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DERGİDEN MEKTUP 

Bilindiği üzere 76. sayımız, 1994 yılının sonlarında yayım-
lanmış bulunmaktadır. 

Son yayım tarihinden bugüne kadar aradan altı aydan 
fazla bir zaman geçtiği halde,yeni dergimiz yayımlanamamış-
tır. 

Yayımın gecikmesi ile ilgili bazı şeyler söylenebilir. Bunların 
başında şüphesiz 1995 yılının ilk aylarında yapılan 5. Harita 
Kurultayının etkisi gelmektedir. Ancak peryodik yayımlarda 
yayımın zamanında yapılması temel ilke olmalıdır. Bu neden-
le 1995 yılı sonuna kadar, yayımlanması gereken diğer sayı-
larımızın yayımı gerçekleştirilecektir. 

Bu sayımızda 5. Harita Kurultayında; zaman olmaması ne-
deniyle sunulamayan bildirilere de yer vermiş bulunmakta-
yız. Gelecek sayımızda da aynı yolu izleyeceğiz. 

Saygılarımızla, YAYIN KORULU 



HARİTACILIKLA İLGİLİ YAYINLANAN PERYODİKLER 

Muzaffer ŞERBETÇİ 

ÖZET: 

Haritacılık dünyasında özellikle Jeodezi, Fotogrametri ve Kartoğrafya konularında 
ulaşılabilen peryodiklerin yayınlandığı ülkelere göre alfabetik sırada bir listesi 
verilmiştir. Jeofizik ve Astronomi alanında çok ünlü bir kaç peryodik alınmıştır. Bu 
liste bu yüzden seçme peryodiklerden oluşmuştur. 

ABD 
1- Surveying and Landinformation System (önce: Surveying and Mapping)- 

Bethesda (B 25.5X17.5 cm; P yılda 4; D İng.) 
2- NOAA1) tecnical reports-Maryland 
3- NOAA technical rnemorandums-Maryland(B 25.3x17.5 cm; p aylık; tng.) 
4- Photogrammetric Engineering-Washington and Surv. The Ohio State University- 

Columbus 
5- Reports of the Dep. of Geodet. Science (B 27.4x21.3 cm; P belirsiz; D İng.) 
6- Air Force Geophysic Laboratory-Technical Report 
7 -The American Cartographer 
8- Defense Mapping Agency technical Memorandum 
9- Def ence Mapping Agency, Topographic Center, Geodetic Memorandum 

 

10- Marine Geodesy-New York 
11- Journal of Geophysical Research-Washington D.C.(B 24.5x17 cm-, p 15 guniuk; D tng.) 
12- Coast and Geodetic Survey Technical Bulîetins (B 26x20.1 cm: p belirsiz; D tng.) 
13- Geodesy and Aerophotography (Rusçadan çeviri) (B 28x21.5 cm. p yılda 6; D ing.) 
14- Journal of Surveying Engineering. American Society of civil engineers, New 

York N. Y. (B 21.5x13.5 cmk; P yılda 4; D İng.) 

ALMANYA 
1- Allgemeine Vermessungsnachrichten-Wichmann, Heidelberg (B 24.5x17 cm; Payhk; 

DAlm.) 
2- ZfP Zeitschrift für Photogrammetrie und Fernerkundung (Önce: Bul = 

Bildmessung und Luftbildwesen) Wichmann, Heidelberg. Organ der 
Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung. (24.4x17 cm; P 
aylık; D AIm.+!ng.) 

3- Kartographische Nachrichten, Bonn 
4- Nachrichten aus dem Karten und Vermessungswesen-Frankfurt/a.M. 
5- Manuscripta Geodatica, Berlin 

1) National Oceanic and Atmospheric Administration, National Ocean Survey Rockville, Maryland. 
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6- Vermessungstechnik, Berlin Zeitschrift für Geodaesie, Photogrammetrie und 
KartOgraphİe der DDR l\ (B 29.7x21 cm; P aylık; D Alm.) 

7- Vermessungstechniker 
8- Vermessungsingenieur (önce:Huchstab), Zeitschrift des Verbandes Deutscher 

Vermessungsingenieure, Wiesbaden. (B 24x16.3 cm; p yılda 6; D Aim.+tng.) 
9- Vermessungsvvesen und Raumordnung (önce: Verm. Techn. Rundschau), Bonn 

(B 24x16.5 cm; P aylık; D Alm.) 
10- Veröffentl. der Bayerischen Kommission für die Intern. Erdmessung, München 

(B 29.7x21 cm; P belirsiz; D Alm.) 
11- Veröffentl. der Deutschen Geodaetischen Kommission (Reihe A-E), Frankfurt ve 

München (B 29.7x21 cm; P belirsiz; D Alm.) 
12- Zeitschrift für Vermessungsvyesen, Stuttgart (B 25x17.5 cm-, Payhk; DAim.) 
13- Bayerische Abhandlungen der JWissenschaften. Math.-Naturwiss. Klasse, 

Abhandlungen Neue Folge. München (B 30.7x22 cm; p belirsiz; D Alm.) 
14- Gerlands Beitraege zur Geophysik, Leipzig (B 22.5x15.5 cm; P yılda 6; D Alm.+lng.) 
15- Geo-Informations-Systeme-Wichmann, Karlsruhe 
16- Internatioales Jahrbuch für Kartographie, Gütersloh 
17- Mitteilungen aus dem Markscheidewesen. Verlag Kartenberg, Herne (B 25x17.3 cm; 

P belirsiz; D Alm.) ' 
18-Forum.Zeitschriftıdes Bundes der öffenü. bestellte Vermessungsing. (B 24x16.5 cm; 

P aylık; D Alm.) 
19- Veröfftl. des geodaetischen Instituts Potsdam. 
20- Akademi e der wissenschaften der DDR. Veröffentlichungen des Zentralinstitutes 

für PhySİk der Erde.(B 29x20.8 cm; P belirsiz; D Alm.) 
21- Bibliographia Geodaetica Akademie Verlag Berlin Internat. Geodetic 

DocumentatİOn (B 21.5x14.6 cm; P belirsiz; D tng.) 
22- Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung. P.Parey Verlag, Berlin (B 

24.7x16.5 cm; P yılda 6; D Alm.) 
23- Bulletin Geodesique. Official Journal of the Internat. Associat. of Geodesy, 

Springer Verlag Berlin (B27.6x21 cm; P yılda 4; D tng.) 

ARJANT İN 
1- Geodesİa., La Plata (B 26.6x17.5 cm;P belirsiz; D lsp.) 
2- Revista de Geodesİa (B 26.5X18.2 cm; P yılda 4; D lsp.) 
3- Publicaciones del Instituto de Geodesİa y Topografıa de la Universidad de 

Tucuman 
4- Publicaciones del Instituto Geografico Militar. Buenos Aires 

ÂVUSTURALYA 
1- The Australian Surveyor- The Institutions of Surveyors, New South Wales (B 

24X15.2 cm; P yılda 4; D İng.) 
2- Cartography. Publ. of the Australien Institute of Gartographers (B 24.8x18.5; P yılda 

4; D tng.) 
3- Australian Journal of Geodesy, Photogrammetry and Surveying, Deakin ACT (B 

24.7x17.5 cm; P yılda 2; D tng.) 
4- Technical ReporL Department of National Development-Division of National 

Mapping (B çeşitli; P belirsiz; D ing.) J) 

1991 den itibaren AVN ile birleşti. 
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AVUSTURYA 
1- Mitteilung der Geodaet. Inst. der T.H. in Graz (B 29.7x21 cm; p belirsiz; D Alm.) 
2- Geodaet. Arbeiten Österreichs für die.Internat. Erdmessung, Wien 
3- Österreichische Zeitschrift für Vermessungsvvesen und Photogramm., Wien (B 

25.9x17 cm; P yılda 6; D Alm.) 
4- Institutsmitteilungen des Institutes für Geodaesie an der Univers. Innsbruck 
5- EVM-Eich und Vermessungsmagazin. Informationsdienst des Bundesamtes für 

Eİch-Und VermesSUngSWesen (B 24x17 cm; P yılda 4; D Alm.) 

BELÇİKA 
1- Bulletin trimestriel de la Societe Belge de Photogrammetrie, Brüksel (B2a3xx2i cm 

P aylık; D Fr.) 
2- Marees Terrestres-Bulletin d'Information (B 29.3x20.7 cm; p belirsiz; D Fr.) 

BREZİLYA 
1- Revista Brasileira de Cartografia. Rio de Janeira (B 27.8x20.7 cm; P belirsiz; D Port) 

BULGAR İSTAN 
1- Trudove na Zentralnata laboratorija po Geodesija (B çeşidi; p belirsiz; D Buig.+Aim.) 
2- Iswestija na zentralnata laboratorija po Geodesija (Jeodezi merkez laboratuarı 

yayınlan) Sofya, Bulgar bilim Akademisi yayınevi (B24xi7 cm-, p belirsiz; D Bulg. 
Özet Alm.) 

3- Sbornİk Ot Statü po KartOgrafİja (B 23x17 cm P yılda bir, D Bulg.) 
4- Geodezia, Kartografla, Zemeustroîstvo, Sofia 

ÇEKOSLOVAKYA 
1- Geodeticky a Kartograficky obzor, Prag (B 29.3X20.7 cm; p aylık; D çek.) 
2- Studia GeophySİca et Geodaetica, Prag (B 23.5x17.5 cm; P yılda 4; D Çek., Rus., fng., 

Alm., Fr.) 

Ç İN 
1- Science AbstractS Of Chİna (B 29.5x21 cm; P yılda 4; D İng.) 
2- Açta Geodaetica et Geophysica 
3- Açta Geodaetica et Cartographica Sinica 
4- Cehui Tongbao 
5- Journal of the Wuhan College of Geodesy, Photogramm. and Cartography 

DANİMARKA 
1- Geodaetisk Institut Skrifter, Kopenhagen (B çeşitli, P belirsiz; D Dan. veya İng.) 
2- Geodaetisk Institut Meddelelse (B 22X14.8 cm; P belirsiz; D Dan. veya tng.) 
3- Geodaetisk Institut Interne Rapport 

F İNLAND İYA 
1- Surveying Science in Finnland, Helsinki 
2- Photogrammetrie Journal of Finland, Helsinki (B 25x17.7 cm; p yılda 2; D tng. ve Alm.) 
3- Suomen geodettisen Laitoksen Tiedenantoja (Fin Jeodezi Enstitüsü Raporları, 

Helsinki (B 29.4x20.5 cm; P belirsiz; D tng.) 
4- Suomen geodettisen Laitoksen Julkaisuja (Fin Jeodezi Enstitüsü yayınlan), 

Helsinki (25x17.5 cm; P belirsiz; D   Fin., Alm., İng., Fr.) 
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5- Publ. of the Isostatic Institute of the Intemat. Assoc. of Geodesy (B 25x17.5 cm; p 
belirsiz; D İng.) 

6- Verhandlungen der Baltischen Geodaetischen Kommission, Helsinki (B 24.5X162 
cm; P belirsiz; D Alm.) 

FRANSA 
1- Geometre (önce:Revue des Geometres-Expertes et Topographers Français), Paris 

(B 27x21 cm; P aylık; D Fr.) 
2- PhotO-Interpretatİon (B 27.7x22.2 cm; P 2 ayhk; D Fr.) 
3- Bulletin du Comite Français de Cartographie (B 27.3x21 cm; p yılda 6; D Fr.) 
4- Bulletin Societe Française de Photogrammetrie (B 27x20.7-, Pyıida4; D Fr.) 
5- Annales Geophysicae 
6- Bulletin du Groupe de Recherches de Geodesie Spatiale 
7- Bulletin d'Information du Bureau Gravimetrique International 
8- Expose des Travaux. Institut Geographic National-Geodesie (27x2i.ı cm; p yıllık; D 

Fr.) 
9- Travaux de l'Association Internationale de Geodesie (B 28X2Z6 cm; p belirsiz; D Fr.) 

10- XYZ Revue de l'Association Française de Topographie, Paris 
11- Bulletin d'Information de l'Institut Geographique National, Paris (B 27x20.9 cm; P 

belirsiz; D Fr.) 

GÜNEY AFR İKA CUMHUR İYET İ  1-The South African Survey Journal (B 
24x17.7 cm; p belirsiz; D İng.) 2-The South Africar Journal of Photogrammetry (B 
22.9x16.5 cm; p belirsiz; D İng.) 3-Technical Publications, Dep. of Lands (Trigon. Survey 
Office) (B 34.2x21.5 cm-, p 

belirsiz; D tng.) 

H İND İSTAN 
1- Survey of India. General Reports (B 25.1x16.6 cm-, p yılhk; D ing.) 
2- Survey of India. Technical Reports (B 25.3x16.3 cm; P yıllık; D tng.) 

HOLLANDA 
1- ITC Journal, Enschede (B 29.5x21 cm eski:22.5xl5 cm; P yılda 4; D tng.) 

2- Geodesia. Netherlands geodetisch Tijdschrift-Apeldoorn1) (B 26.5x19.5 cm; p yılda 
10; D Holl.) 

3- ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (önce:Photogrammetria), 
Eylsevier Publ.Comp. Amsterdam (B23.8xi6.5 cm; p yılda 4; D İng.) 

4- Reports of the Depart. of Geodesy, Mathemat. a. Physical Geodesy , Delft 
5- Geophysical Surveys 
6- Netherlands Geodetic Commission-Publication on Geodesy (B 27.5x19.5; p belirsiz-, 

D lng.+Holl.) 
7- Rijkwaterstaat Communications. (B 24x17 cm-, P belirsiz; D tng.) 

INDONEZYA 1- Report of the geodetic Work-Bandung (B 27.ix26.icm; p 
belirsiz; D tng.) 

1) 1885-1970 yıllan arasında Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde ismi ile yayınlandı. 
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İNG İLTERE 
1- The Chartered Surveyor (önce:Joumal of the Royal Inst. of Chartered 

Surveyors), London (B 28x21.2 cm; P aylık; D tng.) 
2- The Photogrammetric Record, London (B 24.1x15.9 cm; P yılda 2; D tng.) 
3- The Cartographic Journal (B 29.8x20.9 cm-, p 6 aylık; D Ing.) 
4- Annual report. The Ordnance Survey (B 33.2x2i.ı cm; p yıllık; D tng.) 
5- Annual Report. Directorate of Overseas Surveys (B 24.5x15.1 cm; Pyıihk; D tng.) 
6- Survey Review (önce:Empire Survey Review), London Commonwealth Assoc. 

of Surveying and Land Economy (B 24.6x15.2 cm; P yılda 4; D tng.) 
7- Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society (B 25.2x17.1 cm; p yılda 5; D 

tng.) 

İRAN 
1- Journal of NCC (National Cartographic Center)-Tehran (B 28x21.4 cm; P yılda 4; D 

fars.) 
2- Journal of The Earth and Space Physics. InsLof Geophysics.Tehran University (B 

23.7x16.9 cm; P belisiz; D tng.+fars.) 

İSPANYA 
1- Boletin de Cartografia <B 24.5X17.2; P belirsiz-, D tsp.) 
2- Boletin de Informacion.Servicio Geografico del Ejercito (B 26.9x19.2 cm; p yılda 4-, D 

tsp.) 
3- Revista de Geofisica- Madrid 

İSVEÇ 
1- Report of Department of Geodesy 
2- Reports of the Geodetic Institute- Uppsala University 
3- Swedish Journal of Surveying 
4- Lantmaeteri-Tidskrift, Stockholm (B2i.4xi7cm;Pyüda6;Dtsveç.) 
5- Rikets Allmaenna Kartverk (B 29.7*21 cm; p belirsiz; D tng.,fsvç.,Aim.) 

İSV İÇRE 
1- Vermessung Photogrammetrie Kulturtechnik. Schweizerische Verein für 

Vermessungsvvesen und Kulturtechnik, Zürich (B 29.6x21; p aylık; D Fr.+Aim.) 
2- Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik (önce:Schweizerische Zeitschrift 

für Vermessung, Kulturtechnik und Photogrammetrie), Winterthur (B 22x15.5 
cm; P aylık; D Alm.,Fr.) 

3- Mittlg. des Inst. für Geodaesie und Photogrammetrie der ETH Zürich (B 21.8x16.1 
cm; P belirsiz; D Alm.) 

4- Bundesamt für Landestopographie-Bulletin des Rechenzentrums 
5- Geodaetisch-Geophysikalische Arbeiten in der Schvveiz 
6- Kem Bulletin (B 21x21 cm; P belirsiz; D Alm) 

 

7-  Wİld RepOlter (B 29.7x21 cm; P belirsiz; D Alm.,Fr.,lng. ve tsp.dillerinde) 
8- Pure and Applied Geophysics. Birkhauser Verlag, Bale 
9- Proces-Verbâux des Seances de la Commission Geodesique Suisse 

İTALYA 
1- Bibliografia Geodatica îtaliana (B 29.1x20.8 cm; p yıllık; D ttai.) 
2- Bolletino di Geodesia e Sciene affini, Firenze (B 24xi7cm; pyılda 4; D ttai.) 
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3- Bolletino della Societa îtaliana di Fotogrammetria e Topografia (B 24.3x16.8 cm; p 
yılda 4; D ltal.) 

4- GeofİSİca püre e applicate (B 24.2x16.9 cm; P yılda 3; D ttai..lng..Fr.,AIm.îsp.) 
5- Bolletino di Geofisica teorica e Applicate, Trieste (B 27.5x18.9 cm; P yılda 4-, D 

ltal.,lng.,Fr.) 
6- Publ. dell'Istituto di Geodesia, Topographia e Photogrammetria, Milano (B çeşitli; 

P belirsiz; D ttal.,ttıg.) 

JAPONYA 
1 - Journal of the Japan Society of Photogrammetry (B 25.9X18. İ cm; p yılda 4; DJap. 

kısmen tng. ) 
2- Map. Journal of the Japan Cartographers Association (B 25.5x18 cm; p yılda 4-, D jap. 

kısmen îng.) 
3- Bulletin of the geographical Survey Institute (B 25.8X18.4cm; p yılda 4; D ing.+jap.) 
4- Journal of the Geodetic Society of Japan (B 25.8x18.2 cm; p yılda 4;D lng.+Jap.) 
5- A monthly on Surveying (B 25.7x18.1 cm; Paylık; DJap.) 
6- Bulletin of the Earthquake Research Institute 

KANADA 1 - The Canadian Surveyor, Ottawa (B 24.8x17 cm; P yılda 
5; D lng.) 
2- Technİcal RepOrt (B 28x21.5 cm; P belirsiz; D lng.) 
3- The Canadian Cartographer (B 25.ixi7.ı cm; P yılda 2; D lng.) 
4- CartOgraphİCa, TorontO (B 25xl7cm; P yılda 3; D lng.) 
5- Geodetic Survey of Canada-Publication 
6- Geomatica. Canadian Institute of Geomatics. (B 27.8x21.5 cm; p yılda4; D lng.) 
7- University of New Brunswick-Dep. of surveying Engineering 
8- University of Calgary-Publ. of the Division of Surveying Engineering 
9- University of Toronto- Survey Science Report 

MACARİSTAN 
1- Açta Geodetica Geophysica et Montanistica Hungarica, Budapest 
2- Geodezia es Kartografla (önce:Földmerestani Közlemenyek, Budapest 
3- Communication of the Geodetic and Geophysical Research Institute of The 

Hungarian Academy of Sciens, Sopron (B 28.3x20.5 cm; P belirsiz; D lng.) 
4- Geofizücai Közlemenyek, Budapest 

MEKS İKA 
1- Revista Cartografica 
2- Boletin del Departemento Cartografico Militar (B 27.9x22 cm; P belirsiz; D tsp.) 

