
 



DERGİDEN MEKTUP 

Uzun bir aradan sonra siz okuyucularımıza kavuşmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. 

1994 yılı Odamız için Uluslararası düzeyde 2(iki) büyük çalış 
mayı hayata geçiren yoğun bir çalışma dönemi olmuştur. 

Bir yandan Uluslararası Kartografya Eğitim Semineri, öte yan-
dan Türkiye Uluslararası Birinci Deformasyonlar Sempozyumu ba-
şarı ile gerçekleştirilmiştir. Ancak böylesine büyük Uluslararası ça-
lışmalar organize edilirken bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalınması 
son derece doğal olmaktadır. 

Öte yandan baskı fiyatları ülkemizin içinde bulunduğu enflasyo-
nun çok çok üstünde seyretmekte olup, bunlar yayın çalışmalarını 
1994 yılı içinde olumsuz yönde etkilemiş bulunmaktadır. 

Açıkladığımız nedenlerle dergimizi istenilen sürede üyelerimize 
yetiştirememiş olmanın üzüntüsünü taşımaktayız. 

1995 yılında daha sık buluşmak ümidi ile saygılar sunarız. 

Saygılarımızla 

YAYIN KURULU 
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Profesör Helmut Woif un Ardından 

Jeodezi biliminin, ülkemizde saygın bir yer edinmesine büyük 
katkıda bulunan bilim adamlarından birisi de 6 Haziran 1994 
tarihinde 84 yaşında hayata gözlerini kapayan Alman Prof» Helmut 
Wolf olmuştur. 2 Mayıs 1910 tarihinde Federal Almanya'da Sachsen 
Eyaleti'nin Werdau kasabasında dünyaya gelen Prof. Helmut Wolf, 
lise öğrenimini takiben Dresden Teknik Yüksek Okulu'nda jeodezi 
öğrenimi görmüş ve aynı üniversitede kısa bir süre asistan ola-
rak görev yapmıştır. Daha sonra Berlin'de 1. derece ülke nirengi 
ağının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapan Prof» Wolf, 
1936 yılında Dresden Teknik Yüksek Okulu'nda "Değişik ölçü tip-
lerinin kesin veya yaklaşık dengelenmesi - Strenge öder nane™ 
rungsweise Ausgleichung von verschiedenartigen Beobachtungen-'" 
Doktor-Ing» unvanını almıştır» Doktora çalışması, Prof» Molf'un 
yaptığı yayınlar arasında 1. sırayı alır. olumundan önce yaptığı 
en son yayının numarası ise 278'dir. Prof. Wolf eşi bayan Mag-
dalene Wolf (Taube) ile 1938 yılında evlenmiş ve çift Prof. 
Wolf'un ölümüne kadar da birlikteliğini sürdürmüştür. Prof. 
Wolf, 2. Dünya Savaşı'nın bitimini takiben de Bamberg'de Yer 
ölçümü Enstitüsü (Institut für Erdmessung in Bamberg) daha son-
raki adlarıyla Land Survey Office in Frankfurt am Main ve şimdiki 
Alman Jeodezi Araştırma Enstitüsü'nün ikinci bölümünü oluşturan, 
Frankfurt Main'daki Uygulamalı Jeodezi Enstitüsü'nde (Institut 
für Angewandte Geodâsie Frankfurt am Main, die Abteilung II des 
Deutschen Geodâtischen Forschungsinstituts) çalışmalarını 
sürdürmüştür. 1954 yılında, Bonn Üniversitesi'nde (Rheinische 
Friedrich-Wilhelms Universitât Bonn) öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya başlayan Prof. Wolf, 1955 yılından itibaren de üniver-
sitede yeni oluşturulan Teorik Jeodezi Enstitüsü'nün direktör-
lüğünü üstlenmiş ve bu görevi emeklilik tarihi olan 1978 yılına 
kadar da sürdürmüştür. 

Bonn Üniversitesi'ndeki görevi süresince, 60'm üzerinde 
Alman ve değişik ülkelerden gelen öğrenciler Prof. Wolf'ta dok-
tora çalışmalarını tamamlama olanağı bulmuşlardır. Prof. Wolf"ta 
doktorasını tamamlayan yabancı öğrenciler arasında Türkler, 
çoğunluk olarak birinci sırayı oluştururlar. Bugün Türkiye'de 
jeodezi öğrenimi veren üniversitelerin her birinde doktora ça-
lışmasını Prof. Wolf'ta tamamlamış bir öğretim görevlisi bulmak 
mümkündür. Bu öğretim üyelerinden bazılarının isimlerinin yanı-
sıra doktoralarını tamamlama tarihleri de parantez içerisinde 
aşağıda verilmiştin 

