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GPS KULLANIM ALANLARI

 GPS askeri amaçlı konum belirlemenin yanında
kalkınma amaçlı kullanım olarak yer bilimleri
çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) için veri
toplama, jeodezik ölçme, navigasyon ve ulaşım,
uzaktan algılama, çevre çalışmaları, hidroloji ve
tarım alanlarında kullanılmaktadır.

 Bu amaçlara yönelik olarak tüm dünyada 365 gün
24 saat veri toplayan Sabit GPS (SGPS)
istasyonları bulunmaktadır. İstasyonlarda toplanan
veriler kullanıcılara belli bir ücret karşılığı veya
bedelsiz olarak internet üzerinden sunulmaktadır.
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 Harita yapımına esas olmak üzere nirengi
noktaları tesis edilmektedir. Nirengi noktaları
taşınmazların koordinatlarının belirlenmesi
nedeni ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ve ilgili diğer kurumlar tarafından da
kullanılmaktadır. Bu kurumlar üretilecek yeni
nirengi noktalarının koordinatlarının mevcut ağa
bağlanması koşulunu aramaktadır. Bu nedenle
her an koordinatı güncel referans noktalarına
ihtiyaç duyulmaktadır.
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 SGPS istasyonlarının haritacılık sektörü açısından önemi şöyle
açıklanabilir; Türkiye coğrafi konumu itibarı ile üç adet yerkabuğu
plakasının kesişim yerinde bulunmaktadır. Bu plakaların
hareketleri neticesinde Türkiye sınırları içerisindeki her noktanın
konumu değişmektedir. Bu yer değiştirmenin yönü ve şiddeti
noktanın coğrafi konumuna bağlı olarak değişmekle birlikte yıllık
ortalama 2.5 cm civarındadır.

 Bu sonuç nirengi noktalarının koordinatlarındaki yer değiştirmelerin sürekli
olarak izlenmesi gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Yani nirengi noktalarının
bir kez ölçülmesi ile iş sona ermemektedir. Bu nedenle şu anda kullanılmakta
olan nirengi ağlarının periyodik olarak tekrardan ölçülmesine gereksinim
duyulmaktadır.



TÜRKİYE ULUSAL 

SABİT GPS 

İSTASYONLARI 

AĞI (TUSAGA)

Türkiye gibi üç plakanın 

kesişme yerinde bulunan bir 

ülkede daha fazla sayıda 

nirengi noktasında ve daha 

kısa periyotlar ile bu 

ölçümlerin tekrarlanmasına 

gereksinim duyulmaktadır. 

Türkiye Sabit GPS 

İstasyonları Ağı (TUSAGA), 

Türkiye genelinde dağılmış 

noktalarda 365 gün 24 saat 

kesintisiz olarak askeri ve 

sivil kullanıma yönelik 

jeodezik ve jeodinamik 

amaçlar doğrultusunda uydu 

bilgileri toplayan “sabit GPS 

istasyonlarından” oluşan bir 

ağdır.
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TUSAGA İLE YAPILAN UYGULAMALAR 

 Jeodezik çalışmalar için gereksinim duyulan üst 

düzey referans ağı olarak verilen,

 Kinematik modelleme ile Türkiye ve çevresinde 

mevcut tektonik aktivitenin sürekli izlenmesi, 

 Bölgesel (kampanya bazlı) GPS ölçme 

çalışmalarında referans nokta olarak 

kullanılması suretiyle zaman, personel ve alet 

tasarrufu sağlanması,

 Atmosferik çalışmalar; Yerel iyonosferin

modellenmesi.



9

JEODEZİK AĞ: GPS GÜÇLÜ YÖNLERI

 Nispeten düşük maliyet
 Donanım

 İstasyon işlemleri

 Analiz

 Çok noktalı GPS ağı

 Yüksek zamansal çözünürlük – 1 Hz

 Yer istasyonları ve araçlar, uçak ve uzay aracı için yersel referans ağlarına entegrasyon

 Birçok kullanıcı ve kurumun amaç ve hedeflerini destekler
 Yer bilimleri (NASA, NSF, USGS)

 İklim bilimleri (e. g., NASA, NSF, NOAA, USGS)

 Ulusal ve uluslararası güvenlik (DoD)

 Uydu projeleri
 (TOPEX, Jason, GRACE)

 Yeni uygulamalar için fırsatlar
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ÇOMÜ SABİT GNSS İSTASYONU 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası üzerinde kurulan sabit GNSS istasyonu (COMU),

Çanakkale sınırları içerisindeki haritacılık ve altyapı kullanılması hedeflenmiştir.