MONACO 1- International Hydrographic Rewiev- 
Montecarlo 

NİJERYA 1- African Geodetic 
Journal 

NORVEÇ 
1- Norsk Tidsskrift for Joordskifte og Landmâling (B 22.5x15 cm; p yılda 4; D Norv.) 
2- Kart og Plan, Bergen 
3- Norges Geografiska oppmâling (B21.5xl4.7 cm; P belirsiz; D Norv.+lng.) 
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POLONYA 
1- Geodezja i Kartografia, Varşova (B 24x17.2 cm; Pyşıtöa 4; D Poi.) 
2- ArtİfeİCİal Satellİtes (B 28.5x20.4 cm; P yılda 2; D lng.+Rus.) 
3- Prace Instytut Geodezji i Kartografii, Varşova (B 24x16.9 cm; P yıida3; D POİ.) 
4- Prace Komisji Gorniczo-Geodezyinej, Krakovvie (B24xi7 cm; p belirsiz; D Poi.) 

PORTEK İZ 
1- Bölelim do Instituto Geographico e Cadastral- Lizbon (B 24.8x18.2 cm; P belirsiz; D 

Port.) 

ROMANYA 
1- Buletinul Institutului Politehnic din Iasi- Iasi (B 23.6x16.8 cm; p yıllık; D Rom.) 

RUSYA (Bağ ıms ız Ülkeler  Topluluğu) 
1- GeodeZİja i KartOgrafİja, MokOVa (B 26x17 cm; P aylık; D Rus.) 
2- Engineering Geodesy 
3- Improvement of Technology of Topographic and Geodetic Operations 
4- Mantime Gravimetric Studies 
5- Mining and Geodesy 
6- Proceedings of the Central Instof Geodesy, Air Survey and Cartography 
7- Proceed. of the Novosibirsk Inst. of Geodesy, Air Survey, Cartography 
8- Research in Geodesy, air survey and Cartography 
9- Geodesija i aerofotosjemka (American Geophysical Union tarafından 

çevirisirGeodesy and Aerophotogrammetry) 

T U N U S  1- Bulletîn de la Division Topographique (B 26.8x21 cm; p yılda 
2; D Fr.) 

TÜRK İYE 
1- Harita Dergisi . Harita Genel Komutanlığı, Ankara (B 24.ixi7 cm; p yılda 2, D 

Turk.+lng. özet) 
2- Harita kadastro Mühendisliği. Türk Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası yav 

Organı , Ankara (B 24X16.2 cm; P yılda 4; D Türk.) 

YENİ  ZELANDA 
1- New Zealand Surveyor (B 22.8x15 cm; P yılda.2; D İng.) 
2- Reports from School of Surveying. Univ. of New South Wales, Kensington 
3- Annual Report of the Dep. of Lands and Survey, Wellington (B 24.5X15.5 cm; p 

yıllık; D îng.) 

YUGOSLAVYA 
1- Geodetiski LİSt, Zagreb (B 24x17 cm; P aylık; D Sırp.) 
2- Publikacija Geodetiski Fakultet u Zagreb (B 28.3x20.5 cm; P belirsiz; D Sırp.) 
3- Zbornik Geodeteskog Instituta, Beograd (B 29X20 cm; p belirsiz-, D lng.+Sırp.) 

YUNAN İSTAN 
1- Publications from the national Techn. Univ. Athens (B 28x21 cm; P belirsiz; D Yun. ve 

İng.) 
2- Deltion, Atina (B 23.9X16.4 cm; P yılda 2; D Yun.) 
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Kısaltmalar B=Boyut, P=Peryod, D=Dil Bu 
konu ile ilgili kaynaklan 

1) Bulletino di Geodesia 1966,25/1-4.S.74, 1969, 2811-4, S.118 
2) Vermessungstechn. Rundschau 1972, 34/3 
3) Bulletin Geodesique. The GeodesisVs Handbook 1988, Vol 62 No 3 



AVRUPA DENEYSEL FOTOGRAMETRÎK ARAŞTIRMALAR BİRLİĞİ (OEEPE) 
VE TOPLANTI SONUÇLARI 

Yük.Müh.Vakıf ERDOĞAN Yük.Müh.Orhan ERCAN l.GÎRÎŞ 

Bu derlemede, mesleğimizin önde gelen uluslararası 
kuruluşlarındandan biri olan, Ülkemizin üye olduğu ve projelerine 
aktif olarak katıldığımız OEEPE1nin tanıtımı, katıldığımız 
projeler, yapılan toplantılar ve toplantılarda alman kararlar, 
üye ülkelerdeki bazı uygulamalar anlatılmıştır. Yönetmelik 
çalışmalarında kullanılabilecek ayrıntıya yer verilmemiştir. 
Esasen proje çalışmaları halen devam etmekte olup, çalışmanın 
sonunda ortaya çıkması beklenen kalite modeli ve standartlar 
henüz belirlenmemiştir. Sadece bir meslek kuruluşunun tanıtımı ve 
mesleki bilgi-haber çerçevesinde bilgilendirme amaçlanmıştır. 

2.OEEPE AMAÇI,PROJELER 

Harita üretimi ve arazi 'bilgi sistemlerinin oluşturulmasında 
fotogrametrik yöntemlerin ve uygulamalarının geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapan organizasyon 1953 yılında kurulmuş ve 
halen biri gözlemci 16 Avrupa ülkesi birliğe üyedir. Bu 
Organizasyonda ülkemiz Harita Genel Komutanlığı tarafından temsil 
edilmekte olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Birliğin 
çeşitli konularda faaliyet gösteren on komisyonundan,büyük 
ölçekli teknik ve kadastral harita yapımı ile ilgili iki 
komisyonunda ülkemizi temsil etmektedir. 

OEEPE, oluşturduğu ve desteklediği projelerle fotogrametri 
biliminin gelişmesine ve yeniliklerin hızla uygulamaya 
geçirilmesine önemli katkıları olan bir organizasyondur. 
Uygulamaya yönelik çalışan bu Birliğin çalışmalarının sonucunda 
uygulanmak üzere somut kararlar alınmaktadır. Halen, yeni 
teknolojik gelişmeler ve bunların üretimdeki rol ve 
etkinliklerinin belirlenmesi, üretimde verimlilik, kalite, güven, 
iletişimin iyileştirilmesi ve standardizasyonu, bilgi değişimi, 
veri güvenliği, fiyat-yarar analizi, AM/FM, CEN, EUROGI gibi 
Amerikan ve Avrupa sayısal harita yapımı, standardizasyon ve 
coğrafi bilgi organizasyonları ile ilişki içinde kalite modeli ve 
standart belirleme konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 
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OEEPE'nin yürüttüğü projeler; 

A-Dijital fotogrametrik nirengi ve otomasyonu . 
B-Sayısal yükseklik modellerinde kalite 
C-Büyük ölçekli teknik ve kadastral fotogrametrik harita üretimi 

için standartlar D-Karmaşık sayısal topoğrafik 
veri tabanlarının 
güncelleştirilmesi E-Veri 

standartları, kalite modeli F-
Otomatik genelleştirme G-ERS-1 SAR 
verileri H-Kinematik GPS I-Dijital 
ortofoto Î-Dijital kameralar J-Resim 
tarayıcıların analizi 
K-Uydu verilerinden öznitelik çıkarma, görüntü sınıflandırma 
L-Alplerde Avrupa Coğrafi Bilgi Sistemi M-Avrupa dijital 
görünüm modeli 

olup,bunlardan A,D,F,J maddelerinde yazılı projelere Harita Genel 
Komutanlığı; C ve E maddelerinde yazılı projelere Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü aktif olarak katılmaktadır. Böylece, 
gelişen teknolojinin izlenmesi, buna uygun geleceğe yönelik 
planlama yapma, aktif katılım suretiyle deneyim sahibi olma, 
Avrupa ülkelerinin bu alandaki durumlarını görme,bunlarla fikir 
alışverişinde bulunma, ülkemizi tanıtma vb.gibi yararlar 
sağlanmaktadır. Üye ülkeler Avusturya, Belçika, Danimarka, 
Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, 
İtalya, Norveç, Türkiye, İspanya, Romanya ve Polonya'dır. 

Komisyon G ve Komisyon II'nin ortak yürüttüğü ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün katıldığı projeler çerçevesinde "Avrupa'da 
Teknik ve Kadastral Harita Yapımı İçin Ulusal Yönetmeliklerin 
Karşılaştırılması"konulu bir test çalışması devam etmektedir. 
Çalışma iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada,üye 
ülkelerin teknik ve kadastral harita yapımında kullandıkları 
yönetmelikler, yöntem esas ve usuller analiz edilecek, ikinci 
aşamada farklı ulusal yönetmeliklerin pratikteki uygulamalarını 
görmek, sayısal harita kalite modeli ve çizim standartlarını 
belirlemek amacıyla,farklı kentsel yapılaşmanın bulunduğu, 
kentsel ve kırsal alan özelliklerini taşıyan bir alanda her ülke 
tarafından çizgisel ve sayısal değerlendirme yapılacaktır. 
Seçilen test alanı birliğin GPS ve GIS konularındaki araştırma 
çalışmalarında da kullanılacaktır. 

İlk toplantı 26.02.1993 tarihinde Torino Politeknik Üniversitesi 
İtalya'da yapılmıştır. Bu toplantıda üyeler, ülkelerinde teknik 
ve kadastral harita yapım faaliyetlerini tanıtıcı ve kullanılan 
yönetmelikler hakkında açıklamalar yapmışlar. Toplantıda 
ülkelerin faaliyetlerini netleştirebilmek için detaylı bir anket 
taslağı hazırlanmış ve bu anket beş ana bölüm halinde 
değerlendirilmiştir.  Bunlar; 
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1. Genel Bilgiler 
2. Teknik Özellikler 
3. Kalite Kontrolü ve Sonuç 
4. Raporlar ve Müsaadeler 
5. Ekonomi 

Herbir bölümdeki sorular, metrik ve metrik olmayan özellikleri 
araştırabilmek amacıyla planlanmıştır. Burada sadece kentsel 
alanlarda sayısal haritaların fotogrametrik yöntem kullanılarak 
üretimi konusunda araştırma yapılmasına karar verilmiştir. 

Gerçekten 1 inci aşama konuları, katılımcı ülkeler tarafından, 
herhangi yeni bir şeyin önerilmesi değildir. Anket cevapları 2 
inci aşamada planlanan test çalışmaları için bir altlık olarak 
değerlendirilecek, böylece teknik özelliklerdeki farklılıklar 
ortaya çıkarılacaktır. Anket 1993 Şubat ayında gönderilmiş ve 
çalışmaya katılan 13 ülkenin 11'inden cevap alınmıştır. 
(Avusturya ve Fransa anket cevaplarını göndermemişler, ancak 
yapılan görüşmeler sonucunda, cevapların gönderileceği konusunda 
söz vermişlerdir). Toplantının genel bir değerlendirilmesi 
yapıldığında, ülkelerin sayısal harita yapımında ve arazi bilgi 
sistemleri konusunda farklı standartlara sahip olduğu 
görülmüştür. 

îkinci toplantı 21.09.1993 tarihinde Stuttgart Üniversitesinde 
yapılmıştır. Bu toplantıda gelen anket cevapları 
değerlendirilmiş, gelmeyen anket cevaplarının yıl sonuna kadar 
toplanması, komisyon başkanlarının toplanan verileri 
değerlendirerek bir ön rapor hazırlamaları ve gelecek toplantının 
1994 baharında Ferrara'da yapılması kararlaştırılmıştır. 

Üçüncü toplantı 18.03.1994 tarihinde Ferrara'da yapılmıştır. 
Toplantıda anket sonuçlarının analizi yapılmış, projenin ikinci 
aşamasında izlenecek yol tartışılmış ve test alanı 
belirlenmiştir. 

Komisyon C ve II'nin dördüncü ortak toplantısı 16-17 Aralık 1994 
tarihleri arasında Hollanda-Apeldoorn'da yapılmıştır. Bu 
toplantıda 1 inci aşama çalışmalarının kısa bir değerlendirmesi, 
bugüne kadar olan gelişmeler, diğer projeler ile ilişkiler, 
Ferrara'da yapılacak test için gönderilecek bilgi ve belgeler 
tartışılmıştır. İtalya'da bir takım yetersizlikler nedeniyle 
yapılamayan uçuşun 1995 ilkbaharında yapılmasına bunu müteakip 
gerekli bilgi ve belgelerin katılımcı ülkelere gönderilmesi 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca veri kalitesi konusunda bir anket 
hazırlanması ve cevaplarının da 1 inci ve 2 inci Aşama sonuçları 
ile beraber 1995 Sonbaharında OEEPE yönetim kuruluna sunulmasına 
karar verilmiştir. 

3-ÜLKELERDEKİ BAZI UYGULAMALAR 

-Farklı boyut ve aşamalarda da olsa pek çok ülkede arazi bilgi 
sistemi oluşturma ve reform çalışmaları yapılmakta, Avrupa 
bütünleşmesi çerçevesinde ortak referans sistemleri ve 
standartlar üzerinde çalışmaktadır. Diğer tarafdan özerkleşme, 
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özelleştirme hedefinde yeniden yapılanma çalışmaları da 
görülmektedir. Genel olarak Harita-Kadastro ve kamu ölçmelerinde 
yetki ve sorumluluk kamudadır, planlama, eşgüdüm, denetim, tescil 
işleri kamu eliyle yürütülmekte, ancak teknik işler, yenileme, 
güncelleştirme çalışmaları kamu görevi sorumluluğu verilmiş, 
kamuca görevlendirilmiş (patentli,yeminli) özel mühendislik 
büroları, tapu işlemleri tapu noterlikleri, araştırma-geliştirme 
çalışmaları ise uygulamalı enstitüler tarafından yürütülmektedir. 
Bazı ülkelerde harita-kadastro ve tapu ayrı yönetimsel birimlere 
bağlıdır (Almanya, Belçika gibi). Harita-kadastro ve tapu 
hizmetlerinde özelleştirme, hız, nitelik ve verimlilik artışı 
yanında bu hizmetlerde otomasyon ve bilgi sistemi oluşturma 
faaliyetlerini de hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır. 

-Hollanda ve İngiltere'de bütün kentsel alanların sayısal teknik 
haritaları üretilmiştir. İngiltere, Hollanda, Finlandiya (1/5000) 
ve İtalya'da (% 30) kadastral haritalar sayısal formattadır. 

-Teknik harita üretimi konusunda yönetmelikler kamu tarafından 
hazırlanmakta, ancak bazı özel harita yapımı projelerinde 
kurallar kamu ve özel sektör tarafından konulmaktadır. 

-Herbir ülkede kadastral harita yapımı ile ilgili tek bir 
yönetmelik bulunmakta, teknik harita yapımı konusunda ise ölçeğe 
bağımlı değişik yönetmelikler bulunmaktadır. Finlandiya'da 
kadastral harita yapımı ile ilgili resmi bir yönetmelik 
bulunmayıp, sadece kurallar bulunmaktadır. 

-isveç'te yasal  (hukuki)  kadastro yoktur.  Finlandiya kadastro 
planları 1/10 000 ve 1/5 000 ölçeklerinde, Norveç'de ise 1/5 000 
en büyük kadastro haritası ölçeğidir. Genellikle harita ölçekleri 
1/2 000, 1/1 000 ve 1/500 dür, ancak İngiltere'de 1/2 500 ve 1/1 
250, İsveç'de 1/400 ölçeği kullanılmaktadır. 

-İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Hollanda'da değişik oranlarda 
harita üretimi yerel sistemde, diğerlerinde de ulusal sistemde 
yapılmıştır. 

-Projeksiyon sistemi olarak Finlandiya, Norveç, Almanya ve 
İsveç'de Gauss Kruger, İtalya'da Gauss-Boaga, Danimarka'da ulusal 
sistem GI 34, Belçika'da Lambert 1972, İsviçre'de eğik mercator, 
Hollanda da stereographic projeksiyon, İngiltere'de ulusal grid 
ve transversal mercator kullanılmaktadır. Referans elipsoidi 
olarak Almanya, İsviçre, Hollanda ve İsveç'de Bessel-1841, 
İngiltere'de Airy-183 ve diğerlerinde Hayford 1909 elipsoidi 
kullanılmaktadır. 

-Belçika'da teknik ve kadastral harita yapımında, Almanya ve 
İtalya'da ise yalnızca kadastral harita yapımında bir pafta bölüm 
sistemi olmayıp, parsel sınırlarına göre pafta açılmaktadır. 
İsviçre'de ise kadastral harita yapımında ada sistemi 
kullanılmaktadır.Diğer ülkelerde pafta bölümü için ulusal bir 
kartografik sistem mevcuttur. Danimarka, Finlandiya, Almanya, 
Norveç, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İngiltere'de kartografik 
grid,İtalya'da coğrafi grid kullanılmaktadır. 
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-Belçika, Finlandiya, Hollanda ve Almanya'da kadastral 
haritalarda yükseklik bilgisi yoktur, ancak Almanya'da yükseklik 
eğrisi ayrı altlıklara çizdirilmekte ve kombineli olarak 
kullanılmaktadır. Norveç ve İngiltere'de sayısal arazi modeli 
gerekli görülmektedir. 

-Konum duyarlığı ile ilgili kriterler genellikle harita ölçeğinde 
0,2 mm'ye karşılık gelmektedir. İsviçre'de kadastral harita 
yapımında noktalar kalite kodu ile birlikte düzenlenmekte, kalite 
istekleri (doğruluk ve güvenilirlik kriterleri) daha duyarlıdır. 
Ülkelerde yükseklik duyarlığı kriterleri 0,10-0,50 m. arasında 
değişmektedir. Sayısal yükseklik modelleri ile ilgili ise fazla 
bir kural getirilmemiştir. 

-Yerel jeodezik ağlardaki nokta sıklığı ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Teknik harita yapımındaki jeodezik ağların nokta 
yoğunluğu konusunda Danimarka, İtalya ve Norveç'te kural 
bulunmamaktadır. Yerel (lokal) ağlar geleneksel, GPS veya 
fotogrametrik nirengi yöntemiyle ölçülmektedir. Ölçme yöntemi 
olarak isveç'te jeodezik yöntem, İtalya'da jeodezik yöntem ve 
GPS, diğer ülkelerde fotogrametrik nirengi, jeodezik yöntem ve 
GPS kullanılmaktadır. Belçika, Finlandiya, Almanya ve 
İngiltere'de ışın demetleri, Norveçte bağımsız modeller, diğer 
ülkelerde her iki dengeleme yöntemi kullanılmaktadır. Belçika, 
Hollanda'da üç boyutlu dengeleme kullanılmakta, yerel ağların 
ulusal ağa bağlanmasında ölçeği koruyan veya değişimi kısıtlayan 
Helmert dönüşümü veya dengeleme yöntemi kullanılmaktadır. GPS 
ölçmeleri üç boyutlu baz hatları kullanılarak yapılmakta, 
ölçmelerde çiftli frekans ve ikili farklar kullanılmaktadır. 
Finlandiya, GPS ölçmelerinde üçü bilinen ve diğer üçü de 
bilinmeyen noktalarda olmak üzere toplam altı alıcının eş zamanlı 
kullanımını önermektedir. 

-Alım için sıklaştırmada, küçük alanlar veya yeni oluşmuş 
parsellerin (ayırma-birleştirme v. s.) bulunduğu alanlarda 
jeodezik yöntem, bunun dışında fotogrametrik nirengi ve jeodezik 
yöntem kullanılmaktadır. Danimarka ve Finlandiya'da bu konuda 
özel kural konulmayıp, gerekli duyarlığın sağlanması 
öngörülmüştür. Fotogrametrik nirengi ölçmelerinde analitik alet 
kullanılmakta, yer kontrol noktalarından başka sınır işaretleri, 
yollardaki tesisler de işaretlenmektedir. 