Merhum Prof. Dr. E. Özbenli (1962), Prof. Dr. A. Aksoy (1962), 
Dr. I. Erokan (1963), Prof. Dr. M. Şerbetçi (1968), Dr. ö. Cenan 
(1970), Prof. Dr. A. Tuğluoğlu (1971), Prof. Dr. O. Gürkan, 
Prof. Dr. Ş, Hekimoğlu (1976), Prof. Dr. E. Öztürk (1977), Prof» 
Dr. M.T. Ünal (1977) , 

Almanya dışındaki üniversitelerden, Zürih'teki Eidgenössische 
Technische Hochschule tarafından 1970 yılında, Uppsala Üniver-
sitesi tarafınden 1976 yılında, Zagreb üniversitesi tarafından 
1981 yılında, bu ülkelerdeki jeodezi bilimine katkılarından do-
layı Prof. Helmut Wolf'a manevi doktora unvanları verilmiştir» 
Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Prof. Helmut Wolf'a layık 
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görülen doktora unvanı ise, Türkiye'nin Bonn Büyükelçiliği'nde 
çok sayıda davetlinin katılımıyla 27.2.93'te yapılan bir tören-
de, zamanın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Prof. Dr. Erdal 
İnönü tarafından kendisine şahsen sunulmuştur. Ayrıca, yine 
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Harita Kadastro Mühendisleri Oda-
sı'nın İstanbul Şubesi'nce 3.11. ve 5.11.93 tarihleri arasında 
11 Profesör-Wolf -Sempozyumu" adı altında üniversite kampüsünde 
gerçekleştirilen bilimsel toplantı da Prof. Wolf'a ithaf edilmi-
tir. Bu sempozyumla ilgili bir bildiri "Zeitschrift für Vermes-
sungswesen" kısa adıyla ZfV'nin Haziran 1994 sayısında yayınlan-
mıştır. 

1964 yılında, İstanbul Üniversitesi ve bugünkü adıyla Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nde 6 ayı aşkın bir süreyle misafir öğretim 
görevlisi olarak ta çalışan Prof. Wolf'un emekliliğinden sonra 
Bonn üniversitesi'nde plan dışı verdiği dengeleme derslerini 
takibeden son Türk öğrencisi olarak, merhumun vefat haberini 
Türk jeodezi kamuoyuna duyurmak görevi de bana düştü. Kendisine, 
eğer bizi duyabiliyor ise, emeği geçen tüm Türk öğrencileri 
adına "Teşekkür ederiz Prof. Wolf. Hizmetlerinizi unutmuyacağız™ 
diyorum. 

Yüksel Altmer, Bonn 
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Nachryf zum Tod ¥on Prof. Wolf 

Der am 6. Juni 1994 im Alter von 84 Jahren verstorbene Prof. 
Helmut Wolf war einer derjenigen Wissenschaftler, die sich für 
die Anerkennung der Geodâsie in unserem Land verdient gemacht 
haben. Prof. Wolf wurde am 2. Mai 1910 in Werdau in Sachsen 
geboren. Nach dem Abitur studierte er Geodâsie an der Techni-
schen Hochschule Dresden und war anschlieBend dört für kurze 
Zeit als Assistent tâtig. Spâter beschâftigte er sich in Berlin 
mit der Triangulation I. Ordnung und promovierte im Jahr 193 6 
mit dem Thema "Strenge öder naherungsweise Ausgleichung von 
verschiedenartigen Beobachtungen" zum Dr. Ing. Diese Doktorar-
beit steht an der ersten Stelle der Liste seiner Veröffentli-
chungen. Die Nummer seiner letzten Veröffentlichung vor seinem 
Tod betragt 278. Prof. Wolf heiratete 1938 Frau Magdalene Wolf, 
geb. Tauber, und lebte mit ihr bis zu seinem Tod zusammen. 

Nach Ende des zweiten Weltkrieges arbeitete er als Mitarbeiter 
des Instituts für Erdmessung in Bamberg, aus dem über das Land 
Survey Office das heutige Institut für Angewandte Geodâsie in 
Frankfurt a. M., die Abteilung II des Deutschen Geodatischen 
Forschungsinstituts, hervorging. im Jahr 1954 began er mit sei-
ner Tatigkeit an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universitat 
Bonn und wurde 1955 zum Direktör des neu gegründeten Instituts 
für Theoretische Geodâsie ernannt. Dieses Amt hatte er bis zu 
seiner Pensionierung im Jahr 1978 inne. 

Wahrend seiner Tatigkeit an der Universitat Bonn haben über 60 
deutsche und auslândische Doktoranden die Möglichkeit erhalten, 
bei Prof. Wolf zu promovieren. Innerhalb der Gruppe der auslan-
dischen Doktoranden nehmen die Türken zahlenmaBig die erste 
Stelle ein. Heute kann man in der Türkei an jeder Universitat, 
an der das Geodasiestudium angeboten wird, eine Lehrkraft fin-
den, die bei Prof. Wolf promoviert hat. Einige Namen dieser 
Lehrkrâfte mit dem entsprechenden Promotionsdatum in Klammern 
sind nachfolgend aufgeführt: 

Prof. Dr. E. Özbenli (1962, inzwischen verstorb.), Prof. Dr. A. 
Aksoy (1962), Dr. I. Erokan (1963), Prof. Dr. M. Şerbetçi (1968-
), Dr. Ö. Cenan (1970), Prof. Dr. A. Tuğluoğlu (1971), Prof. Dr. 
O. Gürkan (1973), Prof. Dr. Ş. Hekimoğlu (1976), Prof. Dr. E. 
Öztürk (1977), Prof. Dr. M. T. Ünal (1977). 

