevcut ağın batısında olacak şekilde güney ve 

kuzey ksımlarda noktaların arttırılması gerekmektedir. Gerekirse kampanya tipi ölçüler 

kullanılmalıdır. Aynı şekilde KAF’ın güneyinde kalan bölgelerde çalışmalar 

yapabilmek için  nokta yoğunluğunun arttırılması gerekmektedir.    
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EK-A  

İSTASYONLARIN YILLIK TEKRARLILIKLARI  

İstasyonlara ait verilerin değerlendirilerek elde edilen kuzey,doğu ve yukarı değerlerin 
yıllık tekrarlılıkları bu kısımda verilmiştir.  
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EK-B 

İSTASYONLARIN HIZLARI 

İstasyon 
Adı 

Doğu 
(mm/y) 

Kuzey 
(mm/y) 

Doğu 
Belirsizlik 

(mm/y) 

Kuzey 
Belirsizlik 

(mm/y) 

Yukarı 
(mm/y) 

Yukarı 
Belirsizlik 

(mm/y) 

BAN1 3.87 9.16 0.14 0.16 1.22 0.55 
BAND 5.55 7.85 0.09 0.10 2.84 0.37 
BEYK 24.81 11.29 0.03 0.04 0.27 0.13 
BILE 2.22 9.48 0.04 0.04 -0.07 0.15 
BURS 3.41 9.78 0.05 0.06 -1.31 0.20 
BUSK 3.41 9.78 0.05 0.06 -1.31 0.20 
BYC1 22.83 12.19 0.28 0.31 -3.04 1.09 
BYL1 21.48 11.47 0.27 0.31 -4.53 1.13 
CTL1 30.84 7.33 1.25 1.37 -3.01 5.17 
EDIR 26.07 13.37 0.04 0.04 -2.50 0.15 
GGOL 12.89 13.26 0.61 0.71 -7.67 2.43 
GMLK 5.77 11.34 0.37 0.42 -2.69 1.50 
INGL 2.83 3.07 0.36 0.40 -2.39 1.44 
IPS1 22.96 11.99 0.07 0.08 0.14 0.29 
IPSA 22.96 11.99 0.07 0.08 0.14 0.29 
ISTN 23.47 12.33 0.04 0.04 -0.27 0.15 
IZMT 19.86 11.68 0.03 0.04 0.21 0.14 
IZNK 3.62 10.27 0.35 0.40 -0.63 1.45 
KCEK 23.26 12.11 0.03 0.03 -0.02 0.11 
KEST 24.69 13.17 0.14 0.15 2.36 0.55 
KIRL 24.67 12.98 0.04 0.05 0.25 0.16 
KRCY 3.45 8.74 0.39 0.43 -1.61 1.56 
MKPS 2.94 6.74 0.37 0.41 2.07 1.49 
ORHN 3.17 8.29 0.40 0.45 0.86 1.61 
PALA 23.65 11.97 0.02 0.03 15.60 0.10 
PASA 22.01 12.23 0.16 0.18 0.11 0.65 
SARY 24.64 12.31 0.04 0.05 0.07 0.16 
SILE 24.93 11.59 0.03 0.03 0.35 0.11 
SLV1 22.94 13.84 0.25 0.26 4.99 1.05 
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SLVR 24.20 12.64 0.02 0.02 0.45 0.09 
TEKR 23.49 10.69 0.04 0.04 0.56 0.16 
TERK 24.29 12.68 0.03 0.03 0.11 0.11 
TUZL 21.23 12.52 0.02 0.02 -0.25 0.08 
TZL1 20.05 12.21 0.37 0.41 5.07 1.58 
YALI 24.56 12.36 0.03 0.03 0.52 0.10 
YLDZ 22.95 12.02 0.05 0.06 1.50 0.21 

Yer Merkezi Sabit Nokta Hızları 
 

İstasyon 
Adı 

Doğu 
(mm/y) 

Kuzey 
(mm/y) 

Doğu 
Belirsizlik 

(mm/y) 

Kuzey 
Belirsizlik 

(mm/y) 

Yukarı 
(mm/y) 

Yukarı 
Belirsizlik 

(mm/y) 

BAN1 -20.48 -4.43 0.14 0.16 1.49 0.55 
BAND -18.80 -5.74 0.09 0.10 3.11 0.37 
BEYK 0.44 -2.15 0.03 0.03 0.52 0.13 
BILE -22.47 -3.83 0.04 0.04 0.25 0.15 
BURS -21.12 -3.67 0.05 0.06 -1.01 0.20 
BUSK -21.12 -3.67 0.05 0.06 -1.01 0.20 
BYC1 -1.46 -1.34 0.28 0.31 -2.79 1.09 
BYL1 -2.86 -2.03 0.27 0.31 -4.28 1.13 
CTL1 6.58 -6.20 1.25 1.37 -2.78 5.17 
EDIR 2.21 -0.41 0.04 0.04 -2.34 0.15 
GGOL -11.66 -0.09 0.61 0.71 -7.38 2.43 
GMLK -18.72 -2.10 0.37 0.42 -2.41 1.50 
INGL -21.80 -10.31 0.36 0.40 -2.07 1.44 
IPS1 -1.02 -1.81 0.07 0.08 0.34 0.29 
IPSA -1.02 -1.81 0.07 0.08 0.34 0.29 
ISTN -0.89 -1.14 0.04 0.04 -0.01 0.15 
IZMT -4.71 -1.64 0.03 0.04 0.50 0.14 
IZNK -20.98 -3.08 0.35 0.40 -0.33 1.45 
KCEK -1.09 -1.38 0.03 0.03 0.24 0.11 
KEST 0.42 -0.35 0.14 0.15 2.60 0.55 
KIRL 0.71 -0.72 0.04 0.05 0.43 0.16 
KRCY -20.98 -4.80 0.39 0.43 -1.32 1.56 
MKPS -21.54 -6.79 0.37 0.41 2.36 1.49 
ORHN -21.41 -5.17 0.40 0.45 1.18 1.61 
PALA -0.71 -1.49 0.03 0.03 15.85 0.10 
PASA -2.42 -1.18 0.16 0.18 0.37 0.65 
SARY 0.52 -1.29 0.04 0.05 0.28 0.16 
SILE 0.49 -1.78 0.03 0.03 0.61 0.11 
SLV1 -1.31 0.27 0.25 0.26 5.23 1.05 
SLVR -0.02 -0.94 0.02 0.02 0.68 0.09 
TEKR -0.66 -2.97 0.04 0.04 0.79 0.16 
TERK 0.01 -0.82 0.03 0.03 0.34 0.11 
TUZL -3.23 -0.89 0.02 0.02 0.03 0.08 
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TZL1 -4.41 -1.21 0.37 0.41 5.34 1.58 
YALI 0.38 -1.20 0.03 0.03 0.73 0.10 
YLDZ -1.41 -1.45 0.05 0.06 1.75 0.21 

Avrasya sabit nokta hızları 
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