-Hava kamerası  kalibrasyon  süresi için,  Danimarka'da kural 
bulunmayıp, Almanya,   İngiltere'de bir,  Norveç,  Finlandiya, 
İsviçre ve Hollanda'da iki, Belçika ve İtalya'da üç yılda bir 
yapılması öngörülmüştür. 

-Resim ölçeği olarak, 1/1000 ölçekli değerlendirme yapılacaksa,. 
Belçika'da 1/4500,  İtalya'da FMC varsa 1/5500, yoksa 1/4500, 
Almanya'da 1/4000,  Hollanda,  Finlandiya'da  1/3000,  Danimarka, 
İsveç, İngiltere'de (1/1250) 1/5000, Norveç'de 1/6000, İsviçre'de 
1/7000 öngörülmektedir. 
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-Fotoğrafik malzeme ile ilgili olarak Norveç,Danimarka ve İsviçre 
de bir kural konmamıştır. Almanya'da renkli, Hollanda'da renkli 
veya siyah beyaz, alçak uçuşlar için uygun emülsyon taşıyan, 0,10 
mm. kalınlığında, polyester bazlı hava filmleri öngörülmektedir. 

-Bindirme oranları,Danimarka'da %60 (± % 5), % 20(± % 10); İtalya 
da dağlık alanlarda %70 (± % 5), % 20 (resimde ±3 cm.); kentlerde 
% 80 (± % 5), % 60; düz, kırsal alanlarda %60 (± % 5), % 15 (±2 
cm.), Finlandiya'da % 60, % 20; Norveç, İsveç, Belçika'da 7» 
60, % 30; İngiltere'de dağlık alanlar % 60, % 25, kent, kır % 
60, % 30, sahil, kıyı % 90, % 30; Almanya'da dağlık % 80, % 30, 
kırsal alan % 80, % 20; İsviçre'de her tür alan için % 80, % 60; 
Hollanda'da kentsel % 60, % 35, kırsal % 60, % 30 
öngörülmektedir. 

-Resim çekim zamanı için, Danimarka, İtalya, İngiltere ve 
Hollanda da güneş açısının 30,İsviçre'de 40 'nin üzerinde olması 
İsveçde gölge uzunluğunun max. 1,5 olması istenmektedir. Öğle 
saati, karsız, yapraksız zamanlar, işin tipi ve müşteri isteği de 
diğer belirleyicilerdir. 

-Değerlendirme de sayısal değerlendirme aletleri kullanılmakta, 
iç yöneltmede Danimarka, Finlandiya, İtalya, Norveç, Belçika ve 
İsviçre'de kural konmamış, İsveç'de 4 nokta da ölçü, distorsiyon 
düzeltmesi ve affin dönüşüm, İngiltere'de 4 veya 8 nokta, affin 
dönüşüm, max. hata 10 mikron, Hollanda'da en az 4 nokta, 2 
boyutlu konform dönüşüm, max. artık hata 10 mikron 
öngörülmektedir. Karşılıklı yöneltme için İngiltere'de min. 6 
nokta, daha fazlası operatörün takdirinde, max. artık hata 10 
mikron; Hollanda'da Von Gruber konumunda 6 nokta, max. artık 
paralaks 10 mikron öngörülmüş, diğer ülkelerde kural konmamıştır. 
Mutlak yöneltme için İtalya, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da 
nokta sayısı ve türü, duyarlık, dengeleme ve dönüşümle ilgili 
bazı kurallar var olup, diğerlerinde kural bulunmamaktadır. 

-Bir çok ülkede nokta, çizgi ve alan kodlama kuralları 
bulunmamakta, bazılarında (İsveç, İsviçre) müşteri talebine 
bağlı, İsviçre'de yapılandırma için standart arayüz var, 
İtalya'da seçilen topolojik katman ve noktanın statüsüne göre 
farklı kodlar kullanılmaktadır. 

-Binaların çizimi Norveç, İsveç ve Hollanda'da çatı kenarından, 
sonra arazi bütünlemesi veya 3-boyutlu snapping ile düzeltme, 
İsviçre'de çatı çizgisi ve yükseklik opsiyonel, Finlandiya, 
Belçika ve İngiltere'de kural konmamış, Almanya'da binalar yersel 
ölçülmektedir. 

-Çizim kütüğü formatı, Danimarka'da ulusal DSFL formatmda, 
İtalya'da video veya printer üzerinden çıkışa imkan verecek 
şekilde neutral formatta, kadastral harita yapımında sayısal 
üretim ASCII, İngiltere'de sayısal üretim NTF2-0 veya DXF 
formatmda, Norveçde LIS için belirlenen formatta, İsveç, 
Belçika'da neutral format üzerinde, Finlandiya'da özel kural 
yok, Almanya'da sayısal üretim PHOCUS formatmda ve SICAD'a 
transfer, İsviçre'de ulusal standart formatmda (AVS-INTER LIS), 
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Hollanda'da ulusal SUF formatı ve NEN 1878. 

-Kadastro yenilemesi, Danimarka'da eski harita sayısallaştırma, 
yeni harita, transformasyon, aykırılıkların giderilmesi şeklinde, 
Finlandiya'da 35 büyük kentte kent yönetimince yapılıyor, parsel 
sınırlarının işaretlenmesi, yeni büyük ölçekli harita, kırsal 
kesimde ulusal ölçme dairesince; Almanya'da yeni ölçmelerle, 
İtalya'da yeni oluşan kentlerde ve geniş alanlarda fotogrametrik 
yöntemle, diğer ülkelerde de benzer şekilde yapılmaktadır. 

-Edit işlemler için, Danimarka, îsveç'de özel kural yok Hollanda 
da pek çok kural var, Finlandiya'da farklı GIS yazılımları 
(FINGIS, Intergraph,ARC/INFO), farklı donanım ve işletim sistemi 
kullanılıyor. İtalya, Almanya, İsviçre, İngiltere de bu konuda 
özel kurallar var. 

-Transfer formatı ve veri yapısı, Danimarka'da veriler dokuz 
sınıfta obje yönelimli yapı içinde depolanmaktadır. Belçika'da 
DXF formatı, Finlandiya'da özel bir kural yoktur, müşteri isteği 
ve son kullanıcının GIS formuna bağlı, ençok FINGIS transfer 
formatı kullanılmaktadır, ayrıca Arc/Info, EDIFACT (ISO) ve 
birkaç basit format kullanılmaktadır. İtalya'da veriler obje 
yönelimli standart format ile farklı ASCII dosyalar içinde 
depolanmaktadır. Sayısal harita yapımında her ölçek için farklı 
yönetmelikler vardır, objeler on farklı gruba ayrılmıştır, 
kadastroda transfer formatı standart NTF 2.0 dır. Norveç'de SOSI, 
İsviçre'de INERLİS ve SOSI, Hollanda'da kadastral ve topoğrafik 
elemanlarla bütünleşik veri tabanı, kadastral sınırlar hariç 
elemanlar arasında topolojik ilişki yok, nokta, çizgi, ve 
semantik elemanlar farklı sınıf kodları ile yedi kartografik 
kayıt tipinde sınıflandırılmıştır. İngiltere'de onyedi özellik 
grubu içinde LAND-LİNE 93 sistemi, NTF veya DXF  dosyaları. 

-Ayrıca arazi kontrolü ve bütünleme, kalite kontrolü ve sonuç 
üretim, çıktı ve raporlar, yetki ve izinler, üretim maliyetleri 
vb. gibi konularda üye ülkelerdeki uygulamalar hakkında bilgi 
toplanmıştır. Özellikle ülkemizde fotgrametrik harita üretim 
maliyetinin diğer ülkelere göre 3-10 kat arası ucuz olması 
dikkati çekmiştir. 

SONUÇ 

Yukarıda sözü edilen çalışmalar halen devam etmekte olup, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü projelere aktif olarak katılmaktadır. 
Böylece, Avrupa Topluluğu ile bütünleşme sürecinin yaşandığı 
günümüzde bu ülkelerdeki durumu görme,fikir alışverişinde bulunma 
eksikliklerimizi giderme ve deneyim sahibi olma vb. gibi 
yararlar yanında, bilimsel-teknolojik gelişmeler ve değişen 
ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalan teknik yönetmeliğin 
değişiklik çalışmalarının devam ettiği şu günlerde, bu çalışmaya 
önemli katkı ve Avrupa standartlarını yakalama imkanı 
sağlanabileceği ümit edilmektedir. 
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YEM MERKEZLİ ÜÇ BOYUTLU YÜZEY AĞLARINDA 
AĞIRLIK OPTİMİZASYONU 

Haluk KONAK 

ÖZET 

Yüzey ağlarının bilinen standartlarda oluşturulması yeterli değildir. Bu nedenle ele 
alınan yüzey ağı tasarım aşamasında ölçme planı ve ölçü duyarlıkları yönünden en 
uygun duruma getirilmeli, ağ bir kez.de maliyet yönünden gözden geçirilerek tesis ve 
ölçüm işlemlerine başlanılmalıdır. 

Bu bildiride, ağırlık optimizasyonu işlemi için geliştirilen yaklaşımlar karşılaştırılmakta 
ve yer merkezli üç boyutlu koordinat sistemlerinde değerlendirilmesi gündemde olan 
yüzey ağlarında, ağırlık optimizasyonu işlemleri için uygun görülen bir çözüm 
algoritması önerilmektedir. Bu çözüm algoritmasında, ağırlık optimizasyonunun 
sayısal çözümü sonucunda karşılaşılan tutarsızlıklara, fonksiyonel model çözüm 
sonucunda sağlanması gereken koşullarla genişletilerek "Bilinmeyenleri Arasında 
Koşul Denklemleri Bulunan Dolaylı Ölçüler Dengelemesi Yöntemi" He çözüm 
geliştirilmiştir. Son bölümde ise örnek bir yüzey modelinde gerçekleştirilen ağırlık 
optimizasyonu sonuçlan sunulmaktadır. 

1.  GİRİŞ 

Büyük ölçekli jeodezik çalışmalar için, ülke temel nirengi ağınoktalanna dayalı olarak 
sıklaştırılan ve ortalama 5 km kenar uzunluklu nirengi noktalarından oluşan jeodezik 
ağlar Yüzey Ağlan olarak adlandınlırlar. Günümüzde yüzey ağlan, gelişen teknolojik 
olanaklann bir sonucu olarak yer merkezli üç boyutlu dik koordinat sistemlerinde 
değerlendirilmektedir. Söz konusu yüzey ağlannın, bir amaç fonksiyonu seçilerek 
datumunun, noktaların yaklaşık konumlarının, ölçme planının ve ölçü duyarlıklannın 
en uygun duruma getirilmesi işlemi bir jeodezik problem olarak ele alınabilir. 

Yüzey ağlannın optimizasyonu denilince, ölçme planının ve ölçü duyarlıklarının 
birlikte en uygun duruma getirildiği ikinci derece optimizasyon işlemi algılanmaktadır. 
Yüzey ağlarının oluşturulması aşamasında; çalışma sahasının topoğrafik yapısı, 
yerleşim koşulları, trafik ve bitki örtüsü bir konum optimizasyonu için önemli 
kısıtlayıcıdırlar. Bu durumda en uygun hale getirilecek bir yüzey ağında ağın 
datumunun ve noktaların yaklaşık yerlerinin belli olduğu varsayılmaktadır. Başka bir 
deyişle ağ noktalannın koordinatları zoriamasız bir yöntemle önceden yaklaşık olarak 
belirlenmiştir. 

20 



Yüzey ağlarına ait duyarlık istekleri, her tarafta aynı ve yüksek duyarlıklı homojen ve 
izotrop bir ağ olarak özetlenebilir. Bu tür isteklere uygun olarak seçilen ölçüt 
matrislerine, analitik yöntemlerle gerçekleştirilen ikinci derece optimizasyon işlemiyle 
ulaşılabilir. Optimizasyon işlemi sonucunda ulaşılan varyans-kovaryans matrisi ile 
ölçüt matrislerinin eşdeğer olup olmadıkları test edilerek yüzey ağları duyarlık ve 
güvenirlik yönünden en uygun duruma getirilir. Ağ bir kez de maliyet yönünden 
gözden geçirilerek tesis ve ölçüm işlemlerine başlanır. 

En uygun ölçü sayısı ve buna bağlı olarak maliyet anlamına gelebilecek ağırlıkların en 
uygun şekilde belirlenmesi işlemi, en küçük kareler çözümü, doğrusal optimizasyon 
ya da doğrusal olmayan optimizasyon yöntemleri ile çözümlenmektedir. Ancak bu 
yöntemlerden hiç biri bu anlamda ağ maliyetini tam olarak belirleyemezler. Örneğin; 
sözü edilen bu analitik yöntemlerden en küçük kareler çözümü ağırlıkların kareleri 
toplamını da minimum (Tüm İz Min.) yaparken, doğrusal optimizasyon ağırlıkların bir 
fonksiyonunu minimum (ya da varyanslann bir fonksiyonunu maksimum) yapar. Öte 
yandan doğrusal olmayan optimizasyon işlemi, seçilen bir değerden daha küçük olan 
ağırlıkların doğrusal bir dönüşümüne karşılık gelir. 

Analitik yöntemler, simülasyon çözümlerinde insanın ya da bilgisayarların yetersiz 
kaldığı süreçleri tamamlaması yönünden tercih edilmektedir. Belirli koşullar altında 
sadece ölçme planının en uygun durumu getirildiği durumlarda ise simülasyon 
(benzetme) yöntemleri de (Ağ İndirgemesi, Monte-Carlo Dizaynı vb) kullanılabilir. 

2. EN     UYGUN   ÖLÇME   PLANI   VE   AĞIRLIK   DAĞILIMININ 
BELİRLENMESİ 

İkinci derece optimizasyon işlemlerinde, genellikle, ele alınan jeodezik ağlarda ağın 
datumu ve noktaların yaklaşık yerleri bilinmekte ve değişmez alınmakta, tasarlanan 
ölçme planından yola çıkılarak en uygun ölçme planı ve ağırlık dağılımı x 

belirlenmektedir. Ağın yapısına uygun ölçüt matrislerinin amaç fonksiyonu olarak 
seçilmesi durumlarında da analitik yöntemlerle, çoğunlukla en küçük kareler çözümü 
ile, optimizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

2.1. Ölçüt Matrisleri 

Her tarafta aynı ve yüksek duyarlıklı homojen ve izotrop yüzey ağı özelliklerini en iyi 
temsil eden ölçüt matrisleri, Grafarend (1979) tarafından geliştirilmiş deneysel 
korelasyon fonksiyonları yardımıyla oluşturulan tam izotrop yapıda bir Taylor-Karman 
matrisidir (Tablo 1). [1], [2], [7]. Böyle bir ölçüt matrisi şu genel özellikleri içerir. 

a- Hata elipsleri daire görünümündedir (İzotropluk) 
b- Tüm hata elipsleri eşit büyüklüktedir (Homojenlik) 
c- Bağıl hata elipsleri daire görünümündedir. 
d- Bağlı hata elipslerinin yarıçapları noktalar arasındaki uzunluğun bir fonksiyonudur. 
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Ölçüt matrisleri ağın geometrik şeklini temsil eden karakteristik uzunluğa bağlıdır. Yer 
merkezli Uç boyutlu yüzey ağlarının yapısına uygun tam izotrop yapıda düzgün 
(regüler) bir Taylor-Karman matrisi (ölçüt matrisi) oluşturabilmek için seçilecek 
karakteristik uzunluk, ağın ortalama kenar uzunluğunun yfî katına karşılık 
gelmektedir. 

d = S.V8/Smax 

Smax: Ağm geometrik biçimini ifade eden maksimum karakteristik uzunluk. 
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S   = I-GCGTG)-1 GT    : Dönüşüm matrisi (2) 
Os = SDjm ST : Ağın datumuna dönüştürülmüş ölçüt matrisi        (3) 

şeklinde ağm datumuna dönüştürülür. Ağın varyans-kovaryans matrisi Kxx'in ölçüt 
matrisi Qx ile eşdeğer olup olmadığı Bxx=Qx

ı.Kxx çarpımından elde edilen Bxx 

matrisinin en büyük özdeğeri J^ için 

^max^l  (4) 

eşitliği irdelenerek test edilir [4], [5]. 

2.2. Ölçüt Matrisleri ile Ağırlıkların Hesabı 

Ölçüt matrisleri ile ağırlıkların hesabı için geliştirilmiş üç ana yaklaşımdan söz 
edilebilir. 

fi) Direkt Yaklaşım (Direkt HR Çözümü) 

Ölçme planından hesaplanan normal denklem katsayılar matrisi A^A ile öngörülen 
ölçüt matrisi Qx arasında 

ATPA = Qx İkinci Derece Optimizasyonun Temel Eşitliği (5) 

şeklinde tutarsız yapıda bir eşitlik kurulabilir. Bu eşitliğin her iki tarafı sağdan ve 
soldan Qx matrisi ile çarpılarak yeniden düzenlenirse 

K = QXAT (6) 

kısaltması ile 

KPKT = Qx         Direkt Yaklaşımın Temel Eşitliği (7) 

elde edilir. Bu eşitlik 

p=MK0K)+q (8) 
(q = vektör O^; p = vektör P) 

şeklinde doğrusal bir denklem sistemine dönüştürülerek ağırlıklar hesaplanır. 
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fiH Yinelemeli HR Yaklaşımı (Yinelemeli Çözüm) 

Dengeleme modelinin koordinat bilinmeyenlerine ait ters ağırlık matrisi, hata yayılma 
kuralına göre 

QK = (AİİPA)+ATPQ//PA(ATPA)+ (9) 

olarak elde edilir. O», bir ölçüt matrisi olarak ele alınırsa 

H ^ATPAyArp (10) 
P * - Q n  (11) 

kısaltmaları ile 

HFHT = Qx        Yinelemeli HR Yaklaşımının Temel Eşitliği (12) 

elde edilir ve 
p+ = (H0H)+q (13) 
(q = vektör Qx; p+ == vektör P+) 

eşitliği ile ağırlıklar hesaplanır. Bu yaklaşımda tam kararlı bir H matrisi, her bir 
yineleme adımında yeniden'hesaplanacak p ağırlık vektörüne bağımlıdır. Bu nedenle 

pj^-pT İ e şeklinde seçilen bir yakınsama ölçütüne ulaşılıncaya kadar yinelemeli bir 

çözüme gerek vardır. 

(ii) U.m Yaklaşımı (U.m Çözümü) 

U,m yaklaşımı ile ağırlıklar, ikinci derece opthnizasym işleminin temel eşitliğinden (5) 
doğrudan elde edilmektedir. 

p = (ATOAT)+q    U,m Çözümü (14) 
(q = vektör Q*; p = vektör P) 

Bu yaklaşım ele alındığında, diğer yaklaşımların aksine ölçüt matrislerinin terslerine 
(inverslerine) uygulandığı görülmektedir. 

2.3. En Küçük Kareler Çözümü 

Her üç yaklaşım en küçük kareler yöntemi ile çözülebilir. Bu yaklaşımların ilk 
ikisinden global ölçüt doğrudan hesaplanmaktadır. 

(K0K)T (K0K)p - (KOK)Tq = (K?K* K^TOp - (K0K)Tq = 0 (15) 
dTd => min 
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(H^H * KTH)p - (H0H)Tq = 0                 d^d =s> min (16) 
(AAT*AAT)p-(AT©AT)Tq = 0                dTd=>min (17) 
D = (ATPA)+ - O^                  ; d = vektör D (18.1) 
D = ATPA-Ç£                     ; d = vektör D,  (d^ : Global ölçüt) (18.2) 
P: Köşegen Ağırlık Matrisi    ;  0^    : Ölçüt Matirisi 
0: Khatri-Rao Çarpımı         ;  *      : Hadamard Çarpımı 

(Her iki çarpım türü, ağırlık optimizasyonuna ait denklem sisteminin 
kolaylıkla elde edilebilmesi için geliştirilmiştir.) 