AuBerhalb der deutschen Universitaten erhielt Prof. Wolf für 
seine Verdienste die Ehrendoktorwürde 1970 von der Eidgenössi-
schen Technischen Universitat in Zürich, 1976 von der Univer-
sitat Uppsala und 1981 von der Universitat Zagreb. Die Ehrendok-
torwürde der Technischen Universitat Yildiz in istanbul wurde 
Herr Prof. Wolf am 27.2.1993 in der türkischen Botschaft in Bonn 
unter Teilnahme vieler Gâste durch den damaligen stellvertreten-
den Ministerprasidenten und Staatsminister Prof. Dr. Erdal inönü 
persönlich verliehen. Darüber hinaus wurde ein Symposium unter 
dem Titel "Professor-Wolf-Symposium" vom 3.11. bis zum 5.11.1993 
in istanbul durch das Istanfouler Büro der Kammer der Türkischen 
Vermessungsingenieure und dem Fachbereich Geodâsie und Photog- 
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rammetrie der Yildiz Universitât ihm gewidmet. Ein Artikel über 
dieses Symposium wurde in der Zeitschrift für Vermessungswesen 
(im Heft Juni 1994) veröffentlicht. 

im Jahr 1964 war er an der Universitât istanbul sowie an der 
heutigen Technischen Universitât Yildiz in istanbul über 6 Mona-
te als Gastdozent tâtig. Nach seiner Pensionierung hat noch 
aufierplanmâfîige Vorlesungen an der Universitât Bonn abgehalten. 
Mir als dem letzten türJcischen Studenten, der diese aufierplanmâ-
Bigen Vorlesungen besuchen durfte, fâllt nun die Aufgabe zu, 
seinen Nachruf zu verfassen. Könnte er uns jetzt hören, möchte 
ich ihm im Namen aller seiner türkischen Studenten sagem "Wir 
bedanken uns bei Ihnen Professor Wolf und werden Ihre Verdienste 
niemals vergessen". 

Yüksel Al tiner, Bonn 

6 



ANKARA GPS TEST AĞINDA YERSEL GÖZLEMLERLE GPS ÖLÇÜLERİNİN 
BİRLİKTE DENGELENMESİ 

Ergün ÖZTÜRK 
Haluk KONAK 

R.Yücel YAŞAYAN 

ÖZET 

Günümüzde GPS uydularından yararlanarak yeryüzünün her bölgesinde, her türlü hava 
koşullarında, gece ve gündüz gözlem yapılabilmektedir. Alıcıların donanımında ve ölçü 
sonrası değerlendirme yöntemlerindeki hızlı gelişmeler sonucunda en az 4 uyduya yapılan eş 
zamanlı gözlemlerle komşu noktaların bağıl konumlan ( AX, AY, AZ )WGSS4 t = 10-20 
dakikalık süre içinde cm. duyarlığında belirlenebilmektedir. 

Ülke Temel Nirengi Ağının İyileştirilmesi, Yerkabuğu Hareketlerinin İzlenmesi ya da 
Deformasyon Araştırması amacı ile kurulan ağlarda Duyarlı Yörünge Parametreleri 
kullanılarak mm. basamağında konum duyarlıklarına ulaşılmaktadır. 

GPS gözlemleri ile gözlem koşullan uygun uygun olan noktaların bağıl konumlan, noktalar 
arasında görüş zorunluluğu olmaksızın gece ve gündüz, her türlü hava koşullarında, hızlı 
doğru ve ekonomik olarak belirlenebilmektedir. GPS gözlemlerini gerçekleştirebilmek için 
ufuktan 15° ve daha yüksekte kalan gökyüzünün açık olması, Navstar uydulan ile GPS 
alıcılan arasında sinyal kesilmesine neden olabilecek bir engel bulunmaması gerekir. 

Yerleşme bölgelerinde binalar, ormanlık alanlarda ağaçlar açık gökyüzünü engellemektedir. 
Buralardaki noktalann konumlan ancak yersel gözlemlerle belirlenebildiğinden, klasik ölçme 
araçlan olan teodolitlere, uzunluk ölçerlere ve nivolara olan gereksinim henüz ortadan 
kalkmamıştır. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde GPS ( Global Positioning System ) gözlemleri ile bağıl konum belirleme yöntem 
ve tekniklerindeki hızlı gelişmeler sonucunda, tekrarlamasız hızlı statik yöntemle, 10-20 
dakikalık bir sürede, her 6 saniyede bir gerçekleştirilen gözlemlerle cm. duyarlığında 
koordinatlar elde edilmektedir. 