Çanakkale Sabit GNSS İstasyonu (COMU) için 

tesis edilen referans alıcısı ve jeodezik anten 

sistemi; RTK temelli konum belirleme 

çalışmalarından, çok yüksek doğruluk ve 

duyarlık gerektiren mühendislik 

uygulamalarına kadar geniş bir spektrumda 

kullanılabilir. Sistem kod ve faz ölçülerine 

dayalı olarak statik, hızlı statik, RTK ve DGPS 

gibi değişik ölçme teknikleriyle konum bilgisi 

üretebilmektedir

Oluşturulan ağda test ölçüleri ve bu veriler yardımıyla ön değerlendirmeler yapılmıştır. Yüklenici firma tarafından

gerçekleştirilen ağ dengeleme sonuçları 1 cm'nin altında kalan konum hatasını göstermektedir. Buna göre noktayı kullanarak

yapılan statik konum belirleme performansı başarılı olarak değerlendirilebilir.
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ÇOMÜ SABİT GNSS İSTASYONU 
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ÇOMÜ SABİT GNSS İSTASYONU 
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SİNYAL YANSIMA ETKİSİ

Çanakkale Sabit GNSS İstasyonunda (COMU) bu etkinin büyüklüğünü görmek amacıyla 11 günlük GNSS verisi
toplanmış ve teqc yazılımı yardımıyla kod ölçüleri üzerinden sinyal yansıma etkileri L1 ve L2 frekanslarında
ayrı ayrı izlenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre sinyal yansıma 
etkisi L1 ve L2 frekanslarında bu etkinin 
sayısal değerleri göz önüne alındığında 0.40 
m ve 0.50 m seviyelerine kadar 
çıkmaktadır. Sinyal yansımasının görünür 
özelliği ardışık günlerde kendini tekrar 
etmesi olduğundan 11 günlük etki 
büyüklüğünün hemen hemen aynı olduğu 
görülmektedir.

Bazı günler için hesaplanan sinyal yansıması 
değerleri göreceli yüksek olsa da eşik 
değerlerin altındadır. Faz ölçülerinin 
kullanıldığı konum belirleme uygulamaları 
için bu etkinin sonuçlara anlamlı olarak 
yansıması beklenmektedir.



14

UYDU GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Sabit GNSS alıcılarıyla aktif olarak GPS, GLONASS ve GALILEO uydularından yayınlanan sinyaller
izlenebilmektedir. İstasyonların konumlarına göre uydu görünürlük grafikleri, hem istasyon çevresindeki
sinyal engelleyici çevresel koşulları hem de konum belirleme (çözüm) kalitesinin zamana bağlı değişimini
vermektedir.

01.06.2014 tarihinde 24 saatlik 
gözlenebilen tüm uyduların görünürlük 
sayıları ve PDOP değişimi bu noktaya göre 
sinyal engelleyici obje durumlarını 
vermektedir. COMU noktasında 24 saatlik 
gözlem süresi boyunca izlenen uydu 
sayıları; GPS için 7-13, GLONASS için 6-9, 
GALILEO için 0-2 arasında değişmektedir. 
Bu sonuçlar altında PDOP değeri gün 
boyunca çözüm kalitesine karşılık gelen 1 
seviyesinde değişmektedir. Uygu 
dağılımında kuzey / batı yönündeki ufuk 
düzlemine yakın küçük bir bölgede uydu 
görüşünün bulunmadığı gözlense de bunun 
sonuçlar üzerinde çok fazla anlam 
taşımayacağı PDOP değerlerinden 
anlaşılmaktadır.
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WEB SUNUCUSU

COMU istasyonu için tanımlı IP adresi olan (http://192.168.107.19/) sayesinde web ara yüzü üzerinden
istasyon yönetimi, konfigürasyonu ve veri transferi yapılabilmektedir

İlgili ara yüzden yetkili kullanıcı adı ve 
parola ile girildiğinde COMU istasyonu 
alıcısının anlık durum ve ayar bilgilerine 
ulaşılabilir .

Bunlar; alıcı moduna ilişkin bilgiler, antene 
ilişkin bilgiler, hesaplanan anlık konum, 
referans istasyonu bilgileri ile diferansiyel 
mesajlardır. Hesaplanan anlık konumun 
40°06'47.08763"N, 26°25'18.10135"E ve 
174.457 m olduğu görülmektedir.