Yapılan araştırmalar, kuramsal olarak, yinelemeli HR ve U,m çözümlerinin ve aynı 
zamanda da direkt HR çözümünün üstün (başarılı) olduklarını ortaya koymuştur. 
Ancak yinelemeli HR çözümünün de her zaman yakmsayamayacağı kanıtlanmıştır. 
Gerçek ağ uygulamalarında; bazı özel durumlarda direkt HR çözümü kullanılabildiği 
halde yinelemeli HR çözümü tam bir çözülebilirlik özelliği gösterememiştir.Başka bir 
deyişle; yinelemeli HR çözümü, gözlem planının tamamına uygulanabilen çok 
güvenilir ölçüt matrisleri gerektirmektedir [6]. 

U,m çözümü, ölçüt matrisleri ile ağırlık optimizasyonu işlemine uygun, kararlı ve 
sağlam bir yöntem olup, her durumda çözüm olanağı vermektedir. Ayrıca ağırlık 
optimizasyonu işleminde, ölçme planından kaynaklanan şekil belirsizlikleri (şekil 
defektleri) kolayca saptanabilmekte ve buna uygun çözüm algoritması geliştirme 
olanağı sunmaktadır. Uygun ölçüt matrisleri ile çalışması durumunda; duyarlık 
optimizasyonu işlemi için yapılan irdelemeler, U,m çözümünün üstünlüğünü 
göstermektedir [3]. 

U,m yaklaşımına ait global ölçüt diğer yaklaşımların global ölçütlerinden daha 
büyüktür. Bu nedenle, ölçüt matrislerine daha iyi bir yaklaşım elde edebilmek için, 
hesaplanan p vektörü bir X. çarpanı ile p=köşegen (X,p) şeklinde doğrusal olarak 
dönüştürülür. Kalıntıların kareleri toplamı dTd, X çarpanın bir fonksiyonu olarak 
yazılır ve dTd =*• min koşulu için doğrusallaştınlırsa; söz konusu X çarpanı 

.    eT[(ATPA)+*(ATPA)-f]e    iz[(ATPA)+(ATPA)+] 
eT[(A+PA)+*QJe     ~     iz[(ATPA)+QJ } 

bağıntısından elde edilebilir. 

ATPA normal denklemler matrisi simetrik olduğundan (AT0AT) matrisinin n(n-l)/2 
sayıda satın ikişer kez oluşur. Bu durumda ikişer kez yazılmış satırlardan birer tanesi 
çıkarılır. Geriye kalan n(n+l)/2 satırdan oluşan sistemin yapısını bozmamak için 
tekrarlanan satırlar "2" ile, diğer satırlar da" 1" ile çarpılır ya da bu amaç için yardımcı 
bir köşegen ağırlık matrisi M oluşturulur. 

Ağırlık Matrisi 
U = (AT0AT) M (20) 
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Ayrıca U matrisinde, ATPA normal denklem katsayılar matrisinde sıfıra eşit eleman 
sayısı kadar sıfır vektörü oluşur ve çözüme bir katkısı olmadığı için U matrisinden 
çıkarılabilirler. Son şekli ile U matrisinin rangı, bilinmeyenlerin ve denklemlerin 
sayıları irdelenerek duruma uygun çözümler geliştirilebilir. 

Yaklaşım bu özelliklerinden dolayı değiştirilmiş (modifizierte) U,m çözümü olarak 
adlandırılmaktadır [3], [7]. 

2.4. Şekil Defektleri ve En Uygun Çözüm Algoritması 

Yer merkezli üç boyutlu yüzey ağlarında gerçekleştirilen bir ağırlık optimizasyonu 
işleminde, yatay doğrultu ve düşey açı gözlemleri ile çekül sapmaları bileşenlerinin 
yönünü belirleyen bilinmeyenlere ilişkin katsayıların yapısından kaynaklanan şekil 
defektleri (şekil belirsizlikleri) söz konusudur. Bu durumda: 

md: karşılıklı gözlenen yatay doğrultular 
mz: karşılıklı gözlenen düşey açılar 
mj: tek yönlü gözlenen düşey açılar 
2mp: Çekül sapmaları bileşenlerinin sabit alınmasından (başka bir deyişle ,' 

vektörü ile birlikte ele alınmasından) kaynaklanan defekt sayış». vmp 
durulan nokta sayısı) 

olmak üzere toplam şekil defekti, rd = md + m2 + m2 + 2mp kadardır [4]. Sözü edi. şekil 
defektleri; doğrultulara ait defektler yöneltme bilinmeyenlerinin indirgenmesi, diğer 
defektler ise düşey açı ve doğrultu gözlemlerinin birlikte ele alınarak çekül 
sapmaları bilinmeyenlerinin indirgenmesi ile giderilebilir. Buna karşın indirgenen 
bilinmeyen sayısı rang def ektinden fazla ise, ağın ölçme planından kaynaklanan yeni 
şekil defektleri ortaya çıkar. 

Yer merkezli üç boyutlu yüzey ağlarında, her bir durulan noktada üçü dik koordinat 
bilinmeyenleri (dX,dY,dZ) ve diğer ikisi çekül sapmaları bilinmeyenleri (d<I>,dA) 
olmak üzere toplam 5 adet bilinmeyen söz konusudur. Buna karşın, ağırlık 
optimizasyonu işlemi için amaç fonksiyonu olarak seçilen ölçüt matrislerinin ise dik 
koordinatların bir fonksiyonundan türetilmesi yeğlenir. Yer merkezli üç boyutlu 
ağlarda, çekül sapmalarına ilişkin korelasyonların oluşturulması oldukça karmaşık bir 
süreci gerektirmektedir ve üstelik bu süreç optimizasyonun amacına da olumlu bir 
katkı sağlamaz. Bu durumda normal denklemler matrisi ATPA ile ölçüt matrisi 
doğrudan karşılaştırılamazlar. Bunun yerine normal denklemler matrisinde çekül 
sapmaları bileşenlerini belirleyen bilinmeyenlerin indirgenmesi gerekir. Bu durumda 
ise ölçme planına bağlı yeni şekil defekleri oluşabileceği gibi, çekül sapmaları 
bilinmeyenlerine ilişkin katsayıların kondüsyonundan kaynaklanan olumsuzluklar 
optimizasyon sonuçlarını etkiler. Bu nedenle ölçüt matrisleri ile bir karşılaştırma 
yapabilmek için çekül sapmalarının önceden bir tanı dengelemesi ile kestirilmesi ve 
ölçü kümesi ile birlikte ele alınması gerekir. Ancak, rang defektlerine neden olan söz 
konusu çekül sapmalarının indirgenmediği böyle durumlarda da optimizasyon 
işleminde tam anlamıyla gerçekleşebilecek bir çözüm süreci sağlanamaz. 
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Sözü edilen bu sorunların bir sonucu olarak; ağın ölçme planından bağımsız ve her 
durumda düzgün (regüler), kararlı ve güvenilir çözümler verebilecek bir algoritamının 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Tüm iz minimum koşulu altında gerçekleştirilen bir ağırlık optimizasyonu işleminde; 
karşılıklı gözlenen yatay doğrultu ve düşey açı gözlemlerine ilişkin ağırlıklar 
birbirlerine eşit çıkmaktadır. Ayrıca her bir durulan noktada gözlenen yatay doğrultu 
ve düşey açı gözlemlerine ilişkin ağırlıkların kendi aralarında gruplandınlması ve birer 
grup ağırlık bilinmeyeni olarak ele alınması istenir. Bundan başka her bir durulan 
noktada ele alman söz konusu yatay doğrultu ve düşey açı grup ağırlıklarının da kendi 
aralarında eşit olması arzulanan bir durumdur. Bu durumda 

Up = q     U,m yaklaşımının Fonksiyonel Modeli (21) 
Bp  = 0      Koşul denklemleri 

şeklinde opdmizasyon sonucunda sağlanması gereken koşullarla genişletilir ve 
"Bilinmeyenleri Arasında Koşul Denklemleri Bulunan Endirekt Ölçüler Dengelemesi" 
yöntemi ile çözüme gidilir [4]. 

r  1      0 - 1 0 0    ......     0- 
Brn=|   .         .       . . .  .   r: koşul sayısı   n: ağırlık bilinmeyeni    (22) 

'    ( ı    6 ö 6 6 .. ' .".'. -ij sayısı
 

p = (UTU + BTB)"ıLJTq    Genişletilmiş Model ile Ağırlıkların Hesabı       (23) 
(= Genişletilmiş U,m Çözümü) 

3. SAYISAL UYGULAMA 

Yüzey ağı modeli olarak İller Bankası Genel Müdürlüğünce 1975 yılında oluşturulan 
Ankara Metropoliten Nirengi Ağının bir bölümü alınmıştır. Bu test yüzey ağı 76 
noktadan oluşmaktadır. Bunlardan 9 tanesi halen kullanılmakta olan I. ve II. derece 
Ülke Temel Nirengi Ağı noktalarıdır. Ele alınan Ankara Test Yüzey Ağının (x,y)uxM 
ve h elipsoidal koordinatlarından yararlanılarak yer merkezli üç boyutlu dik 
koordinatlar hesaplanmış ve 455 gözlemden oluşan yatay doğrultu gözlem planının 
belirlediği datuma dayanılarak olası diğer gözlemlerle birlikte bir ölçme planı 
tasarlanmıştır. 

Optimizasyon işleminin amacı; tasarımlanan ölçme planına ilişkin verileri, henüz 
arazide tesis ve ölçüm işlemleri yapmadan, ağ noktalarının yaklaşık koordinatlarından 
yararlanarak simülasyon yöntemiyle üreterek en uygun ölçme planı ve ağırlık 
dağılımını belirlemek, tasarlanan ağı geliştirmek ve iyileştirmektedir. 

Geçerli bir model hipotezi sonucunda; doğrultuların ortalama hatası mr= ±3.5CC, düşey 
açıların ortalama hatası mza±7.00cc, eğik uzunlukların ortalama hatası md=± lcm + 
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0.5S cm/km ve geometrik nivelmanla ölçülen yükseklik farklarının ortalama hatası 
mAH = ±0.4\/s cm/km olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak Ankara Test Yüzey Ağı 455 
yatay doğrultu (r;), 461 düşey açı gözlemi (Zj), 238 adet eğik uzunluk (dj) ve 238 adet 
geometrik nivelman ölçüsünden (AHy) oluşmaktadır (Şekil 1). 

Ağın datumuna dönüştürülmüş tam izotrop özellikli ölçüt matrisi ile gerçekleştirilen 
ağırlık optimizasyonu işleminde, tüm iz minimum koşulu altında gerçekleşmesi 
beklenen ağırlık optimizsayonu sonuçlarını öngören genişletilmiş U,m çözümü 
kullanılmıştır. Optimizasyon işlemi aşağıdaki sunulan adımlar halinde 
gerçekleştirilmiştir. 

1. Başlangıçta yatay doğrultu ve düşey açı gözlemleri ayrı ayrı ele alınarak 
optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. U,m çözümü güvenilir bir yöntem olmasına 
rağmen, ağırlık optimizasyonu sonucunda sıfırdan küçük ağırlıkların çıkmamasını 
garanti edemez. Gerek sözü edilen ağırlıkların gözlem planından çıkarılması, gerekse 
gözlemler arasındaki önemli bir grup farklılaşmasının kestirimi için bu yaklaşım çok 
önemlidir. 

2. İkinci adımda ise bir kez indirgenmiş gözlem planından yola çıkılarak; her bir 
durulan noktada yatay doğrultu ve düşey açı gözlemleri için grup ağırlık bilinmeyenleri 
oluşturulmuş ve bu grup ağırlıkların da her bir gözlem kümesi içinde kendi aralarında 
eşit olması öngörülmüştür. Eğik uzunluk ve nivelman ölçülerinin ağırlıkları ise ayrı 
ayn ele alınarak ağırlık optimizasyonu işiemi tamamlanmıştır. 

Gerçekleştirilen ağırlık optimizasyonu işlemi sonucunda toplam olarak 15 yatay 
doğrultu, 77 düşey açı, 38 eğik uzunluk ve 139 yükseklik farkı gözlem planından 
çıkarılmışır (Tablo 2). Son durumuyla ölçme planı 440 yatay doğrultu, 384 düşey açı, 
200 eğik uzunluk ve 99 yükseldik farkından oluşmaktadır (Şekil 2). 
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Her iki adımda dikkati çeken özellik; "k çarpanının birinci adımda büyük bir sayısal 
değere ulaşmasına rağmen, ikinci adımda beklenen düzeye gelmesidir. Bu durum; ilk 
adımda her bir gözlem için ayrı bir ağırlık bilinmeyeninin öngörülmesi ve ölçme 
planının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. İkinci adımda ise gerek bilinmeyenlerin 
azalması ve gerekse yeterli sayıda gözlem kümesinin bulunmasından ötürü sözü edilen 
ölçüt, beklenen değerine yakmsamıştır. 

Tablo 3. Eşdeğerlik Testi Sonuçlan 

 

3. Optimizasyon sonucuda ulaşılan varyans-kovaryans matrisi Kxx ile ölçüt matrisi Ç^ 
arasında eşdeğerlik testi yapılmış ve ulaşılan sonuçlar Tablo 3'te sergilenmiştir. 
Görüleceği gibi özdeğerler ve hata elipsoidlerinin yarı eksenleri ağın dış kuşağında 
daha büyük, iç kısımlarında ise daha küçüktür. Eş değerlik testi için hesaplanan Bxx 
matrisinin özdeğerleri oldukça homojen bir dağılım göstermekte ve en büyük özdeğer 
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7^,80.8 civarında kalmaktadır. Eksi işaretli özdeğerler rang def ekti ve hesaplamanın 
kondüsyonundan kaynaklanmaktadır. 

Güven ölçütleri yönünden de oldukça uygun sonuçlar elde edilmiştir. En zayıf güven 
ölçütüne sahip ölçüler ağın dış kuşağında yer almakta ve yeterince denetlenebilir 
nitelikte oldukları da görülmektedir (Tablo 4). 

 

Bu sayısal uygulamada; şekil defektleri nedeniyle kullanışlı olmayan basit model 
(genişletilmemiş U,m çözümü), ikinci adımda sadece her bir durulan noktada yatay 
doğrultu ve düşey açılar için grup ağırlıkların öngörüldüğü koşullar altında 
denenebilmiş, fakat oldukça zayıf bir gözlem planı ve yetersiz bir stokastik model elde 
edilmiştir. Basit U,m çözümünde bile başarılı sonuçlar elde edilemeyen söz konusu 
adımdaki optimizasyon işlemleri genişletilmiş model altında diğer iki yaklaşım için de 
denenmiştir. Ancak yinelemeli HR çözümü kontrol edilebilir bir algoritma özelliği 
gösterememiştir. Kendi içinde tutarlı sonuçlar verebilen direkt HR çözümü ile ulaşılan 
duyarlıkların ise gerçek ölçülerle sağlanabilecek nitelikte olmadıkları gözlenmiştir. 

Gerçek ağ uygulamalarında her zaman olumlu sonuçlar alınamayan bu yaklaşımlar, 
yapıları gereği yer merkezli Uç boyutlu ağlarda, ölçüt matrislerinin uygunluğundan çok 
A yapı matrisinde çekül sapmaları bilinmeyenlerine ilişkin katsayıların kondüsyo-
nundan etkilenmektedirler. Bu özelliklerden dolayı da yer merkezli üç boyutlu ağlarda 
ağırlık optimizasyonu için kullanışlı değildirler. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yer merkezli üç boyutlu yüzey ağlarında gerçekleştirilen ağırlık optimizasyonu 
işleminde, A yapı matrisinin çekül sapmaları bilinmeyenlerine ilişkin katsayılarından 
kaynaklanan kondüsyon bozukluğu önemli bir sorun oluşturmaktadır. Güvenilir bir 
ağırlık optimizasyonu için; fonksiyonel model çözüm sonucunda sağlanması gereken 
koşullarla genişletilerek "Bilinmeyenleri Arasında Koşul Denklemleri Bulunan Dolaylı 
Ölçüler Dengelemesi" yöntemiyle çözüme gidilmelidir. 

Yer merkezli Uç boyutlu yüzey ağlarının optimizasyonu için ölçüt matrislerinin 
terslerine (inverslerine) doğrudan bir yaklaşım olan genişletilmiş U,m çözümü, 
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güvenilir ve kararlı bir yöntemdir. Bu yöntemle elde edilen duyarlıklara bilinen 
ekipman ve ölçme yöntemleri ile kolaylıkla ulaşılabilir. 

Ulaşılan optimizasyon sonuçlarının, yapım ve ölçüm işlemleri için gerekecek maliyet 
ve zaman yönünden de çok uygun olduğu görülmektedir. Yer merkezli üç boyutlu 
yüzey ağlarında yatay doğrultu ve düşey açılar çekül sapmalarının, eğik uzunluk 
ölçüleri de ağın ölçeğinin belirlenmesi  için zorunlu ve gerekli gözlemlerdir. Bu 
durumda her bir istasyonda ağın ortalama uzunluğunun y/8 katı kadar uzakta olan 
noktalara ya da doğrudan komşu olan noktalar ile bunları çevreleyen noktalara gözlem 
yapılması yeterlidir. Ağın ölçeğinin ve aynı zamanda da jeoid dalgalanmalarının 
iyileştirilmesine yarayan, fakat diğer gözlemlere göre göreceli olarak daha pahalı olan 
nivelman ölçülerinde tasarlanan ölçü sayısına oranının % 40 civarında kalması yeterli 
olmaktadır. 
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GAP BÖLGESİNDE HALİHAZIR HARİTA ÇALIŞMALARI 

Hayrullah İPEK 

1^ GİRİŞ 

Geneydoğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa 
ve Şırnak illerinden oluşan 8 ili kapsamaktadır. 

GAP, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı öngörülen 
barajlar, hidroelektrik santralleri, sulama tesisleri, kentsel ve 
kırsal altyapı, tarımsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, 
sağlık, konut gibi daha bir çok yatırımları içine alan 
Türkiye'nin en büyük entegre projesidir. /I/ 

Yüzölçümü Türkiye yüzölçümünün % 9.7'lik kısmını 
kapsamaktadır. Projenin uygulandığı illerin toplam yüzölçümü 
75.358 km2 dir. Bir çok Avrupa ülkesi (Belçika, Danimarka, 
Hollanda, İrlanda Lüksemburg) alan olarak GAP bölgesinden küçük 
kalmaktadır, (şekil.1) /2/ 

1990 yılı nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun % 9.1'i 
kadar bir nüfusa sahiptir, (şekil.2) /3/ 

Türkiye Genelinde 8.5 Milyon hektar ekonomik sulanabilir 
tarım alanı bulunmaktadır. 1993 yılı sonu itibariyle bu alanın 
4.2 Milyon hektarı sulanabilmektedir. Türkiye'nin ekonomik 
sulanabilir tarım alanının % 20'si (1.7 Milyon ha) GAP 
Bölgesindedir ve 1993 yılı sonunda 223 bin ha tarım arazisi GAP 
Bölgesinde sulamaya açılmış durumdadır. (Şekil.3) /4/ 

Bu veriler dikkate alınarak,   GAP Master Planı'nda,  GAP 
Bölgesi  kalkınmasının  itici gücü  tarımsal kesim  olarak 
belirlenmiş  ve  tarımın  itici gücüde  sulama olarak  ortaya 
çıkmaktadır. 