Yer Kabuğu Hareketlerinin İzlenmesi, Deformasyon Araştırması ya da Ülke Temel Nirengi 
Ağının İyileştirilmesi amacıyla kurulan test ağlarında t = 60 dakikalık bir süre içinde 
gerçekleştirilen GPS gözlemleri ve Duyarlı Yörünge Parametreleri ( Precise Ephemeris PE ) 
kullanılarak 3-6 mm. duyarlığında Bağıl Konum Koordinattan elde edilmektedir. 
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Yüzey Ağlarında yapılan yersel gözlemlerin günümüzde ulaşılan duyarlıktan ; 

Yatay doğrultu gözlemlerinde ar   = 5 °° 
Düşey açı gözlemlerinde az   = 7 cc 
Eğik uzunluk ölçülerinde ad   = ( 10 mm.+ 5 ppm. ) 
Nivelman ölçülerinde C?AH = 4 x V S im.   [ mm.] 

kadardır. 

Bu çalışmada Ankara Metropoliten Nirengi Ağının ( İller Bankası 1976 ) bir bölümünde 
oluşturulan Ankara GPS Test AĞInda daha önce yapılmış olan yersel gözlemlerle 1992 
yılında gerçekleştirilen GPS ölçülerinin ( KINIK, İ.- ŞAHİN, K.- ŞANLI, İ., 1993 ) Üç 
Boyutlu Bütünleşik Ağ olarak toplu değerlendirme işlemleri tanıtılmıştır. 

2. GPS Koordinatlarının Serbest Ağ Yöntemi ile Dengelenmesi 

GPS gözlemleri ile elde edilen bağıl konum koordinatları ölçüler olarak ele alınır. Ağ 
noktalarının tümünün GPS koordinatları bilinmeyen seçilerek Birkaç Kez Belirlenen 
Bilinmeyenler Vektörlerinin Dengelenmesi yoluyla WGS84 de dengelenirler ( ÖZTÜRK 
1987, s.238 ). 

Ölçüler Varyans- Kovaryans Matrisi 

1 AXGPS 
1 AYGPS K.AGPS    =  ÖAGPS Q  AGPS (1) 
1 AZGPS 

Fonksiyonel Model Stokastik Model 

1 AXOPS    +   VAX = Ax XwGS84 
1 AYGPS   + VAY = Ay YWGSM        PAGPS   = K   AGPS (2) 
1 AZGPS    +   VAZ  = Az ZwGS84 

Matematik model kısa gösterimle yazılırsa 

1 + v = A.X P = K"1 GPS (3) 

biçimini alır. Burada 

1 : Ölçüler olarak ele alınan küçültülmüş koordinat farkları v: 
Ölçülerin düzeltmeleridir. 

AAX     0 0 
A.X =0         AAY      0 (4) 

0         0 AAZ 

8 



3. WGS84 Sistemindeki Bağıl Koordinatların TUJD Sistemine Dönüştürülmesi 

WGS84 Sistemindeki yer merkezli,üç boyutlu, bağıl konum koordinatları (AX,AY,AZ )WGS«4 ; 
üç boyutlu, 4 parametreli benzerlik dönüşümü ile Ülke Temel Nirengi Ağının elipsoid 
merkezli, üç boyutlu, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK DATUMU ( TUJD ) koordinat 
sistemine dönüştürülür. 

AX 1 -e*        ey         AX 
AY     =         M        ^         1 -e*       AY (5) 
AZ -ey         1 1 AZ 

TUID WGS84 

Dönüşüm bağıntıları kısa gösterimle 

AXTOJD = D4 .t4 4 parametreli benzerlik dönüşümü (6) 

biçimini alırlar. 

14 =  ex   ey    eE   M Dönüşüm Parametreleri (7) 

D4 : Benzerlik dönüşümü katsayılar matrisi ( ÖZTÜRK-ŞERBETÇİ 1992, s.391) 

ex = p.ex/M, ey=p.ey/M, ez=p.ei/M Dönüklükler (8) 

Dönüştürülmüş koordinatlar ( X, Y, Z ) TOJD 'm varyans-kovaryans matrisi 

Kix,Turo = D4.Kt4.d 4 (9) 

Kt4 : Dönüşüm parametrelerinin varyans-kovaryans matrisi 

bağıntısından hesaplanır. 

Dönüşüm parametrelerinin bilinmedikleri durumlarda bu büyüklükler, her iki sistemde 
koordinattan bilinen en az 2 eşlenik noktada (6) bağıntısından yararlanarak En Küçük Kareler 
Yöntemiyle belirlenir. 