Sistem  COMU sabit istasyonundan tek baz 
ile (NTRIP) uzun mesafe RTK testinde (25-50 

km):

- Sabitlenme süresi, ortalama değerin standart 

sapması, kesin koordinatlardan farklar ve 

ortalama koordinatlardan farklar ölçütlerine 

göre CORS-TR’den özellikle kuzey ve doğu 

bileşenlerinde nispeten daha iyi sonuçlar 

vermiştir.
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COMU SABIT İSTASYONU İÇIN HESAPLANAN 
PARAMETRELER

COMU sabit GNSS istasyonunda toplanan verilerin işlenmesiyle birlikte sürekli toplanan GNSS verisi
hakkında birçok istatistiksel bilgi elde edilmektedir. Örneğin Şekil 8’de toplanan GPS verilerinin elde edildiği
uydu dağılımı görülmektedir. Buna göre sabit istasyon noktası sırasıyla 1, 4, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 28,
31 ve 32 no’lu GPS uydularından veri almaktadır. Ayrıca uyduların yatay açıları (azimut açısı) ile yükseklik
açıları da elde edilmiştir. Bu büyüklükler uydudan alıcıya gelen sinyalin kalitesi hakkında önemli bilgiler
taşımaktadır. Bunun yanı sıra her bir GPS sinyali için sinyal / gürültü oranları elde edilmiştir.

COMU Sabit İstasyonu için hesaplanan 
GPS uydu bilgileri

GLONASS uydu bilgileri

SBASS uydu bilgileri
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KONUMA BAĞLI ANLIK ERİŞİLEBİLİR UYDULAR
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COMU sabit istasyonu için uydu parametre dağılımı

Yerküre üzerinde anlık uydu geçişleri
COMU sabit istasyonu için çeşitli DOP faktörleri

Uydu sayısı dağılımıUydu yükseklik açısı dağılımı
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Uydu verilerinden hesaplanan iyonosfer haritası

Uydu verilerinden hesaplanan iyonosfer indeksleri
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24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA DEPREMİNE (MW=6.5) 
İLİŞKİN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Kaynak Tarih Saat Enlem Boylam
Derinlik 

(km)

Büyüklük 

Türü

Büyüklük 

Değeri

KRDAE 24.05.2014 12:25:01 40,3242 25,4687 23,3 ML 6,5

DDB 24.05.2014 09:25:00

(UTC)

40,2108 25,3073 25,02 MW 6,5

EMSC 24.05.2014 09:25:02.9

(UTC)

40,2900 25,4000 27,0 MW 6,9

USGS 24.05.2014 09:25:03

(UTC)

40,3050 25,4530 10,0 MW 6,9

İstasyonların zaman serileri çizdirilmiş ve en fazla konum değişiminin

deprem anı olan 2014.395 zaman epoğunda olduğu görülmüştür. Bu da

proje kapsamında tesis edilen sabit istasyonun yer bilimlerine somut bir

katkısı olarak dikkat çekmektedir.
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İntepe Heyelanı

Güzelyalı Heyelanı

Adatepe Heyelanı

Şevketiye Heyelanı

Ambaroba Heyelanı

HEYELAN İZLEME ÇALIŞMALARI
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HEYELAN İZLEME ÇALIŞMALARI

(a
)

Heyelan Adı/Mevkii İzleme Ağı Nokta Sayısı

Ambaroba 15

Adatepe 21

Şevketiye 19

Güzelyalı 14

İntepe 13
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HEYELAN İZLEME ÇALIŞMALARI

Lokasyon
Ambaroba, Adatepe, Şevketiye, Güzelyalı ve

İntepe Heyelanları

Oturum türü Statik

Alıcı tipi GPS/GNSS Alıcısı

Anten tipi Entegre Anten

GPS/GNSS ölçüleri C1, P2, L1, L2, S1, S2

Veri toplama aralığı 30 saniye

Uydu yükseklik açısı 5˚

Açıklama
Heyelan alanına tesis edilen GPS/GNSS

izleme ağındaki referans ve obje noktaları.

HIZ VEKTÖRLERİ (cm/yıl)

NN

SV01

SV02

SV03

SV04

SV05

SV06

SV07

SV08

SV09

SV10

SV11

SV12

SV13

SV14

SV15

SV16

SV17

SV18

SV19

-0.40

-1.18

0.56

2.12

1.24

-3.50

1.39

1.62

1.27

2.62

0.65

-1.35

-0.30

-4.90

0.95

0.23

-1.18

-1.31

-2.16

-0.66

-1.00

-0.70

-0.35

-1.91

2.59

0.88

2.56

-1.00

-2.24

1.62

0.80

-1.51

-1.08

-4.02

2.17

-1.96

-1.38

2.68

-2.85

-2.34

-1.71

-2.47

-0.80

-3.56

-2.61

-2.96

-1.56

-0.98

-0.70

-0.60

-3.01

-2.84

-1.12

-3.56

-3.17

-2.42

-0.17
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JEOFİZİK ÖLÇÜMLERE KATKILAR
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Arkeolojik Çalışmalar: Maydos Kilisetepe Kazısı
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Arkeolojik Çalışmalar: Maydos Kilisetepe Kazısı
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Çanakkale Belediyesi Yeşil Yönetim Binası
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Çanakkale Belediyesi Yeşil Yönetim Binası