GAP'm bu önemli toprak potansiyeli bölgede, araştırma, 
planlama, projelendirme, ekonomik kararları alma, personel 
durumu gibi , coğrafi varlıklara ilişkin grafik ve non-grafik 
bilgileri toparlayıp bilgisayar ortamında GAP Bölgesine ait 
coğrafi veri tabanı oluşturarak, bütün bu verileride harita 
üzerinde bütünleştirerek güncel olarak kullanıma sunmak gerekir, 
dolaysıyla harita toprağa ilişkin tüm hedeflerin ve yatırımların 
temelini oluşturur. 

2.GAP BÖLGESİNDE HARİTANIN ALTYAPI HİZMETLERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

GAP bölgesinde, 1990 yılı nüfus sayımına göre % 56'sı 
kentlerde, % 44 8ü kırsal kesimde yaşamaktadır. 2005 yılında ise 
nüfusun % 64'ünün kentlerde % 36'sının kırsal kesimde yaşayacağı 
tahmin edilmektedir. (Şekil.4) /5/ 

34 



Bölgede yıllık nüfus artışı (1985-1990) % 3.48 olup, ülke 
ortalama nüfus artışı olan % 2.19'ün üstünde bulunmaktadır. 1990 
nüfus sayımına göre Türkiye genelinde % 59 olan kentsel nüfus GAP 
Bölgesinde % 56 dır. (Şekil.5) /6/ 

Bölgenin üç büyük kentinin 2005 yılında (Gaziantep, 
Diyarbakır ve Şanlıurfa) bölge nüfusu içindeki payı ise % 29.9 
olacaktır. Bu durum, kentsel altyapı gereksinimi ve sosyal 
hizmetleri sunma açısından özenle değerlendirmelidir. /7/ 

GAP bölgesinde, göç sürekli artan bir orandadır. Ayrıca, GAP 
Master Plan'ında ortaya konulan kalkınma stratejisine görede 
kentlerde nüfus artması ön görülmektedir. Bölge koşullarından 
dolayı bu göç olgusu şehirlerin fiziksel yapısını kısa sürede 
değiştirmektedir. Daha önce yapılan halihazır haritalar yetersiz 
kalmakta ya da revizyonu gerekmektedir. Ancak yapıldığı an 
haritalar halihazır durumu gösterir durumda olup, bu haritaların 
isminden bir süre sonra halihazır kelimesi düşmektedir. 
Belediyelerdeki teknik eleman yetersizliğinden dolayı arazideki 
değişiklikler paftalara işlenememekte ve haritalar güncelliği 
koruyamamaktadır. Ayrıca bölgede yetişmiş eleman sıkıntısı 
vardır. Bu durum özel sektörün eleman bulması ve çalıştırmasını 
zorlaştırmakta olup, iştede zaman kaybına neden olmaktadır. 

Çağdaş tarımsal üretim biçimi, toprağa bağlı olarak kırsal 
alanda oturanların sayısını kuşkusuz etkilemektedir. Kırsal 
alanda yaşayanlara, ekonomik yapı içinde verilecek yere ve role 
göre bu etkilenme değişik sonuçlar göstermektedir. 

Kırsal alanda, bugünkü ekonomik yapı aynen korunarak tarımın 
geliştirilmesi ve makineleşmesi hızlandırılırsa, tarımsal üretim 
sürecinin dar bir alanına sadece üretim için tutsak edilen köylü, 
hızla toprağından ' kopar, kırsal alanda nüfus azalır. Büyük 
kentlere ve metropollere nüfus akışı ve yığılması hız kazanır. 
Bugün de olan budur. Kırsal alanda ekonomik yapı değiştirilerek, 
köylü üretimden pazarlamaya kadar tüm süreci kontrol edebilir 
hale gelebilir. Artan tarımsal üretim ile ekonomik birikimi ile 
sanayileşmeye katkısı sağlanırsa köylü yöresinden kopmadan 
sanayileşir ve kademeli olarak kentleşen kırsal alanda yeralır. 
Böylece, belirli büyük kentlere ve metropollere göçü önlemi 
mümkün değil herhalde ama azalır. Bölge kalkınmasının 
amaçlarından bir taneside kırsal alanın verimliğini ve istihdam 
imkanlarını arttırmaktır. GAP'm tarımsal alanda, Türkiye 
ekonomisine çok büyük katkıları olacaktır. Kırsal alanın ekonomik 
boyutu değişecektir. Bu değişim sosyal ve kültürel yapıyı da 
etkileyecektir. Kırsal alanda yaşayan insanlara kent konforunu 
götürmek gerekecektir. Kent konforunun götürmeninde ilk 
adımı halihazır haritayı yapmakla başlar ve daha sonra imar planı 
gelir. 
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Gerek GAP Master Plan'ında ortaya konulan kalkınma 
stratejisinde belirtilen, gerekse mevcut durum itibariyle 
kentleşme olgusunun daha sağlıklı oluşması için, planlama ve 
proje çalışmalarının hızla uygulamaya konulamaması önemli bir 
darboğaz olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bölgede yaptırılmakta olan büyük ölçekli harita ve planlar, 
temelde kentin imar planının hazırlanması ve uygulanması 
aracıdır. Bunun sonucu olarak, hazırlanan bu haritalar imar 
uygulamaları sonunda kadastral harita haline dönüşecektir. Oysa, 
halihazır haritalar kadastroca kabul edilen nirengi ağından ayrı 
olmaktan ve ikisi arasında uygun dönüşüm çoğu zaman 
sağlanamamaktadır. Bölgede yapılmakta olan halihazır haritaların, 
kesinlikle ülke jeodezik ağına bağlı biçimde üretilmesi, kadastro 
standartlarının benimsenmesi gereklidir. Bu farklı uygulamanın 
ortadan kaldırılması zorunludur. 

Gelişen teknoloji yardımıyla artık bütün harita ve planların 
sayısal üretimi mümkündür ve gereklidir. Sayısal üretim sözkonusu 
olduğunda, dayanılacak ortak nokta (nirengi noktaları) ve bu 
noktaların koordinat değerleri özel bir önem kazanmaktadır. Bu 
durumda, üretilen halihazır haritalar ve kadastro planlarının 
aynı koordinat sistemine, yani ülke jeodezik ağına dayanması 
gerekmektedir. Bütün haritalar, uygulamalar, güncelleştirme 
çalışmaları kesinlikle ülke jeodezik ağına ve nivelman ağına 
bağlandığında ancak, rasyonel, kalıcı ve ekonomik bir çalışma 
gerçekleşitirilmiş olacaktır. 

Sayısal arazi modelleri yardımı ile de planlama ve 
projelendirme çalışmalarında bilgisayar kullanımı ve projelerin 
çok hızlı üretimi mümkün hale gelmiştir. 

GAP bölgesi içerisinde yerleşim yerleri (il, ilçe, belde 
v.s) için gerekli imar planı, içmesuyu, kanalizasyon, elektrik, 
tele-iletişim, her türlü bayındırlık projeleri, kamulaştırma, 
yol gibi altyapı projelerine halihazır haritalar altlık teşkil 
eder. 

3. GAP BÖLGE KALKINMA  İDARESİ  BAŞKANLIĞININ  HALİHAZIR  HARİTA 
ÇALIŞMALARI 

GAP'm genel kalkınma çerçevesini çizen ve temel kalkınma 
senaryolarını belirleyen GAP Master Planınca öngörülen hedefleri 
gerçekleştirmek kalkınmada kuruluşlar arasında koordinasyonu 
sağlamak üzere 6 Kasım 1989 tarihinde 388 sayılı K.H.K. ile 
kurulan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğü 
1992 yılından beri bölgede halihazır harita yapmaktadır. 

Ülkenin kalkınmasında ve çağdaş medeniyet seviyesine 
ulaşmasında gerekli olan altyapı hizmetleri; imar planı, 
içmesuyu, kanalizasyon, enerji ve benzeri çalışmaları 
projelendirme ve inşaatlarının gerçekleştirilmesi için temel 
hizmeti teşkil eden halihazır harita işleri GAP Bölgesi»ndeki 
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belediyelerin müracaatı ya da Başkanlığımızın yapılmasını gerekli 
gördüğü yerleşim yerlerinin haritalarını GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı yıllık yatırım programına alarak 
gerçekleştirmektedir. Çalışmalar özel sektör tarafından 
yapılmakta olup, kontrollük hizmetleri GAP Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

GAP bölgesinde, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı sadece 
belediyelere harita üretmekle kalmayıp, Harran Üniversitesi 
kampus alanı, Gaziantep İli Araban İlçesi Organize Sanayi 
Bölgesi, Şanlıurfa Uluslararası Havaalanı gibi önemli sosyal ve 
ekonomik projelere altlık olması bakımından halihazır haritalar 
yapmaktadır. 

Harita çalışmaları sayısal olarak yapılmakta olup haritalar 
mevzi ve ülke Jeodezik ağına bağlı olarak elde edilmektedir. Ülke 
Jeodezik ağına bağlı olarak üretilen haritalar gelecekte bölge 
içerisinde tek altlık olması açısından bir çok proje için büyük 
kolaylık sağlayacaktır. Özellikle ülke jeodezik ağına dayalı 
olarak yapılan haritalar bölge için kurulması düşünülen Coğrafi 
Bilgi Sistemi (CBS) için önemli bir veri kaynağı olacaktır. Bölge 
içersinde koordinat birliği açısından çıkabilecek sorunlar çözüme 
kavuşmuş olmaktadır. 

Paftalar ve harita ciltlerini GAP İdaresi Başkanlığında ve 
Bölge Müdürlüğünde oluşturulan arşivde korunmaktadır. Bölgeye 
hizmet veren tüm kuruluşlar bu arşivden yararlanmaktadırlar. 

32 yerleşim yerine ait harita sınırı çalışmalarına başlanmış 
olup, 6 tanesinin çalışması bitirilmiştir. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı aşağıdaki tablolarda 
görüldüğü gibi; 

1992 yılı programında; (Tablo.1) 

Haritası yapılan 9 yerleşim yerine ait toplam 7636 ha'lık 
alan için 5.7 milyar harcama yapılmıştır. 9 adet işin 6 adetinin 
(Batman, Kozluk, Siverek, Nusaybin, Nizip, Akçakale) kontrollük 
hizmetleri İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılmıştır. 

1993 yılı programında; (Tablo.2) 

14 işe ait toplam 8574 ha'lık alanın haritası için 6.2 
milyar harcama yapılmıştır. Bu işlerin 3 adedi Arıtma tesisi 
yerlerinin haritasıdır. Ayrıca Harran Üniversitesi Kampus 
alanının 660 ha'lık kısmının haritası yapılmış, geriye kalan 2040 
ha•lık alanın yapılması düşünülen harita sınırı çalışması 
bitirilmiştir. 

1994 yılı programında; (Tablo.3) 

11 işe ait toplam 9884.2 ha'lık alanın haritası için 8.25 
milyarlık harcama yapılmıştır. 2274.1 Ha'lık kısım Şanlıurfa 
Uluslararası Havaalanına aittir. 
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5.İLLER BANKASI'NCA GAP BÖLGESİNE YAPILAN 1993 YILI 2.  DÖNEM SONU 
İTİBARİYLE YAPILAN YATIRIMLAR 

1993 yılı programında, İller Bankası Genel Müdürlüğü GAP 
Bölgesinde 29 adet işin proje toplamı 14.35 milyardır. 29 adet 
işe ayrılan yıl içi ödeneği 5.55 milyardır. Yapılan harcama ise 
3.55 milyar olup fiziki gerçekleşme % 55 dolayındadır. 

İLLERE GÖRE DAĞILIM 
(MİLYON TL.) 

İŞ        PROJE ÖDENEĞE GÖRE 
İL         ADEDİ      BEDELİ   ÖDENEK    HARCAMA    GERÇEKLEŞME (%) 

ADIYAMAN 4 2100 700 -           0 
BATMAN 1 500 200 -           0 
DİYARBAKIR 10 4700 2200 837        38.0 
GAZİANTEP 4 1600 750 644        85.9 
MARDİN 5 2000 700 333        47.6 
SİİRT - - 
ŞANLIURFA 5 3450 1000 1241       100 
ŞIRNAK 

GENEL TOPLAM 29      14350     5550         3055        55.0 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER; 

Türkiye, planlı ve hızlı kalkınma amaç ve çabasında olan bir 
ülkedir. Cumhuriyet tarihimizin bölgesel kalkınmaya yönelik en 
büyük yatırımı olan GAP'in sulama projeleri tamamlandığında ise 
Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilen sulama alanının yarısı 
kadar bir alan daha sulu tarıma açılacaktır. Böylece GAP'm 
meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi potansiyeli bölgede 
gelir düzeyini 5 misli artıracak 9-10 milyonluk bölge halkının 
yaklaşık 3.5 milyonuna iş imkanı yaratacaktır. /8/ 

* Bölge'de özellikle büyük ve orta-büyük kentlerde beklenilen 
hızlı gelişmenin sağlıklı bir hale getirilmesi, ve buralarda 
yığılan nüfustan ekonomik acıdan daha verimli yararlanılabilmesi 
için -önlemler alınmalıdır. Bu yerleşmelerde kentsel kullanımlara 
sunulmak  üzere arsa temini,   altyapı  oluşturma,    ulaşım 
olanaklarının  artırılması  ve sosyal hizmetlerin  sunulması 
konularında bütüncül ve kapsamlı fiziki planlama ve projelendirme 
faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

* GAP bölgesinde yapılan  imar planlarından sonra  imar 
uygulaması yapılırsa yapılan  imar planları amacına  ulaşmış 
olacaktır. 

* GAP  Bölgesinde  özâllikle   belediyelerde  ve   kamu 
kuruluşlarında teknik eleman sayısı artırılmalıdır. 

* Bölgede kamu kurumlarınca yapılan veya yaptırılan haritalar 
koordinat birliği bakımından ülke jeodezik ağına dayalı olarak 
yapılmalıdır. 
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* Kırsal  alanda kentsel alanlara eşdeğer yaşam koşullarının 
gerçekleştirilmesi ve böylece kente göçün önlemesi sağlanmalıdır. 

* Harita,  mühendislik mesleğinin temelini teşkil eden önemli 
bir projedir.   Haritası ve  imar planı  olmayan bir beldede 
içmesuyu,  kanalizasyon gibi  altyapı  hizmetlerini  yapmak bir 
tarafa, bir elektrik direği dahi dikilemez.  Bu nedenle sağlıklı 
yapılaşmanın, sağlıklı . kentleşmenin acil ve öncelikli hizmeti 
harita  ve kadastro üretimi ile imar planı hazırlama   ve  arsa 
üretimidir.  Harita yapılmasına ayırılan kaynak yeterli olmazsa, 
ileride yapılacak olan projelerde çok büyük zararlar meydana 
gelir. 
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/3/ : GAP   Bölgesel  Ulaşım  ve   Altyapı 
Geliştirme Çalışması Nihai Raporu, S.1-1 
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DİJİTAL FOTOGRAMETRİK SİSTEMLER HAKKINDA 
GENEL BİR İNCELEME 

BİLAL ERKEK 

1.Giriş 

Fotogrametri şu günlerde beş on yıl öncesine göre tamamen farklı bir 
yerdedir.Donanımlara, tiplerine, uygulama alanlarına ve çalışmalar 
da alman sonuçlara bağlı olarak bazı yapısal değişiklikler yaşamak 
maktadır.Verilerin toplanması, yazılım yönetimleri ve metotları tama 
men bilgisayar destekli yapılmaktadır.Fotogrametrik harita yapımı di 
jital yöntemlere doğru kaymaktadır. Artık sayısal veri tabanları söz 
konusudur.Ve fotogrametri GIS'in bir parçası olarak düşünülmektedir. 
Fotogrametride otomasyon çalışmaları daha da hızlanmıştır. Operatör 
ölçme fonksiyonlarını kullanmaktan ziyade fonksiyonları izleme ve 
kalite kontrolü ile ilgilenmektedir. 

Dijital fotogrametri,dijital kameralarla ve dijital resim işleme tek 
nikleri ile tamamen farklı donanımları, teknikleri, kabiliyetleri ve 
farklı düşünmeyi ön plana çıkarmıştır. Az donanım çok yazılımla daha 
fazla veri toplama ve yönetme düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Bu ne 
denle dijital fotogrametri ve dijital fotogrametrik sistemler gündem 
dedir. 

Bu incelemede dijital fotogrametrik sistemler, sistemin özellikleri 
donanım ve yazılımlar, veri derlenmesi, değerlendirme sistemleri ve 
yöntemleri, fiat analizi ve analitik sistemlerle karşılaştırılması 
genel hatlarıyla ele alınmıştır. 

2.Dijital Fotogrametrik Sistemler (DPS) 

Dijital fotogrametrik sistemler, bilinen hardcopy fotoğraflarının ye 
rine bilgisayar hafızalarında sayısal formda depolanan dijital resim 
lerle analitik değerlendirme aletleri gibi çalışan sistemlerdir. Bil 
gisayar hafızalarında saklanan bu dijital resimler ekrana birer bir 
er, ikişer ikişer veya bindirmeli olarak çağrılabilirler.Resimler ek 
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rana teker teker çağrıldığında operatör monokomparatör modunda ölçme 
yapabilir.Eğer resimler yan yana yani ikişer ikişer ekrana çağrılır 
sa operatör bir mercek veya aynalı stereoskopla stereo modunda ölçme 
yapabilir. Üçüncü durumda yani resimler bindirmeli. olarak ekrana ge 
tirilirse operatör resimlerin polarize edilmesi yöntemi veya anagla 
fik yöntemle stereo görüş modunda ölçme yapabilir. 

Dijital fotogrametrik sistemler analitik plotterlerin sahip olduğu 
bütün imkanlara sahiptir. Bilgisayar destekli çoğu analitik plotter 
ler bir dijital fotogrametrik iş istasyonları olarak değerlendirile 
bilir.Bu tür dijital fotogrametrik sistemlerde hareket eden optik ve 
ya mekanik bir düzenek bulunmamaktadır.Buna karşın veri toplama kapa 
sitesi çok geniş ve aynı zamanda hızlı veri iletişimi olan donanım 
lar gereklidir. Eğer orjinal resimler fotoğraflar veya buna benzer 
materyaller ise önce sayısallaştırılmalıdır.Sayısal formda olan re 
simler(SPOT resimleri,CCD kamera resimleri gibi) direkt olarak siste 
me yüklenebilir. Analitik plotterlerin bütün olasılıklarına ilaveten 
dijital fotogrametrik iş istasyonları, yorumlamanın iyileştirilmesi 
için çeşitli resim işleme tekniklerine sahiptir. 

Donanım ve Yazılım 

Dijital fotogrametrik sistemlerde çok başlıklı(aynı anda bir çok üni 
teye giriş/çıkış sağlayan) bir sistem donanımı tavsiye edilmektedir. 
Tavsiye edilen bir sistem donanımında şu unsurlar bulunmaktadır. 

* Workstationlar 
* 2-5 GB harddisk 
* 1 Exabyte teyb sürücüsü 
* Grafik monitör 
* Renkli monitör 
* Tarayıcı 
* Üç boyutlu görme gözlüğü 
* PC vb. 

Bu tür düzenlemede bir kullanıcı için dört bilgisayar ve üç monitör 
yeterli görülmektedir. 

Dijital fotogrametrik sistemlerde kullanılan yazılım paketleri şun 
lardır. 