4. Yersel Gözlemlerle TUJD Sistemine Dönüştürülmüş GPS Koordinatlarının 
Toplu Dengelenmesi 

Fiziksel yeryüzünde yapılan yatay doğrultu ( r ), düşey açı ( z ), eğik uzunluk ( d ) ve 
geometrik nivelman ölçüleri ( H ) ile GPS gözlemlerinden elde edilen, Ülke Temel Nirengi Ağı 
sistemine dönüştürülmüş Üç Boyutlu Bağıl Konum Koordinatları ( X, Y, Z ) TOJD topluca 
dengelenerek Üç Boyutlu Bütünleşik Ağın DİNAMİK KOORDİNATLARI hesaplanır. 

9 



1 + v = I  Ax   AA |   X Fonksiyonel  Model (10) 
A 

ÖLÇÜLER 

• Yersel Gözlemler 

ry Yatay Doğrultular 
ZİJ Düşey  Aç ı la r  
d jj Eğik uzunluklar 
AHİJ Geometrik Nivelman Ölçüleri (11) 

• GPS Gözlemleri 

AX 
AY TUJD Sistemine Dönüştürülmüş 
AZ   GPS Bağıl konum koordinattan (12) 

Fonksiyonel Model 

r vr A ı x A i y A I Z A f A I x  
z vz AH Azy AK Az Az        y 
d vd A ^  Ady Ab 0 0         A# 
AH       + VAH        =         AHK AHy AHZ 0 0         AA (13) 
AX VAX AAX 0 0 0 0 
AY vAY 0 AAJ, 0 0 0 

AZ VAZ 0 0 AAZ 0 0 

(WOLF1975 S .180)  

Stokastik Model 

Kfl  = K ^  (14) 
KHH 

KAXAX 

P = Kıf1 Ağırlık   Matrisi (15) 

AT
XPAX AT

XPAA        X AT
XP, Normal 

AT
APAX ATAPAA        A      -     AT

APı   = 0        Denklemler (16) 
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Be : Bütünleşik Ağda bulunan üst dereceden ağ noktalarının ya da eşlenik datum noktalarının 
koordinatları (Xe) ile oluşturulan 7 parametreli benzerlik dönüşümünün katsayılar matrisidir. 
Genişletilmiş normal denklemlerin çözümü sonucunda üst dereceden ağ noktalan ile eşlenik 
datum noktalarında 

XeTXe = min.   Kısmi İzMnumum (20) 

koşulunu sağlayan Ülke Temel Nirengi Ağı Sistemindeki Elipsoid Merkezli Üç Boyutlu 
Kartezyen Koordinatlar ( X, Y, Z ) TOJD elde edilir. 

Bütünleşik ağdan hesaplanan eşlenik nokta koordinatları ( Xe), üst dereceden ağ olan Ülke 
Temel Nirengi Ağından hesaplanan ve halen kullanılmakta olan Geçerli Koordinatlarla (Xg) 
aynı değildir. Aralarındaki farklar ; üst dereceden nokta koordinatlarının elde ediliş biçimine, 
duyarlıklarına , aralarındaki tutarlılıklara ve nokta derecelerine bağlı olarak değişir. 

Daha gelişmiş alet ve yöntemlerle eskisinden çok daha duyarlı olarak elde edilen yeni 
koordinatlar ( Xe) ülke nirengi ağının iyileştirilmesi olarak düşünülebilir ve Dinamik 
Koordinatlar olarak adlandırılır. 

5. Eşlenik Noktaların Dinamik Koordinatları ( Xe) ile Halen Kullanılmakta 
olan Geçerli Koordinatları ( Xg) Arasında Uyuşum Sağlanması 

Üst dereceden ağ koordinatlarının ( Xg) yeterli duyarlıkta elde edilmiş oldukları durumda 
Aşama Sıralı ( Hiyerarşik ) Sıklaştırma yöntemi uygulanmak istenirse aşağıdaki uyuşum 
işlemi yapılır ( MEMEDER 1992 ). 

•   IX6 - Xg  I > 5 cm. olan noktaların eşlenik olup olmadıkları verilen noktalar kümesinde 
uyuşum testi yapılarak denetlenir. 
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• Eşlenik olmayan noktalar, yeni noktalar olarak ele alınıp Be matrisinden çıkarılarak ağın 
datumu, yeni bir datum dönüşümü işlemiyle belirlenir ( ÖZFÜRK-ŞERBETÇİ 1992, 
s.389 ). 

X=   Xe        G=   Ge         Be=    Ge (21) 

Xy Gy 0 

S = I - GCB^G)"1 BT
e       Dönüşüm Matrisi (22) 

XD = S.X        Datum Dönüşümü (Dönüştürülmüş Koordinatlar) (23) 

QXXD = S.Qxx-ST     Ters Ağırlık Matrisi (24) 

* Bütünleşik Ağın Datumu en uygun biçimde belirlendikten sonra | Xe - Xg |     > crx olan 
eşlenik datum noktalarının verilen koordinatlarını korumak amacıyla; dinamik koordinatlar 
(Le), yeni koordinatlar (Ly) ve korunması gereken geçerli koordinatlar (Lg) gözlemler 
olarak ele alınıp Birkaç Kez Belirlenen Bilinmeyenler Vektörlerinin Dengelenmesi yoluyla 
yeniden değerlendirilirler. 