NN X (m) Y (m) Z (m) Açıklama

SK-1 449718.711 4445978.849 -7.266 Bina altında kalmış

SK-2 449711.718 4446012.400 -7.445 Yerinde okundu

SK-3 449706.840 4446018.640 -7.346 Yerinde okundu

SK-4 449698.043 4446033.476 -7.300 Bina altında kalmış

SK-5 449704.985 4446039.180 -7.498 Yerinde okundu

SK-6 449734.319 4445981.910 -7.396 Yerinde okundu

SK-70 449719.418 4445975.041 -7.264 Bina altında kalmış

SK-123 449803.041 4444394.021 -7.312 Yerinde okundu

SK-124 449789.125 4444470.010 -7.297 Yerinde okundu
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Çanakkale Belediyesi Yeşil Yönetim Binası

NN RMSyatay

(m)

RMSdüş

ey (m)

SK-1 0.012 0.020

SK-2 0.018 0.033

SK-3 0.009 0.011

SK-4 0.018 0.029

SK-5 0.006 0.010

SK-6 0.010 0.018

SK-70 0.047 0.079

SK-123 0.018 0.024

SK-124 0.022 0.032
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ÇOMÜ Yemekhane Binası
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ÇOMÜ Yemekhane Binası

Mühendislik Fakültesi civarında
muhtemel yer hareketleri 

Yağmur suyu giderleri

Drenajın oluşturduğu yarık

Benzer bir durum vadinin diğer yakasında da 
görülmektedir
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ÇOMÜ Yemekhane Binası

Geogrid donatılı bohçalama 
tipi istinat duvarı

Deşarj sularının hareket doğrultusu
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Yersel Fotogrametrik Çalışmalar
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(a) GCP

(b) RTK GPS Surveyings

(c) GCP on the ground

(d) GCP on the image

İHA Fotogrametrisi
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İHA ile çekilen hava fotoğrafları
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3D Arazi Modelleme
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3D model üzerinde çalışılan alt bölgeler
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HIZ VEKTÖRLERİ:      Alt-bölge #1 Alt-bölge #2 

Alt-bölge #3 Alt-bölge #4
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JEOTERMAL MODELLEME
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INITIAL GEOPHYSICAL RESULTS IN ŞEVKETIYE LANDSLIDE

For this purpose we have carried out 9 profile tomography
measurements with minimum 5 m electrode interval and
maximum 75 m profile length.

(a) Photo of Adatepe Landslide by Google Earth. 2D inverse model resistivity section with
topography (b) profile-1 (P1), 1: clay rich water-saturated zone, 2: relatively high resistive
talus (c) all profiles (d) photo of profile 6 and surface water a small pond in site.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

• Sabit istasyon işletmede edinilen tecrübeye göre; veri 
depolama ihtiyacı sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. bir 
kez daha gündeme getirmektedir. 24 saat 365 gün sürekli 
veri toplanması ve kesintiye uğranmaması için gerekli 
önlemler önceden almalıdır.

• Sabit GNSS istasyon analizleri sürekli bir faaliyet olarak 
ele alınıp günlük bazda gerçekleştirilmelidir. Bir iki 
günlük gecikmelerle ve IGS hızlı (rapid) yörünge 
kullanılarak yapılan günlük çözümler, IGS hassas (final) 
yörünge bilgisinin IGS tarafından yayımlanmasını takip 
ederek geçmişe dönük olarak tekrarlanabilir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER

• Sabit istasyonda meydana gelebilecek bir sorunun tespiti 
açısından günlük analizler çok önemlidir. Günlük 
değerlendirmeler ve analizler sonucunda oluşan koordinat 
zaman serileri detaylı olarak incelenmelidir.

• Sonuç olarak; COMU sabit GNSS istasyonu ile Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki lisans ve lisansüstü 
programlara ve bilimsel araştırmalara yıllar boyu altlık 
oluşturacak referans noktası ile üniversitenin ve bölgenin alt 
yapısına önemli bir katkı sağlanmıştır.
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İlginiz için teşekkür ederim..

Bu çalışma ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ tarafından FAY-2014-241 numaralı ve COMU SABİT
GNSS İSTASYONU İLE GPS ZAMAN SERİLERİNİN GÖZLEM VE DEĞERLENDİRİLMESİ
başlıklı proje ile desteklenmektedir.
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