1.Resimlerin maniplasyonu (ışık tablosu, stereoskop ve stereokompa 
ratör fonksiyonları) 2.Gerçek zamanlı matematiksel sensör model 

(iki boyutlu monitör kör 
sırı ile üç boyutlu mouse'un irtibatlandırılması) 

47 



3.Koordinat işleme (iç yöneltme, karşılıklı yöneltme, mutlak yönelt 
me ve ışın demetlerine göre dengeleme) 4.Grafik modül (nokta, 

çizgi, sembol sayısallaştırma ve super-impo 
sisition) 

5.GIS/CAD için arabirim 6.Sayısal arazi modeli (veri toplama, 
hata kontrolü, karelaj, 
yükseklik eğrileri, görüntüleme, editleme) 7.Otomasyon 

modülü (resim çakıştırma, çizgi izleme, resim 
sınıflandırma) 

8.Resim yataylama 
9.0rtofoto amacıyla resim örnekleme yazılımı 
10.Daha uygun bir resim için resim işleme yazılımı 

Bu yazılım paketleri bir takım alt yazılımları içermektedir. Sistem 
de kullanılan alt yazılımlar ise genelde şunlardır. 

* Resim derleme, depolama, gösterim ve veri yönetimi yazılımları 
* Resim iyileştirme (uygunsuz alanların temizlenmesi) ve radyometrik 
düzeltme yazılımları 

* Resim çakıştırma yazılımları 

. çapraz korelasyon 

. en küçük alanların çakıştırılması 

. uyumlanabilir en küçük alanların çakıştırılması 

. çok nokta çakıştırma 

. düşey ışınların (doğruların) çakıştırılması 

. dinamik programlama ile çakıştırma 

. obje uzayı çakıştırma 

* Otomatik nokta tanıma ve yöneltme yazılımları 
* Resim dönüşümü 
* Detay alımı ve resim analizi 
* Sonuçların doğrulanması yazılımı 

3.Veriler 

Dijital fotogrametrik sistemlerin esasını bir takım hassas sensör 
ölçmeleri ile desteklenen dijital resimler ya da sayısallaştırılmış 
fotoğraflar (dokümanlar) oluşturur. Diğer bir deyimle dijital resim 
ler ya eldeki fotoğraf ve benzeri dokümanların scan edilmesiyle veya 
sayısallaştırılmasıyla ya da bir takım sensörler vasıtasıyla direkt 
sayısal formda toplanarak sisteme yüklenir. Buradan da anlaşılacağı 
üzere dijital resimler sensörlere bağlı olarak faril tiplerde ( fra 
me, panoramik, strip ve uydu gibi) olmaktadır.Tabi ki veri tabanında 
ki mevcut dijital resimler varsa onlar da gerektiğinde kullanılabi 
lir. 
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4.Değerlendirme Sistemleri ve Değerlendirme 

Uygulamacılar değerlendirme çalışmaları açısından dijital fotogra 
metrik iş istasyonlarını şöyle sınıflandırmışlardır. 

A- Otomatik detay alımı yapan bir analitik aletin fonksiyon ve per 
formansma sahip sistemlerdir. Bu tür değerlendirme sistemleri henüz 
mevcut olmayıp araştırma konusudur. 

B- Bilgisayar destekli detay alımı ve resim işleme ile bir anaili 
tik aletin fonksiyon ve performansına sahip sistemlerdir. Uygulama 
larda bu tür sistemler bulunmaktadır ve fiatları oldukça pahalıdır 
(Örneğin Leıca DSP1, Integraph ımagestatıon 6187 gibi). 

C- Özel uygulamalar için tasarlanmış yüksek performanslı fakat sınır 
lı fonksiyonlu bununla birlikte en çok üretilen ve geliştirilen sis 
temlerdir.Örneğin DCCS, bağlama noktası seçimi ve resim çakıştırması 
için fotoğrafların sayısallaştırılmasına yönelik bir sistemdir. 

D- Sınırlı fonksiyon ve performanslı fakat fiatı düşük sistemlerdir. 
Bu sınıftaki sistemler PC esaslı sistemler olup uygulamada önemli 
rol oynarlar. Bilindiği gibi PC esaslı sistemler mtel 80386-80486 
tip mikroişlemcisi olan sistemlerdir. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında ve daha genel bir yaklaşımla değerlen 
dirme sistemlerini "vrorkstatıon esaslı sistemler" ve "PC esaslı sis 
temler" olmak üzere olarak iki grupta toplamak mümkündür. 

Dijital formda saklanan resimler ya DPS'lerde olduğu gibi dijital 
olarak ya analitik olarak ya da analog olarak değerlendirilebilir. 
Eğer resimler analog veya analitik olarak değerlendirilecekse önce 
dijital resimler bilgisayarlar yardımıyla analog forma dönüştürülür 
Daha sonra da geleneksel analog/analitik değerlendirme sistemlerinde 
değerlendirilir (SPOT resimleri gibi). 

Değerlendirme çalışmalarında en önemli aşama verilerin işlenmesidir. 
Bu, bir çok kaynakta görüntü işleme olarak ta geçmektedir. Adı geçen 
işlem, bilgisayarlar yardımıyla dijital resimlerden geometrik, fizik 
sel ve semantik objelerin tanınması (obje modellemesi) dir. 

Dijital görüntü işlemenin ilk adımları resim zenginleştirmesi,geomet 
rik ve radyometrik resim değerlendirmesi, yumuşatma ve filtreleme gi 
bi işlemlerdir. Diğer bir görüntü işleme tipi ise nokta veya köşeler 
in saptanması (çıkarılması) gibi adımları içeren detay çıkarmadır. 
Fotogrametrik açıdan bakıldığında bu işlemler; nokta identifikasyonu 
(fıducal mark ve kontrol noktaları gibi), nokta ölçümü, görüntü köre 
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lasyonu veya görüntü çakıştırması gibi adımlardır. Görüntü çakıştır 
ması için pek çok metot olduğu halde ikisi yaygın olarak kullanılmak 
tadır, tiki gri ton değerlerine göre çalışan en küçük kareler çakış 
tırması (LSM), ikincisi ise gradyent değerlerine göre çalışan detay 
esaslı çakıştırma(FBM) dir.En küçük kareler çakıştırması ile görüntü 
korelasyonu,insanoğlunun üç boyutlu yükseklik ölçümünden daha hassas 
olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. 

DPS te ölçmeler tam otomatik,yarı otomatik veya manuel olarak yapıla 
bilmektedir. Ancak tam otomatik veri derlemedeki problemler henüz 
aşılmış değildir.Detay çizimi,büyütme,pan işlemleri son derece hızlı 
ve verimli olarak kolayca yapılabilmektedir. Super-impose sayesinde 
sayısallaştırılan kısımlar rahatlıkla görülebilmektedir.Münhani çizi 
mi otomatik yada manuel olarak yapılabilir.Rakım noktaları,istenilen 
form ve büyüklükte atılabilir.Tanımlanan kapalı alanların açık kalma 
sı durumunda kapatma ve kesme yapılabilmekte, sayısallaştırma hatala 
rı otomatik olarak düzeltilmektedir. İstenilen kapalı alanlardan mün 
hani geçmesi otomatik olarak engellenmektedir. Silinen detaylar ve 
çizgiler rahatlıkla geri çağrılabilmektedir. Bütün bunlar kullanılan 
bigisayar hızına son derece bağlıdırlar.On-line grafik editleme fonk 
siyonları veri derlemede çok fayda sağlamaktadır. 

Dijital görüntü işlemede otomasyon zor bir durum olup bilgi ve bece 
ri gerektirir.Normal olarak bir operatör üç boyutlu modelde objeleri 
ve ilişkilerini kolayca tanımlayabilir.Otomasyonla bu işlemlerin oto 
matik olarak gerçekleştirilmesi düşünülür. Bu aşama halen araştırıl 
makta olup çalışmalar devam etmektedir. Ancak bazı gelişmeler dikka 
te değerdir. Yaklaşık değerler verildiğinde kontrol noktaların tanın 
ması,evlerin bulunması ve yerleşiminin tesbiti,yollar vb.gibi lineer 
detayların çıkarılması otomatik olarak yapılmaktadır. 

Dijital görüntü işleme teknolojisindeki ana darboğaz, CCD'de düzenli 
sıralanmış yeterli sayıdaki algılama elemanı ile standart hava fotoğ 
raflarında buna karşılık gelen bilgiyi yakalamaktır. En geniş CCD 
halen 4096*4096 yi geçmeyen algılama elemanlarını kullanmaktadır. 
Bir CCD dizi boyutları 23.000*23.000 = 529 000 000 algılama elemanı 
na sahip olmalıdır ki hava fotoğraflarındaki aynı bilgiyi yakalaya 
bilsin. 

5-Fiat Analizi 

DPS'lerin fiat analizi hakkında bir fikir edinebilmek için ortofoto 
üretimi konusunda yapılan çalışmaların incelenmesinin yeterli olaca 
ği inancındayım.Bu çalışmalarda üretimi etkileyen faktörlerin; 

50 



- Bilgisayar donanım ve yazılımlarının fiatları 
- Bakım giderleri 
- İşçilik giderleri 

olduğu belirtimiştir. 

Örnek olarak bilgisayar donanım ve yazılım fiatları 

Tarayıcı s 150 000 DM 
Workstation : 40 000 " 
Ek hafıza : 10 000 " 
Renkli ekran kartı : 10 000 " 
3 GB lık disk : 15 000 " 
1.3 GB lık kaset sürücü : 5 000 " 
Resim işleme yazılımı : 30 .000 " 

TOPLAM       : 260 000 DM 

Yukarıdaki yazılım ve donanımlar kullanılarak 

- resimlerin sayısallaştırılması (1 saat) 
- yöneltmeler (0.5 saat) 
- DTM oluşturma (0.25 saat) 
- ortofoto set up (0.25 saat) 
- verilerin girilmesi (0.5 saat) 
- yataylama (1.5 saat) 
- resimlerin depolanması (0.5 saat) 

Resimler 25 mikron ile sayısallaştırıldığında bir ortofoto üretimi 
4.5 saatte,50 mikron ile de 2.375 saatte gerçekleşmektedir. Ortalama 
olarak 2-3 saat normal üretim süresi olarak kabul edilmektedir. 

Yukarıdaki üretim aşamalarını içeren işlemlerde bir renkli ortofoto 
üretimi için 528 MB, siyah/beyaz bir ortofoto için de 176 MB kapasl 
te gereklidir. Sistemin ayda 22 gün ve günde £88 lik kullanımla 19 
saat çalışarak 4 yılda kendini amorti edeceği düşünülerek bir saatli 
ği 9.87 DM = 10 DM olarak hesaplanmıştır. Bir ortofoto 2-3 saatte 
hesaplandığından bir ortofotonun hesaplanması 30 DM civarında olacak 
tır.Bakım giderleri olarak da yılda 11.000 DM ayrılmıştır. 

İşçilik giderleri olarak;filmler tarayıcıya konulacak,sıkıştırılacak 
gevşetilecek,programlar yönetilecek,kontrol noktalarına ve resim ana 
nokta bulucularına gidilip kayıt yapılacak, kalite kontrolü yapılıp 
datalar saklanacaktır.Buna göre 2-3 saatlik her bir ortofoto üretimi 
için 60-200 DM arasında işçilik giderinin olacağı hesaplanmıştır. Bu 
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ise ortofoto hesaplama fiatmdan çok yüksektir. İşçilik giderlerinin 
azaltılması için üretim aşamalarında otomasyona gidilmesi önerilmek 
tedir. 

7.Dijital ve Analitik Sistemlerin Karşılaştırılması 

1. Analitik sistemler iyi geliştirilmiş olup yüksek prezisyonlu op 
tik-mekanik düzeneklerle donatılmıştır. Dijital sistemlerde yüksek 
prezisyonlu optik-mekanik parçalara gerek yoktur. Bu ise bakım ve 
kullanım açısından büyük bir kolaylık sağlamaktadır. 

2. Dijital sistemlerde robust ölçme sistemleri vardır. 

3. Dijital sistemlerde sabit resim geometrisi garanti edilir. Resim 
ler birkez sayısal formata girdiğinde geometrisi değişmeden kalır. 

4. Dijital sistemler yüksek derecede otomasyon sağlarlar.Bu nedenle 
üretim hızı yüksektir. 

5. Dijital sistemlerin monoploter.stereoploter ve rectifer gibi ter 
cihli kullanımı mümkündür. 

6. Dijital sistemler gigabyte(GB) düzeyinde kapasiteye  gereksinim 
duyarlar. 

7. Bilgisayar teknolojisi durmadan gelişmektedir. Hem analitik sis 
temlerde hem de dijital sistemlerde güçlü bilgisayarlara ihtiyaç 
vardır.Her iki sistemde de bigisayarlar belli bir yıl sonra değişti 
rilmek zorundadır. 

8.Dijital sistemlerde mevcut yazılımlar gerektiğinde yenileriyle de 
ğiştirilebilirler. Yani yazılım alanındaki yeni gelişmeler,ilerleme 
ler kolayca sisteme adapte edilebilirler. 

9. Oysa analitik sistemler yıllarca aynı teknoloji seviyesini (dona 
nım açısından) koruyacaktır. 

10. Stereo model film büzülmesinden ve plotter kalibrasyonundan etki 
lenmeden aynı model olarak saklanabilmektedir. 

11. Kontrast bozukluğu nedeniyle insan gözü bir çok detayı gözden ka 
çırabilir.Dijital sistemlerdeki resim işleme fonksiyonları(eşitleme 
köşe iyileştirme,kontrast vb)görüş alanındaki detayları iyileştirir. 

12. Resim işleme teknikleri bir çok detayın çizilmesine yardımcı ol 
duğundan arazi çalışmaları en aza indirilmiştir. 
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13. Kullanılan üç boyutlu görme gözlüğü ve süper-imposition sebebiy 
le operatörün yorgunluğu en aza indirilmiştir. 

14. Modellerin kısa sürede ekrana çağrılabilmesi sayesinde komşu mo 
deUerle kenarlaşma kolayca yapılabilmektedir. 

8.Sonuç 

1- Grafiksel kullanıcı bağlantısı ve tüm sistem kontrolü,stereo görü 
şün sağlanması,GIS/CAD veri sunulması,film tarayıcı elementi vb.gibi 
parametrelerden oluşan bir dijital fotogrametrik sistemde bir kulla 
nıcı için dört bilgisayar ve üç monitör yeterli görülmektedir.Bir re 
sim çifti için full çözümleme ile bir gigabayt.100 resimlik bir blok 
için ise 50 GB lık bir kapasite gereklidir.Geniş veri kümelerine hız 
lı erişim için CD-ROM'lar önerilmektedir.Stereo görüş için polarizas 
yon metodu,işletim sistemi olarak ta UNIX(RISC) tavsiye edilmektedir 

2- Dijital fotogrametrik sistemlerde güçlü bilgisayarlar ve akıllı 
sayısal resim işleme teknikleri ile otomatik havai nirengi, otomatik 
sayısal yükseklik modeli ve dijital ortofoto üretimi başarıyla yapıl 
maktadır. 

3- Önemli/önemsiz objeler arasında ayrım tam olarak yapılamamaktadır 
Örneğin DTM'de ev çatıları,ağaçlar vb.gibi nesneler yeryüzü yüzeyi o 
larak algılanmakta ve şişmeler olmaktadır. 

4- Dijital resim işleme teknikleri otomatik havai nirengide olduğu 
gibi başlangıç değerlerine ihtiyaç duymaktadır. 

5- Bilgi kaynaklarına dayanan resimlerden otomatik obje tanıma müm 
kündür.Ancak tam anlamıyla yeterli değildir. 

6- Dijital fotogrametrik sistemler yüksek donanım ve yazılım gereksi 
nimleri açısından şuan oldukça pahalıdırlar. 

Her ne kadar dijital fotogrametrik sistemlerin uygulamalarda kadast 
rai amaçlar için kullanıldığı görülmüyorsa da yakın bir gelecekte bu 
riun mümkün olacağı yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Bu nedenle 
konunun önemli olduğu ve yakından takip edilmesi gerektiği zorunlu 
görülmektedir. 
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ZONGULDAK TAŞKÖMÜR HAVZASI (ZTH)'DA MÜLKİYET SORUNLARININ 
ANALİZİ 

HAKAN AKÇIN 
SAKİR ALİ YAZICIOĞLU 

MEHMET KARAGÖZ 

ÖZET 

Yaklaşık 165 yıldır ülke ekonomisine büyük ve ciddi katkılar sağlayan Türkiye 
Taşkömürü Kurumu (TTK)'nın ekonomik fonksiyonları üzerine bugüne kadar değişik 
çalışmalar yapılmıştır. Sıtratejik enerji kaynaklarından biri olan taşkömürü, kullanım 
alanları bakımından geçen zamana rağmen önemini korumaya devam etmektedir. Sadece 
yöre ekonomisine değü, belkide ondan daha çok ülke ekonomisine hizmet eden bu 
maden sektörü, ekonomik boyutunun ötesinde Zonguldak'a değişik bir sosyal yapı 
kazandırmıştır. Ancak, bütün bunlara rağmen kömür madeni Zonguldak ilinin, çağdaş 
kentleşme anlayışını olumsuz yönde etkileyen özellikler de göstermiştir. Tasman olayı ve 
mülkiyet sorunu bu olumsuzlukların iki temel unsurunu oluşturmaktadır. 

Havza-i Fahmiye olarak bilinen Taşkömürü Havzasının sınırlan Osmanlı Devleti 
tarafından 17 ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye (Başbakanlık 
Tezkeresi) ile belirlenmiş ve 1958 yılında daha da genişletilen bu sınırlar içinde zilyetlik 
yolu ile taşınmaz edinilmesi yasaklanmıştır. Tezkere-i Samiyye, Havzada mülkiyet hakkı 
ve Havzanın merkezi Zonguldak İlinde Çağdaş kentleşme açısından büyük sıkıntıların 
yaşanmasına yol açmıştır. 

Çalışmada; Havzadaki mülkiyet sorunları ve tasman olayının başlangıcı ve gelişimi 
incelenerek irdelenmiş, sonuçlan ile çözüme ilişkin somut öneriler ortaya konulmuştur. 

1. GİRİŞ 

Zonguldak Taşkömürü Havzası (ZTH), Karadeniz bölgesinin batı bölümünde yer 
almaktadır. Havzanın kara sınırlan; baüda Kdz. Ereğli'sindeM Karataş Özü deresinin 
denize döküldüğü yerden başlayarak doğuda İnebolu iskelesine, güneyde Kuzuköy 
mevkiinden başlayarak Yenice İlçesi Diranı (eski yönetim yeri), Karabük, Araç ve 
Kastamanu Hükümet Konaklarından İnebolu İskelesine inen düz hat arasında kalan 
sahayı kapsamaktadır. 
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Taşkömürünün 1829 yılında Uzun Mehmet tarafından bulunması, 1848 yılında üretime 
başlanması ve taşkömürü üretiminin ekonomiye olan katkısı ile birlikte Havzanın önemi 
artmış ve süratle gelişerek görünümü değişmiştir. 

Havzanın sınırlan içinde bir şok yerleşim birimi bulunmaktadır. Havzanın merkezi 
Zonguldak ilidir. ZTH'daki mülkiyet sorunları Türkiye genelinde yaşanan mülkiyet 
sorunlarının bir parçasıdır. Ancak, ZTH'nm kendine özgü mülkiyet sorunları vardır ve bu 
sorunlar son derece karmaşıktır. 

Yine Türkiye'de rastlanmayan, Zonguldak İline özgü olan diğer bir sorun da "Tasman" 
olayıdır( tasman; yeraltında kömür üretimi sonucu oluşan büyük çaplı boşlukların göçüğe 
bırakılması sonucu, yeryüzünde oluşan düşey yönde çökme ve yatayda deplasman 
hareketlerinin bütünüdür). Tasmandan dolayı Zonguldak il merkezindeki yerleşim 
yerlerinin ciddi anlamda zarar gördüğü bir gerçektir. Zonguldak Belediye Başkanlığı 
tarafından yapılan bir araştırmada, 2000 civarında konutun tasmandan dolayı oturulamaz 
hale geldiği belirlenmiştir. Tasman olayı mülkiyet sorununu da yakından 
ilgilendirdiğinden konu içinde ele alınıp, çeşitli boyutları ile incelenmiştir. 