U Vo. I 0 Xg 
Ly  +         Vy 0 I Xy        Fonksiyonel Model (25) 
Lg Vg 1 0  

C^o Qee Qey 
Oy. Oyy 0 

Kn= Stokastik Model (26) 
0 G\\ 

Stokastik modeldeki c2
o Qey terimleri, datum dönüşümü sonucunda hesaplanmış olan QXXD 

matrisinden alınır. I birim matristir. a2
g = 0.01 cm2 seçilerek elde edilen çok büyük 

ağırlıklarla eşlenik datum noktalarının koordinatları korunmuş olur. 

6. Ankara GPS Test Ağının Dengelenmesi 

Ankara Metropoliten Nirengi Ağının ( İller Bankası 1976 ) bir bölümünde oluşturulan Ankara 
GPS Test Ağında ( Şekil 1.) daha önce yapılmış olan yersel gözlemler ; 572 yatay doğrultu 
( Tİ), 232 eğik uzunluk ( di), 262 düşey açı ( Z;) ve 262 geometriknivelman ölçüsü ( AH;) dir. 
Bu ağda 1992 yılında Harita Genel Komutanlığı elemanlarınca 7213, 7216, 8003, 8004 
numaralı noktalarda GPS gözlemleri yapılmıştır. Test Ağı 78 noktadan oluşmaktadır 
Bunlardan 9 tanesi Ülke Temel Nirengi Ağında halen kullanılmakta olan ve geçerli 
koordinatları korunması gereken I. ve H derece noktalardır. Yersel gözlemlerle GPS 
ölçülerinin Üç Boyutlu Bütünleşik Ağ olarak topluca dengeleme işlemleri ( Şekil 2. ) deki 
adımlar izlenerek gerçekleştirilmiştir. 
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-----------------------' .Karş ı l ıkl ı    gözlenen   yatay doğrultular 

---------------------- :Tek yönlü gözlenen   yatay doğrultular 

— , ----------------: Düşey açı   gözlemleri 

. ---------1---------: Eğik uzunluk vg   nivelman gözlemleri 

Şekil 1. Ankara GPS Test Ağı 
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6.1. Bütünleşik Ağın Elipsoid Merkezli Üç Boyutlu Yaklaşık 
Koordinatlarının Hesaplanması 

x°j = >% + S°gj. cos t°gj UTM Koordinattan (27) 
y°j = y8

+ S^.smfg,- 
h°j = hg + dgj. cos ( Zgj - Ygj / 2 ) / cos( Ygj / 2 )   Elipsoid Yüksekliği 

Xg , yg , hg : Üst dereceden ağ noktalarının geçerli UTM koordinattan , 
Xj, yj, hj   : Yeni noktaların UTM koordinattan , 
Ya : dgj kenarını yerin merkezinden gören açı, 
Û72İ3=H72İ3 : Elipsoidin jeoide teğet olduğu datum noktası. 

x° B° 
y°        -»     L° UTM koordinatlarından Elipsoidal Merkezli Eğri (28) 
h° h°e koordinatların hesaplanması 

B°j= Boj + bosy2 + b,4y4 
L°j = Loj + b.ı y + bo3 y3 + bo5 y5 (29) 
h°ej=  h°j ( S C H A T Z 1 9 8 5 )  

B° X °         Elipsoid Merkezli Eğri koordinatlardan 
L°         -> Y° kartezyen koordinatlann hesaplanması (30) 
h° Z° 

(TORGE 1980) 

X°j =  (Nj + h°j) cos Bj. cos Lj 
Y°j =   (Nj + h°j) cos Bj. sin Lj 
Z°j =   (Nj(l-e^)+ h°  )sinBj (31) 
Nj  = Va/(l-e2sin2Bj ) 
e2   =   (a2-b2)/a2 

6.2. WGS84 sistemindeki Bağıl Konum Koordinatlannın (AX, AY, AZ) 
Ülke Temel Nirengi Ağına Dönüştürülmesi 

İşlemler (5), (6), (7) eşitliklerinden yararlanarak 

AX 
AY       = D4.I4 3 Boyutlu, 4 parametreli Benzerlik Dönüşümü 
AZ 

TUJD 

bağıntılan ile gerçekleştirilir. 
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6.3. Düzeltme Denklemlerinin Yaalması 

Bütünleşik Ağda gözlenen yatay doğrultular ( ti), eğik uzunluklar ( di), düşey açılar ( Z;) ve 
geometrik nivelman ölçüşülen ( AH, ) ve GPS gözlemleri ile belirlenen bağıl konum 
koordinatları ( AX, AY, AZ )TUTO ye ilişkin düzeltme denklemleri (WOLF 1975,s.l80 ) de 
verilen bağıntılarla yazılırlar. 

