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DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA 

DERNEĞİ (DOHAD) TARİHÇE

DOHAD 2002 yılında kurulmuştur. Derneğimizin

kuruluş amacı, deprem öncesi çeşitli disiplinlere ait

değişkenlerin incelenmesi için istasyonlar kurup veri

toplamak ve ilgili kurumlarla toplanan verileri

paylaşmaktır.



DEPREM ÖNCÜ İŞARETLERİ İSTASYONLARI 

KUZEY MARMARA



DEPREM ÖNCÜ İŞARETLERİ İSTASYONLARI BURSA



İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2014 yılı ‘’Afetlere

Hazırlık Programı’’ çerçevesinde, İstanbul’da çok parametreli

deprem öncesi değişkenleri ölçmeyi hedefleyen, 9 adet istasyon;

2015 yılında ise projenin devamı olarak yine İSTKA’nın desteği

ile 7 adet istasyon kurulmuştur.

DEPREM ÖNCÜ İŞARETLERİ İZLEME 

İSTASYONLARI



SABİT  İSTASYONLARIMIZ

 İstanbul kalkınma ajansının desteğiyle, Tuzla, Beylikdüzü,

Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerine kurulan DEPREM

ÖNCÜ İŞARETLERİ İZLEME İSTASYONLARINA GNSS

cihazları da eklenmiştir. GNSS cihazlarından elde edilen edilen

veriler, 9 aylık proje kapsamında değerlendirilerek, Prof Dr

Engin GÜLAL tarafından değerlendirilmiştir. Kurulan bu

istasyonlarda Trimble firmasının ürettiği Spectra proflex 800

modeli kullanılmıştır.



SABİT İSTASYON CİHAZ ÖZELLİKLERİ

120 kanal

Gps uyduları L1 L2 frekansları

Glonass Uyduları L1 L2 Frekansları

Galileo ve SBAS UYDULARI

Post processing Yatay 3 mm (0.009 ft) + 0.5 ppm

Post Processing Düşey 5 mm (0.016 ft) + 0.5 ppm

8 gb yönetilebilir hafıza 

Stand Alone tek başına çalışma özelliği 



İSTASYONLARDA ÖLÇÜLEN 

PARAMETRELER
Havadaki iyon toplamı

Sismik veri

Gnss verileri

Hava ısısı

Açık atmosfer basıncı

Nem



TUZLA İSTASYONU



BEYLİKDÜZÜ İSTASYONU



ÇATALCA İSTASYONU



BÜYÜKÇEKMECE İSTASYONU



SİLİVRİ İSTASYONU



SİLİVRİ İSTASYONU



BÜYÜKÇEKMECE İSTASYONU



BEYLİKDÜZÜ İSTASYONU



TUZLA İSTASYONU



DEPREM ÖNCESİ İYONOSFERDEKİ 

DEĞİŞİMLER

Büyük depremler öncesi iyonosferde toplam elektron içeriğinin

değiştiği, yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda ortaya

konmuştur. Bu değişikliklerin tespiti; GNSS cihazlarının topladığı

verilerin analiziyle ortaya konulabilmektedir. Bu nedenle kurulan

sabit GNSS istasyonlarının topladığı veriler, jeodezik ve toplam

elektron içeriği değişimi açısından sürekli izlenmesi için

kullanılmalıdır. Bu yönde derneğimizin araştırmaları sürmektedir.



2016 yılı, 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri

Sempozyumunda , Engin Gülal M.F.KARABULUT

ve İ.TİRYAKİOĞLU tarafından yapılan,

’’Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyon Verileriyle

Marmara Bölgesi gerilim’’ başlıklı yayında,

DOHAD istasyonlarından da faydalanılmıştır.



Depremler olmadan önce birçok değişkende değişim

olduğu bilim insanlarının çalışmalarında kanıtlanmıştır.

Deprem öncesi çeşitli disiplinlere ait değişimleri

izlemek ve incelemek için disiplinler arası çalışma son

derece önemlidir. Bu nedenle derneğimiz disiplinler arası

çalışmaları bir araya getirmek için yoğun bir çaba

göstermektedir.

Kurduğumuz istasyonlarda, çeşitli disiplinlere ait

değişkenleri çoğaltmak adına çalışmalarımız devam

etmektedir.



İlginize teşekkürler…

Fuat Agalday