2.ZTBTDA MÜLKİYET SORUNLARININ BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ 

Zonguldak kenti, Havzada taşkömürü bulunduktan sonra kurularak gelişmiştir. 
Kentleşmenin üretimi engellememesi için inşaatlara bazı sınırlamalar konması gerektiği ilk 
defa Maden Nazırı Dilaver Paşa tarafından düşünülmüştür. Dilaver Paşa başkanlığında 
kurulan bir heyet, Kömür Havzasının özelliklerini inceleyerek 26 Nisan 1283 (1867) 
tarihinde 100 maddelik Ereğli Kömür Madeni Hümayunu Nizamnamesi adlı bir tüzük 
hazırlamıştır. Bu tüzüğe göre "Kömür Havzasındaki madencilerin ve halkın diledikleri 
yere ruhsat almaksızın bina yapamıyacaklan, ancak idarece belirlenen uygun yerlere 
idareden ruhsat alınmak suretiyle bina yapabilecekleri" belirtilmiştir. Daha sonra 1295 
{1879) yılında Bahriye Nezareti tarafından yapılan bir harita ile Havza sınırları saptanmış 
ve Havza-i Fahmiye (Kömür Havzası) adıyla bilinen saha ortaya çıkmıştır. 1909 yılında 
ise Havza-i Fahmiye Müdürlüğü kurulmuştur. 

Binalar ile ilgili bu sınırlamalar 1932 yılından itibaren tam olarak uygulanmaya 
başlanmıştır. İktisat Vekaleti tarafından Havza-i Fahmiye Müdürlüğüne kesin emir 
verilerek 1910 yılından sonra yapılmış tüm ruhsatsız binaların tazminat ödenmeksizin 
yıktırılması istenmiştir. 1932 yıhndan itibaren Havza-i Fahmiye Müdürlüğünün yazılı izni 
olmadan Belediye kimseye inşaat ruhsatı vermemiştir. 

Uygulama bu şekilde devam ederken Zonguldak Belediyesi, inşaat izni ile ilgili 
yazışmaların zaman kaybına yol açtığım gerekçe göstererek, Havza-i Fahmiye 
Müdürlüğünden inşaat ve tamirata izin verilebilecek alanları gösteren bir haritanın 
düzenlenerek gönderilmesini talep etmiştir. Havza-i Fahmiye Müdürlüğü, mühendis 
Cemal Zühtü imzasını taşıyan ve inşaata izin verilen sahaların şuurlarını gösteren haritayı 
06.05.1933 tarihli yazısı ekinde Belediyeye göndermiştir. Ancak, uzun süre uygulamada 
kalan bu harita üzerindeki şuurlarda bazı hataların belirlenmesi ü/erine Ereğli Kömürleri 

56 



İşletmesi (EKİ)'nin (şimdiki adryla Türkiye Taşkömürü Kurumu -TTK- ), Belediyeye 
gönderdiği 19.03.1974 tarih ve 13427 sayılı yazı ile bu harita yürürlükten Mdinlmışür. 

Osmanlı Devleti 17 Ocak 1326 (1910) tarihinde 289 sayılı Tezkere-i Samiyyeyi 
(Başbakanlık Tezkeresi) hazırlayarak Şurayı Devlet'den (Danıştay) geçirmiş ve mamanın 
padişahına onaylatarak yürürlüğe koymuştur. Hükümet kararnamesi niteliğinde olan bu 
idari tasarrufla ük defa ZllTda bulunan taşınmaklar ile ilgili kısıtlamalar getirilmiş ve 
1879 yıhnda ZTETnın snurlarmı saptayan harita Bahriye Nezareti tarafından yapılarak, 
Tezkere-i Samiyye üe yürürlüğe konulmuştur. İşte bu kararnameden sonra, ZTffda 
özellikle havzanın merkezi olan Zonguldak İlinde Türkiye genelinden farklı bir mülkiyet 
şekli doğmuştur. 05.02.1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar kurulu karan ile dahada 
genişletilen ZTffnm yukarıda belirtilen sınırları içinde zilyetlik yolu ile taşınmaz mal 
edinilmesi yasaklanmıştır. 

Zonguldak İli Merkez İlçede ilk tesis kadastro çalışmaları 1950-58 yıllan arasında 
yapılmıştır. ZTETda yapılan ilk tesis kadastro çahşmalan sırasında zilyetlik yolu ile 
edinilecek taşınmazlar, Türkiye genelinden farklı olarak büyük parçalar halinde maliye 
hazinesi adma tespit ve tapuya tescil edilmişlerdir. Hazine adma tapuya tescil edilen bu 
taşınmazların kadastro tutanaklarının edinme nedeni ye beyanlar hanesinde hak 
sahiplerinin zilyetlik ve tasarruf durumlan belirlenerek kabul edilmiş ancak yasal 
zorunluluk nedeni ile (yürürlükte bulunan Tezkere-i Samiyye'den dolayı) hazine adına 
tesbit edildikleri açıklanmıştır. 

Zonguldak İlinde taşınmazların mülkiyetlerinin dağılımı aşağıda Tablo l'deki envanterde 
ve Şekil l'deki istatistiksel grafikte verilmiştir. 

 

Şekil 1. Zonguldak İlindeki taşmmazlarm dağılım grafiği 

Aynca, bu bölgede TTK'ya ait 294 adet idari ve sosyal tesis, 368 adet smai tesis ve 2941 
adet lojman bulunmaktadır. İlk tesis kadastro çalışmalarmın Zonguldak merkez İlçede 
tamamlanmasından sonra buradaki kadastro müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü TKGM'ce nakledilmiş ve 1988 yılma kadar yaklaşık 30 yıl süre ile kadastro 
çalışmalarına ara verilmiştir. ZTKdaM sosyo-ekonomik gelişmelerin %90'ı ve 
nüfuspatlaması bu ara döneme denk gelmiştir. Bu ara dönem içinde ZTHdaki özel durum 
nedeni ile kadastro işlemleri sonucu tapu alamayan hak sahipleri, zilyet ve tasaruflannda 
bulunan ancak büyük parçalar halinde Maliye Hazinesi adına tespit ve tapuya tescil edilen 
taşınmazları üzerine çok sayıda kaçak yapı ya da gecekondu yapmışlardır. 
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1984 yılında 3290/2981 Sayılı İmar Yasası yürürlüğe konulunca kaçak yapı ya da 
gecekondu sahipleri bu kez yeminli özel teknik bürolara dosya hazırlatarak, belediye 
başkanlıklarına ve deftardarhk milli emlak müdürlüklerine tapu tahsis belgesi için 
başvuruda bulunmuşlardır. Tapu tahsis belgesi alan hiç bir hak sahibine bugüne kadar 
tapu verilememiştir. Bu kezde büyük parçalar halindeki hazine parselleri üzerinde tapu 
tahsis belgeli hak sahipleri arasında çok sayıda sınır vb. anlaşmazlıklar çıkmaya 
başlamıştır. Sınır tespitlerinin kadastro tarafından yasal ve teknik olarak yapılamaması, 
hak sahiplerinin idari ve adli makamlara yoğun bir şekilde başvurmalarına neden 
olmuştur. Halen devam eden başvurular, bu makamların yüklerini ağırlaştırdığı gibi hak 
sahiplerinin kadastroya olan güvenlerimde zedelemiştir. 

ZTH'da zilyetlik yolu ile taşınmaz edinilmesini kısıtlayan hükümler 1986 yılına kadar 
devam etmiştir. 19.06.1986 tarih ve 19139 saydı Resmi Gazetede yayınlanan 06. 06. 
1986 tarih ve 86/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Tezkere-i Samiyye yürürlükten 
kaldırılmıştır. Aynı tarihte yürürlüğe konulan 3303 sayılı "Taşkömürü Havzasındaki 
Taşınmazların iktisabına Dair Yasa" ile ZTH'da zilyetlik yoluyla taşınmaz edinilmesi 
üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştır. Ancak, bu yasanın yürürlüğe girmesinden önce 
Maliye Hazinesi adına tapuya tescil edilmiş bulunan taşınmazların, idari yoldan 
düzeltilerek zilyetleri adına tescil edilmeleri TKGM'nin 14.07.1986 tarih, 3804 ve 
11.12.1987 tarih, 6980 saydı yazdan ile ilgili maliye kuruluşlarının iznine bağlanmıştır. 
İlgili maliye kuruluştan ise bugüne kadar hiç bir hak sahibi lehine izin vermemişlerdir. 
Hak sahipleri genel hükümler uyarınca mahkemelere tapu iptal ve tescil davalan açmak 
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zorunda kalmışlardır. Davaların bir kısmı halen devam etmesine karşın büyük bir bölümü 
Maliye hazinesi lehine sonuçlanmıştır. 

Bu ilginç durum, ZTH'da çifte standart oluşturmuştur. 3303 sayılı yasanın yürürlüğe 
girdiği 1986 yılından önce kadastro çalışmaları yapılan yerlerde hak sahipleri zilyet ve 
tasarruflarında bulundurduktan taşınmazlara ait tapularını alamayarak mağdur 
olmuşlardır. Aynca, dava açmak suretiyle maddi ve manevi külfet altına girmişlerdir. 

3303 sayılı yasanın yüriiriüğe girdiği 1986 yılından soma ZTH'da yapılan kadastro 
çalışmalarında hak sahiplerine zilyetlik yolu ile tapuları verilmektedir. Ancak, ZTH'daki 
mülkiyet hakkı üzerine 3303 sayılı yasa ile de bir kısıtlama getirilmiştir. Bu kısıtlama, 
yasanın 3. maddesi ile konulan "İdarenin ve ruhsat sahiplerinin maden arama ve işletme 
faaliyetlerine müdahale edilemez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına 
dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunulamaz" hükmüdür. Yapılan kadastro 
çalışmaları sırasında tutanakların beyanlar hanesine yazılıp tapu kütüğüne işlenen ve 
mülkiyet hakkını kısmen kısıtlayan bu hüküm özellikle tasmandan etkilenen bölgelerde 
hak sahiplerinin idari ve adli makamlar nezdinde hak ve tazminat talebinde bulunmalarını 
önlemiştir. Bu hüküm ile işletme ve ruhsat sahipleri, mülkiyet hakkı sahiplerine karşı 
korunmuşlardır ( 3303 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce tutanaklara ve tapu kütüğüne 
sadece "arazinin altındaki madenler hazineye aittir" şerhi verilmekteydi). 

Tasmandan etkilenen hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi amacı ile yapılan 
çalışmalar sonucu; 30.12.1993 tarih ve 21804 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 3956 sayılı yasa (15.05.1959 tarih ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Yasanın Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa), tasman olayuıı doğal afetler 
kapsamına almıştır. 

Zonguldak Metropolitan Alanı ZMA olarak bilinen Merkez İlçe ve birbiriyle içice girmiş 
yakın belediyeler olan Kozlu, Kilimli, Çatalağzı'ndaki yerleşim alanlarının tamamına 
yalanı kömür üretiminin yaklaşık %80'inin karşılandığı bölge üzerinde kurulmuştur. Bu 
alanlar içinde yaklaşık 64000 konut, 7000 işyeri, 40 km enerji nakil hattı ve 200 km 
civarında yeraltı su şebekesi hattı bulunmaktadır. Zonguldak sahil kesiminde; tektonizma 
olarak oluşum göstermiş kalker yapının tasman açısından tehlike oluşturup 
oluşturmayacağı inceleme safhasında olup, son deneysel çalışmalarda en az %10'luk 
deformasyonların oluştuğu (Akçın, Aratoğlu, Ünal; 1993) bulguları ile, en yoğun 
yapılaşmanın meydana geldiği bu bölgedeki binaların her an için ciddi tasman tehlikesi 
altında bulunacağı unutulmamalıdır. 
Tasman olayının ZTH içinde yarattığı mülkiyet sorunları kısaca irdelendiğinde şöyle bir 
panorama ortaya çıkmaktadır. 

# ZTH'da yapılan ilk tesis kadastro çahşmalan sırasında zemine tesis edilen ve 
kadastronun süreç içinde aynen korunması, yaşatılması ile mülkiyet sınırlanın 
belirleme ve değişiklik işlemlerinin yapılmasında büyük önem arzeden yer kontrol 
noktalarının (nirengi, poligon) büyük bir çoğunluğunda tasman ve heyelan hareketleri 
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sonucunda önemli ölçüde tahribatlar olmuş ve bu noktalar süreç içinde tamamen yok 
olmuşlardır. Bu nedenle özellikle talebe bağlı istekler olan cins değişikliği, 
parselasyon, ayırma ve birleştirme işlemlerinin yerine getirilmesinde büyük zorluklar 
yaşanmaktadır. Sınır noktalarının, kullanılamaz hale gelmiş bir zemin işaretinden 
yen|den ihyası olanaksız bir durum almıştır. Yasal olarakta taşınmazın ilk durumu 
mülkiyete esas olacağından gerekli haritacılık hizmetleri yerine getirilememektedir. 
Bununla birlikte belediyenin imar planlan ve yol çalışmalarında da aynı sorunlar 
yaşanmakta yola terk, imar ruhsatı kot gabere gibi bir çok işlemler sağlıklı 
yapılamamaktadır. Bu durum hak sahipleri ve ilgili kurum arasında itilafların 
doğmasına yol açmaktadır 

ZTtTnın toparafik yapısı oldukça eğimlidir. Eğimin yer yer %40-50'ye ulaştığı yerler 
mevcut olup ortalama yükselti 250m civarında bulunmaktadır. Ana ulaşım yollan 
ortalama eğimi %8-10 olan değerlere sahiptir. Böyle bir topoğrafik yapı içinde 
meydana gelen tasman oluşumu sonucu mülkiyet sınırlarında da bozulmalar olmuş, 
bazı şuurlar birbirine karışmış, bu şuurlarda hak sahipleri arasında anlaşmazlıklar 
doğmuştur. Gerekli yer kontrol noktalanda aynı etkiden dolayı kullamlamadığuıdan, 
anlaşmazlıkları çözmek, mülkiyet sınırlarını güvence altına almak idari ve adli 
makamlar nezninde bile mümkün olamamakta, dolayısıyla kamu düzeni olumsuz 
yönde etkilenmektedir. 

ZTH'nın ilk tesis kadastrosu çalışmalarında, bazı alanlarda yapılan ölçüler yer kontrol 
noktalarına bağlanmamış, grafik olarak ve arazi ölçeğinde kaba ve hatalı çalışmalar 
yapılmıştır. Paftalar standart dışı karton olarak açılmıştır. Bu altlıkların zamanla 
tahribatı sonucu zaten kaba olan çizimi hiç kullanılamaz hale gelmiştir. Bu tür 
kadastro paftasına sahip olan bölgeler TTK'nın ilerde büyük miktarlarda üretim 
yapacağı yerler olmanın yanı sıra belediyelerin imara da açtığı yerlerdir. Arazi 
değerlerinin çok büyük rakamlara ulaştığı bu yerlerde ileride oluşacak tasman 
hareketlerinin doğuracağı mülkiyet sorunlan önlenemez bir durum alabilecektir. 

ZTH içinde günümüzde, tasman hareketlerinin en çok hissedildiği yerlerde 
taşınmazların büyük değer kaybına uğradıkları, bu taşınmazların kiralanmadığı, 
taşınmaz üzerindeki el değiştirme ve hareketlerinin (alım, satım, ipotek vb.) azaldığı 
gözlenmektedir. 

3. ZTH'BA MÜLKİYET HAKKI İLE İLGİLİ  AÇILAN DAVALARIN 
İNCELENMESİ VE İRDELENMESİ 

3303 sayılı yasa, ZTITdaki taşınmazların zilyetlik yoluyla kazanımına olanak sağlamak 
üzere yürürlüğe konulmuştur. Yasada zilyetlerin tescil, talep ve dava haklan olduğu, 
zilyetlik süresinin hesabında bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önceki zilyetlik 
sürelerinin de dikkate alınacağı behrtümiştir. 
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Ancak, uygulamada Zonguldak Merkez İlçe ile diğer il ve ilçelerdeki mahkemeler 
arasında zilyetlik sürelerinin geriye doğru hesaplanmasında farklı başlangıçlar esas alınmış 
ve farklı hükümler oluşmuştur. Şöyle ki; bazı ilçelerde dava tarihinden, bazılarında ise 
3303 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru 20 yıllık zilyetlik 
süresi kabul edilirken, Zonguldak Merkez İlçede kadastro tespit tarihi olan 1950'li 
yıllardan geriye doğru 20 yıllık zilyetlik süresi esas alınmış, buna göre hüküm tesis 
edilmiştir. Yargıtay'ın görüşü de bu yönde olunca Zonguldak Merkez İlçedeki davaların 
büyük bir çoğunluğu, zilyetlik sürelerinin 1950'li yıllardan geriye doğru yetersiz 
kalmasından ya da kanıtlanamamasından dolayı reddedilmişlerdir. 

3303 saydı yasanın 2. maddesi; ZTH'daki taşınmazların 743 sayılı Medeni Yasa. 7b6 
sayılı Tapulama Yasası ve 2613 sayıh Kadastro ve Tapu Tahriri Yasasının taşınmaz mal 
mülkiyetinin kazanımına dair hükümleri dahilinde zilyetleri adına tesbit ve tescil 
edileceğini belirtmiştir. Ancak, 3303 sayılı yasadan sonra yürürlüğe giren 3402 sayılı 
Kadastro Yasasının 12. maddesi, kadastro tesbit tutanaklarında belirtilen haklara, 
snurlandırma ve tesbitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten 
sonra, kadastrodan önceldi hukuksal nedenlere dayanılarak itiraz edilemeyeceği ve dava 
açılamayacağını öngörmüştür. 3402 sayılı Kadastro Yasası'mn geçici 4. maddesi, bu 10 
yıllık süreye yasanm yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık ek süre tanımış ve süre 
de 01.10.1988 talihinde sona ermiştir. Bu süreden sonra açılan davalar, süre yönünden 
reddedilmektedir. 

ZTH'da mülkiyete ilişkin davalar, genellikle "Tescil" veya "Tapu İptali ve Tescil" davaları 
olarak açılmaktadır. Zonguldak Merkez İlçede yıllara göre açılan davalar aşağıda tablo 
2'de, istatistiksel durumu şekil 2'de verilmiştir. 

Tablo 2. Zonguldak mahkemelerinde yıllara göre mülkiyet davalarının durumu. 
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Şekil 2. Yıllara göre Zonguldak Mahkemelerinde açılan mülkiyet davalarının grafiği. 

Maliye hazinesi aleyhine açılan "Tescil" veya "Tapu İptali ve Tescil" davalarından şu ana 
kadar sadece 18 tanesi özel kişiler lehine sonuçlanarak kesinleşmiştir. Diğer bütün davalar 
Maliye Hazinesi lehine sonuçlanmıştır. Zonguldak İli Merkez İlçedeki mahkemelerde, 
açılıp karara bağlanan mülkiyet davalarının kaybedilme ve kazanılma nedenleri aşağıdaki 
şekildedir. 

♦' Davaların büyük bir bölümü zamanaşımı yönünden kaybedilmiştir. Şöyle ki; 3303 
sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, 1987 tarihinde yürürlüğe konulan 3402 
sayılı Kadastro Yasasının geçici 4. maddesinde belirtilen bir yıllık ek süre içinde 
açılmayan davalar, süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle usul yönünden reddedilmiştir. 