6.4. Normal Denklemlerin Kurulması ve Çözümü 

Genişletilmiş Normal Denklemler (15), (16), (17) bağıntılanndan yararlanarak kurulup 
çözülürler ve 

dX, dY, dZ, d<|>, dA      küçültülmüş bilinmeyenler, 

X = X° + dX , $ = <|>o + d<|>  Dinamik koordinatlar (32) 

bulunurlar. 

6.5. Dinamik Koordinatların Hesaplanması 

B X 
L         -»       Y 
h Z 

TUJD TUJD 

Li = arctan(Yi/Xi) 
Z; NİJ 

Bi,j+1 = arctan( ------------------- ( 1 -   ________ e2 )-ı) 
A/(XÎ2 + Yİ2) Nij+hij 

a (33) 
NİIj+ı=  ------------------------------- 

(1 -e 2  sin2Bi,j+ı) 

V(Xİ
2 + Yİ

2) 
hi j+ ı  = ------------------------------------------------------- "Nİ,I+İ 

COSBİ,J+İ 

İ=l,2, 3,..... ,p       Nokta Numaraları 
j= 1, 2, 3,..... , p       İterasyon Numaralan 
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Meridyene dik yöndeki eğrilik yarıçapı  Ni, j+ı adım adım yaklaşma yöntemiyle elde 
edildiğinden; Bf ,J+ı, N; ,J+ı, h;,J+ı, değerlerinin sırsıyla hesaplama işlemleri 

ABi,j+ı =Bİ,J+1 -Bİ,J (34) 

farkı gö2ardı edilebilecek kadar küçük kalınca kesilir. 

| A Bi,j+1 | Z 1.10 "9       (BOLJEN 1993 ) (35) 

6.6. Ülke Temel Nirengi Ağı Sistemine Dönüşüm 

B B° İki Boyutlu Benzerlik Dönüşümü 
L         -»        L° Bg,Lg: Ülke Temel Nirengi Ağı 
h hg = h Geçerli Koordinatları (36) 

TUJD 

6.7. İki Boyutlu UTM Koordinatlarının Hesaplanması 

Bg x         Kuvvet serileri yardımıyla geçiş ( SCHATZ 1985 ) 
Lg      ~+      y (37) 

Xj = Xoj + ao2 L2 + a.,4 L4 
Yj = Yoj + aol L + ao3 L3 + ao5 L5 (38) 

6.8. Üst Derceden Ağ Noktalannda Geçerli Koordinatların Korunması 

Eşlenik datum noktalarının bütünleşik ağda hesaplanan Dinamik UTM koordinatları Le, halen 
kullanılmakta olan Geçerli Koordinatları Lg ve yeni noktaların UTM koordinatları Ly ile 
gösterilir. Bütünleşik ağın kesin UTM koordinatları ( Xg,xy ) 

Le Ve 1 0  Xg 
Ly    +         Vy 0 I Xy        Fonksiyonel Model (39) 
Lg Vg 1 0  

O2» Qee Qey        I 
Qye Qyy       I         0 

KM= Stokastik Model (40) 
0 0.01 I 

bağıntıları ile hesaplanır. 
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7. Sonuç 

GPS uydularının sayısı günümüzde, 21 asıl ve 3 yedek uydu olmak üzere toplam 24 olmuştur. 
Bu uydulardan yararlanarak yeryüzünün her noktasında, her türlü hava koşullarında, gece ve 
gündüz GPS gözlemleri yapılabilmektedir. GPS akalarının donanımında ve ölçü sonrası 
değerlendirme ( Post Processing ) yöntemlerindeki hızlı gelişmeler sonucunda en az 4 uyduya 
yapılan eş zamanlı gözlemlerle, 20 km'yi geçmeyen komşu noktaların bağıl konumlan 
(AX, AY, AZ VGS84 t = 10-20 dakikalık süre içinde cm. basamağındaki duyarlılarla 
belirlenebilmektedir. 

Tekrarlamasız hızlı statik yöntemle elde edilen koordinatların duyarlıktan ax = ay = 3 cm, 
CTZ = 6 cm. dir. Bu duyarlıklar Ülke Nirengi Ağı Sıklaştırması ve Mühendislik Jeodezisi 
amaçlan için yeterlidir. 

Ülke Temel Nirengi Ağının İyileştirilmesi, Yerkabuğu Hareketlerinin İzlenmesi ya da 
Deformasyon Araştırması amacı ile kurulan ve yüksek duyarlık gerektiren Jeodezik Ağlarda 
t = 60- 240 dakikalık süre içinde gerçekleştirilen gözlemler ve duyarlı yörünge parametreleri 
( Precise Ephemeris PE ) kullanılarak <rx = cy = 3 mm, az = 6 mm. bağıl konum 
duyarlıklarına ulaşılmaktadır. 