♦ Davaların bir kısmı yasal süre içinde açılmasına rağmen, Medeni Yasanm 639. 
maddesinde belirtilen 20 yıllık kazandırıcı zaman aşımı süresinin kanıtlanamaması 
nedeni ile kaybedilmiştir. 

Davalar genellikle yukarıdaki gerekçelerle reddedilmiş ya da kaybedilmiş olup, kazanılan 
davaların sayısı, açılan dava sayısı ile karşılaştırıldığında yok denecek kadar azdır. Hak 
sahipleri lehine sonuçlanan az sayıdaki davanm kazanılma nedeni ise, ya ilk tesis kadastro 
tesbit tarihi olan 1950'li yıllardan geriye doğru 20 ynbk zilyetlik süresinin kanıtlanması ya 
da kadastro harici bırakılan yerlerde Medeni Yasanm 639. maddesinde belirtilen 20 yıllık 
kazandırıcı zaman aşımı süresinin dolmuş olmasıdır. 

Kesinleşen davaların genel bir değerlendirilmesi yapıldığında; 289 sayılı Tezkere-i 
Samiyye'nin yürürlükten kaldırılmasından sonra onun yerine yürürlüğe konulan 3303 
sayılı yasanın amacı, ZTETdaki mülkiyet sorunlarım çözmek ve taşınmaz malların 
zilyetlik yolu ile kazannmna olanak sağlamak ise de, uygulamanın büyük ölçüde bu 
amaca yönelik gelişmediği görülmektedir. Çünkü yasanm yürürlüğe girdiği 1986 yılından 

62 



bu yana mahkemelerde açılan hayli kabarık davaya rağmen bunlardan çok az bir kısmının 
özel kişiler lehine sonuçlanması, söz konusu yasal düzenlemenin güdülen amacın 
tamamen gerçekleşmesine olanak ve firsat vemediğini ortaya koymuştur. 

Özellikle Zonguldak Merkez İlçede kadastro tespit tarihi olan 1950'li yulardan geriye 
doğru 20 yılhk zilyetlik süresi esas alındığından 3303 sayılı yasa özellikle burada istenilen 
sonucu doğunnamıştır. Halbuki; Zonguldak Merkez Üçe dışındaki bölgelerde zilyetlik 
süresi, dava tarihinden ya da 3303 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye 
doğru 20 yıl olarak uygulanmıştır. Bu durum, aynı yasanın uygulanmasında ZTH içinde 
farklı uygulamaların doğduğunu göstermiş ve dolayısıyla hukuksal olarak da adil 
olmayan bir ortamın doğmasına yol açmıştır. Böylece, 3303 sayılı yasa mülkiyet 
sorununu çözme amacı güderken, hem farklı uygulamalara yol açmış hemde amacından 
sapmıştır. 

Bu durumun nedeni; söz konusu yasanın 2. maddesinin 766 sayılı Tapulama Yasası ile 
2613 sayılı Kadastro ve Tahrir Yasasına atıfta bulunulmasına karşdık bu yasaların yerine 
yürlüğe konulan 3402 sayılı Kadastro Yasasında hak düşürücü sürenin kısa tutulmasıdır 
(3402 sayılı Kadastro Yasasının 12. maddesi; kadastro tespiti tutanaklarının kesinleştiği 
tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki nedenlere dayanılarak 
itiraz olunamayacağı ve dava açılamayacağım hükme bağlamıştır). 

Bunun yanında 3402 sayılı Kadastro Yasasının geçici 4. maddesinde 10 yıllık hak 
düşürücü surenin geçmesi halinde bir yılhk ek süre içinde dava açılabileceği belirtilmiş bu 
sürede 01.10.1988 tarihinde son bulmuş, dolayısıyla bu tarihten sonra dava açma olanağı 
ortadan kalkmışta:. Bu tarihten sonra açılan davaların tamamı süre yönünden 
reddedilmiştir. 

Buradan da anlaşılacağı gibi 3303 sayılı yasa ile getirilen haklar, 3402 saydı yasadaki hak 
düşürücü süre ve dava açımı süresinin kısa tutulması nedeni ile tam olarak 
uygulanamamıştır. Dolayısıyla Zonguldak'taki mülkiyet sorunu çözülememiştir. 
Davaların incelenmesi kısmında da belirtildiği gibi bir yasa ile verilen haklar başka bir 
yasadaki süre kısıtlaması ile kullanılamamıştır. Bu durum hak sahiplerinin hukuka olan 
güvenini sarsacak boyutlara ulaşmış görünmektedir. Ayrıca, hak sahipleri mahkeme ve 
avukat masrafları, iş kaybı vb. nedenler ile maddi ve manevi külfet altına girmiş ve çeşitli 
kayıplara uğramışlardır. 

Hak sahiplarinin atalarından, babalarından devir alarak yıllardan beri kullandıkları, ekip 
biçtikleri, üzerinde oturduktan tarlanın, bağm, bahçenin ve evin haksız bir hukuksal 
düzenleme ile ellerinden alınması yüzünden de maddi ve manevi boşlukta bırakılmışlardır. 
Halen fiilen sahipmiş gibi göründükleri taşınmaz malların yasalar önünde kendilerine ait 
olmadıklarını bilmeleri, üzerlerinde başka bir pisikolojik baskının doğmasına yol açmakta 
ve geleceğe güvenle bakmalarını engellemektedir. Toprağa bağlı toplumlarda bunun 
anlamı  gayet açıktır. 
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4. ÇÖZÜME İLİŞKİN ÖNEMLER 

ZTHda yıllardır devam eden mülkiyet sorunları ve tasman olaylarının bugün geldikleri 
noktaya bakıldığında sorunların kısmen çözülmesine rağmen önemli ölçüde devam ettiği 
gözlenmektedir. Mülkiyet sorunu ve tasman olayının ZTfFda varlığını halen ciddi bir 
şekilde devam ettirmesinin bir nedemde yapılan düzenlemelerin uygulamaya tam 
anlamıyla geçirilemeyişidir. 

289 sayılı Tezkere-i Samiyyenin 1986 yılında kaldırılarak 3303 sayılı Taşkömürü 
Havzasındaki Taşınmazların iktisabına Dair Yasanın yürürlüğe konulması, ZTHda 
mülkiyet sorununu çözeceği umudunu doğurmuştur. Ancak, ayrıntılı olarak açıklandığı 
üzere uygulama bu şekilde olmamış ve 3303 sayılı yasa tamamen uygulamaya 
geçirilememiştir (sadece tespit ve tescilleri 3303 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1986 
yılından sonra yapılan taşınmazlar zilyetlik konusunda Türkiye geneli ile aynı statüye 
kavuşmuşlardır). 

ZTH'daki mülkiyet ve tasman sorunun çözümü için; 

1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 14.07.1986 tarih ve 3804 sayılı yazısına 
göre 3303 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce Maliye hazinesi adına tesbit ve 
tescil edilen taşınmazların maliye kuruluşlarınca zilyetlik durumları araştırıldıktan 
sonra  düzeltme  harcı  alınarak hak  sahipleri  adına  tapuya  tescil işlemlerinin 
yapılmasını, 

2. TTK Genel Müdürlüğü'nün   tesis, üretim, iş ve emniyet sahalarının kesin olarak 
belirlenmesini, bu sahaların dışında kalan ve kömür üretimine engel oluşturmayan 
Maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmazların düzeltme harcı alınarak zilyetleri adına 
tapuya tescil edilmesinin yasal dayanağının sağlanmasını, 

3. 3290/2981 sayılı İmar Affi Yasası uyarınca imar ıslah planlarının yapılarak tapu 
tahsis belgeli kaçak yapı ya da gecekondu sahiplerine tapularının verilmesini, 

4. Arazi   ölçeğinde   kaba   ve   hatalı   çalışma   yapılan   sahalardaki   kadastronun 
yenilenmesini, 

5. En köklü ve net çözüm olarak 3303 saydı yasaya aşağıda metni verilen ek 
maddelerin ilave edilmesini, 

"EK MADDE 1 : Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalması nedeniyle kadastro 
tesbitleri Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş bulunan, ancak TTK'nın kömür 
üretimi işi ve emniyet sahası içerisinde kalmayan taşınmazların zilyetleri, tesbit 
tarihine bakılmaksızın Medeni Yasanın 639. maddesinde belirtilen 20 yıllık hak 
kazandırıcı zaman aşımı süresini doldurmuş olmaları halinde adlarına tescil, talep ve 
dava hakkına sahiptirler" 

64 



"EK MADDE 2 : İlgililerin yukarıdaki maddeye göre talep ve dava haklanın 
kullanma süresi bu yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır." 

6. ZTH'daki rezervsiz ve tasmansız bölgelerin kesin sınırlarının belirlenerek özel 
mülkiyete açılmaları (daha önce kömürsüz bölge olarak belirlenerek imara açılmış 
bölgelerde, yapılan çalışmalar sonucu son derece zengin kömür damarları bulunmuş 
ve TTK tarafından ilk üretilecek yerler araşma alınmıştır), 

7. İmar planlarının madencilik çalışmaları ile uyumlu olarak hazırlanıp uygulanması, 

8. Yakın   çevrede   yerleşime   elverişli   bölgelerde   yeni   toplu   yerleşme   alanları 
oluşturulması, 

9. Tasman bölgelerinde tasmandan fazla etkilenmeyecek, onarımı kolay prafabrik yapı 
malzemeleri ile hafif yapılar üretilmesi ya da tasman etkilerine dayanımlı özel tip 
yapı yoluna gidilmesi ve buna uygun inşaat ruhsatı verilmesi, 

10. Yeniden düzenlenerek çıkarılmış "Umumi Hayata Müeessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Yasa" ile 1993 yılından sonra 
tasman oluşumu ile  etkilenmiş bölgelerin bu yasa kapsamına alınması  hükmünün 
yeniden düzenlenerek, bu süreden önceki zamanlarda da tasman oluşumundan 
etkilenmiş bölgelerin bu yasa kapsamına alınması ve bu bölgeler için bir bilgi bankası 
kurularak sürekli bu olayın şeyhinin izlenmesi, 

11. Düzenlemelerin ve  alınan  kararların  uygulanmasında  ilgili  kuruluşlar  arasında 
koordinasyon sağlanması, 

gerekmektedir. ZTH'da ve özellikle Havzanın merkezi olan Zonguldak Dinde mülkiyet 
sorunları ve tasman olaylarının sağlıklı ve uygulanabilir bir yasal düzenleme yapılıncaya 
kadar devam edeceği açıkça görülmektedir. Bu tür bir yasal düzenleme hem hukuka olan 
güvenin sağlanması ve hemde mülkiyet hakkının korunması açısından gereklidir. 
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KENT ARAZİ KULLANIMINDA UZAKTAN ALGILAMANIN ROLÜ 

Aras.Gör.Çiğdem GÖKSEL -İTÜ 
Araş.Gör.Nebiye MUSAOGLU-iTü 
Araş.Gör.Şinasi KAYA   -İTÜ 

ÖZET : 

Kent planlanan, yönetilen, kaynak yaratıp .tüketen ve ku-
ralları olan yasam yeridir". Kent planlama anlayışında ar-
tan nüfusa bağlı olarak, barınma, ulaşım ve çevre sorun-
larına v.s. karsı etkin bir planlama süreci "ortaya konma-
sı gerekir. Kent planlarının yönlendirilmesi,gelişme aks-
larının belirlenmesi, kenti sınırlayan alanların arazi 
kullanım planlarının elde edilmesi ancak güncel billgile-
re kısa zamanda ulasılmasıyla mümkündür. Metropoliten 
alanlar gibi büyük alanlarda bu bilgilere ulaşılması ol-
dukça zordur. Son yıllarda uydu verilerinden elde edilen 
bilgilerin, bilgisayar ortamına aktarılarak işlenebilmesi 
olanağının ortaya çıkması ile, yersel verilerle uydu ve-
rilerinin karşılaştırılabilmesi, çözünürlüğe bağlı ola-
rak , bölgesel planlama ve mevcut durum analizlerinin te-
matik altlıklar, sayısal tablolar biçiminde kullanıcıya 
aktarılması bu tür çalışmalara yenilikler getirmiştir. 

1.GİRİŞ : 

Yirmi birinci yüzyıla yaklaştığımız bu günlerde ülkemizde 
göç nedeniyle kentleşme hızla artmaktadır, ülkemizin en 
büyük metropolü İstanbul'un gerek büyüklük, gerek coğrafi 
konum gerek içinde barındırdığı kültürel çeşitlilik göz 
önüne alındığında içinden çıkılması son derece güç görü-
nen sorunların gerçekte ülke genelindeki sorunlarımızın 
bir bileşkesi olduğu görülecektir [1]. Metropoliten plan-
lama ve uygulamasında gerek hizmet, gerek gelişimi kont-
rol altında tutabilmek için iyi tasarlanmış bir bilgi 
sistemi yada sistemler topluluğu kritik bir gereksinimdir 
[2]. 
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Konvansiyonel yöntemlerle kent hakkında güncel bilgile-
rin, planların elde edilmesi, değerlendirilmesi, kulla-
nıcıya kısa zamanda aktarılması oldukça zordur. Bir çok 
değişik planlama amaçları için en yeni bilgilerin kulla-
nılması zorunludur. Sorun, bu bilgilerin hızlı ve ekono-
mik bir şekilde nasıl sağlanabileceğidir. Uzaktan Algıla-
ma kırsal-kentsel alan sınırları dahil olmak üzere, kent-
sel çevrenin değişimleri konusunda, dolayısıyla mevcut 
durum analizlerinde en yeni -bilgileri sağlamakta yararlı 
bir teknoloji olarak kabul edilmektedir [3] . 

2.KULLANILAN UYDU SİSTEMLERİ 

Sivil amaçlı uydular 1970'den sonra, yeryüzünün fiziksel 
yapısının araştırılması için uzaya fırlatılmış, çözünür-
lüklerinin az olması ve bilgisayar teknolojisinin fazla 
gelişmemesi nedeniyle planlama amaçlı kullanılmamıştır. 
1985'den sonra LANDSAT 5 TM ve SPOT uydularından elde 
edilen verilerin çözünürlüklerinin yüksek olması ve veri 
isleme sistemlerindeki gelişmeler nedeniyle arazi kulla-
nım planlarının kısa zamanda elde edilmesi ve zamansal 
olarak izlenebilmesi olanağı doğmuştur [4]. 

Tablo ı.- Çalışmada Kullanılan Uyduların Genel Karakteris-
tikleri 
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Sekil 1: <a) LANDSAT MSS ve TM 
(b) SPOT £ankromatik ve.XS 

3.UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN ŞEHİRCİLİKTE KULLANIMI 

Arazi kullanımı, kısaca insanın doğrudan doğruya araziye 
yöneltilmiş aktivitesi seklinde tanımlanabilir. Uzaktan 
Algılama yöntemlerinde görüntü elde eden yapay uydular 
aktiviteyi direkt olarak kaydedemezler. Algılayıcılar do-
ğal ve yapay örtü dahil olmak üzere,arazi yüzeyinin bir 
çok karakteristifini spektral yansıtmaya bağlı olarak al-
gılarlar. 

Yeryüzündeki cisimlerin ve arazi türlerinin uzaktan algı-
lama yöntemleriyle tanımlanabilmelerinin en önemli nedeni 
spektral özelliklerinin farklılık göstermesidir. Yüzey 
maddelelrinin dielektrik özelliklerine bağlı olarak yüzey 
malzemeleri hakkında bilgi elde edilebilir. Aynı görünüş-
te fakat farklı fiziksel ve kimyasal özellikteki cisimle-
rin yansıtmalarındaki farklılıktan yararlanarak ayırt 
edebiliriz. Zeminlerin yansıtma özellikleri zeminin su 
içeriğine, zemini oluşturan minarellerin cins ve miktarı-
na, doku ve yüzey pürüzlülüğüne, organik madde içeriğine 
bağlıdır. Algılayıcıların tasarımı da bu değişiklikleri 
ayırt edebilecek şekilde yapılır ve Algılayıcıdaki her 
spektral bant elektromanyetik spektrumun bir bölümüne du-
yarlıdır [5] . 

Uydu görüntüleri ile kentsel alanlarda şehircilik uygula-
masına ait akış diyagramı Sekil 2'de verilmiştir. 
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Sekil 2: Kentsel Alanlarda Şehircilik Uygulaması Akış 
Seması 
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UYGULAMA 

Şehir planlaması ve görsel arazi kullanımı yorumlanmasın-
da yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturmak amacıyla İstan-
bul'a ait LANDSAT TM (7,4,1) 30 m. çözünürlüğe sahip gö-
rüntüleri, 10 m. çözünürlüklü SPOT Pankromatik görüntüle-
riyle cakıştırılmıştır. Oluşturulan çakıştırılmış görün-
tüler LANDSAT TM'in spektral karakteristiklerini SPOT P 
modun uzaysal çözünürlüğüne sahip görüntülerdir [4] . 

Uzaktan Algılamada bölgesel sınıflandırmada belirlenen 
tüm arazi kullanım sınıfları uzaysal çözünürlük ve istan-
bul'un bölgenin düzensiz ve kompleks şehir yapısı nede-
niyle 9 ana sınıf belirlenmiştir. 

1- Su 4- Sanayi         7- Tarla 
2- Yerleşim 5- Orman 8- Bos Arazi 
3- Acık Maden Ocakları   6- Yeşil Alanlar  9- Yollar 

Sınıflandırmada kullanılacak spektral bant kombinasyon-
ların secimi sayısal dağılımın irdelendiği hata elipsleri 
yapılan literatür çalışmasının ısıgı altında yapılmıştır. 

İncelenen bölgelerde sınıflandırma için LANDSAT 5 TM'de 
3 (0,63-0,69 }jm) ve 4 (0,76-0,90 jjm) bantlarının, SPOT XS 
de 2 (0,61-0,68 janı) ve 3 (0,68-0,79 jim) bantlarının kul-
lanılması uygun görülmüştür. 

Tüm görüntülere en cok olabilirlikli sınıflandırma algo-
ritması uygulanmıştır. Kentin batısında İkitelli-Çatalca-
Silivri-Marmara Ereglisi doğusunda ümraniye-Sultanbeyli-
Gebze ait görüntüler yersel çalışma da yapılarak irdelen-
miştir. LANDSAT TM görüntüleri ile yapılan sınıflandırma-
nın bölgesel planlama ve değerlendirmeye baz teşkil etti-
ği görülmüştür. Lokal çalışmalar ya da daha detaylı arazi 
kullanımı ve zamansal değişim saptama analizi için SPOT 
XS ile yapılan sınıflandırma uygun sonuç vermiştir. 

SONUÇLAR 

Ülkemizde özellikle 1960'dan sonra başlayan kırsal kesim-
den kent'e göc nedeniyle,en cok zarar gören kent İstanbul 
metropoliten alanıdır. Mevcut durum analizleri sonucunda 
şehrin kenarlarının korunamadığı hızlı ve düzensiz yapı- 
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laşma sürecine girildiği, ormanlarının tahrip edildifi, 
çevre sorunlarının gün geçtikçe arttığı görülmektir. Bu 
nedenle sorunun ülkesel ve bölgesel bazda çözülmesi ge-
rekir. Planlamanın ana hedefleri, stratejisi, yöntemleri 
ortaya konmalı, gerekli koordinasyon oluşturularak yeni 
teknolojilerin kullanılması sağlanmalıdır. Bölgesel plan-
ların ve kentsel gelişmenin yönlendirilmesinde Arazi kul-
lanım planlarının hazırlanması ve zamansal değişim görü-
lebilmesi için Uzaktan Algılama yöntemlerinin etkin kul-
lanımı sağlamalıdır. 
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