GPS gözlemleri ile yeryüzünün her bölgesinde gözlem koşullan uygun olan noktaların üç 
boyutlu bağıl konumlan ( X, Y, Z ) WGSS4 ; noktalar arsında görüş zorunluluğu olmaksızın, 
gece ve gündüz, her türlü hava koşullarında, hızlı doğru ve ekonomik olarak 
belirlenebilmektedir. 

Buna karşılık GPS gözlemlerini gerçekleştirebilmek için ufukta 15° ve daha yüksekte kalan 
gökyüzünün açık olması, başka bir deyişle NAVSTAR uydulan ile GPS alıcılan arasmda 
sinyal kesilmesine neden olabilecek bir engel bulunmaması gerekir. Yerleşme bölgelerinde 
binalar, ormanlık alanlarda ağaçlar açık gökyüzünü engellediklerinden bu gibi yerlerde GPS 
gözlemi yapılamamaktadır. Buralardaki noktaların konumlan yersel gözlemlerle belirlenebilir. 
Bu nedenle klasik ölçme araçlan olan teodolitiere, uzunluk ölçerlere ve nivolara olan 
gereksinim henüz ortadan kalkmamıştır. 

GPS gözlemlerinin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen yükseklikler ( n. ), referans 
elipsoidinden fiziksel yeryüzüne kadar elipsoidin normali boyunca olan uzaklıklardır (Elipsoid 
Yükseklikleri ). Buna karşılık uygulamada jeoitten fiziksel yeryüzüne kadar çekül eğrisi 
boyunca olan yolun uzunluğu ( Ortometrik Yükseklikler, H ) kullanılmaktadır. Bu iki 
yükseklik arasındaki bağıntı h. = H + n biçimindedir. Ortometrik yükseklikleri ( H ) 
hesaplayabilmek için elipsoid yüksekliklerinden ( h,. ) jeoid dalgalanmalarının ( n, jeoid 
yükseldikleri ) çıkanlması gerekir. Jeoid dalgalanmalarının bilinmedikleri durumlarda GPS 
ağı noktalarının birbirine yakın seçilmesi, nj - ry s 0 koşulunun ve 

H j - H ^ C h j - h O - C n j - n O s h j - h i  (41) 

bağıntısının sağlanması gerekir. 
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GPS gözlemlerinden eide edilen bağıl konumlar (AX, AY, AZ )wwm koordinat sistemindedir. 
Oysa ülkemizde halen kullanılmakta olan noktalann koordinatları ED-50 ( TUJD ) 
sistemindedir. (AX, AY, AZ )WGSg4 GPS koordinaîlannda (AX, AY, AZ )ru;H koordinatlarının elde 
edilmesi işlemi; Üç boyutlu 4 Parametreli Benzerlik Dönüşümü ile gerçekleştirilmektedir. 
Dönüşüm parametrelerini En Küçük Kareler Yöntemi ile güvenilir olarak hesaplayabilmek 
için TUJD Koordinatları bilinen 3 noktanın ( en az 2 ) Bütünleşik Ağa katılmaları ve bu 
noktalarda GPS gözlemleri yapılması gerekir. 

Ömek uygulama olarak seçilen ANKARA GPS TEST AĞÎnda, yersel gözlemlerle GPS 
ölçülerinin birlikte dengelenmesi sonucunda ulaşılan koordinat duyarlıkları iru --■= my = = 0.8 cm, 
mz= 0.9 cm. kadardır. 
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YENİ GÎS UYGULAMA ALANLARI VE GIS'DEN YENİ BEKLENTİLER 

RalfBILL Derya 
MAKTAV 

ÖZET 
Gerek dünyada, gerekse Türkiye'de, uzaktan algılama sistemleriyle de kompakt bir biçimde 
kullanılabilen Coğrafî Bilgi Sistemleri'nin (Geographic Information System: GIS) uygulama alanı 
sayısı hızla artmaktadır. Özellikle, temel verilere ulaşım kolaylaştıkça, yeni uygulama alanlarının, 
GIS teknolojisinden yararlanabilmesi de mümkün olmaktadır. Bu arada, kullanıcı sayısının hızla 
artması, GIS teknolojisine yeni boyutların getirilme zorunluluğunu da birlikte getirmektedir. Bu 
durum, özellikle kamu kuruluşlarının da bu sistemlere yönelmesi açısından, Türkiye'de de kendini 
hissettirmektedir. Burada, yeni uygulama alanları ve bunlara paralel olarak ortaya çıkan yeni 
beklentiler, çeşitli yönlerden irdelenecektir. 

GIS Pazarını Artıran Güçler 

Dünyada ve Türkiye'de GIS Pazarının Durumu 
Dünyadaki bilgisayar ve GIS pazarlarıyla ilgili gelişmeler ve ileriye yönelik tahminler 
incelendiğine (Gartzen, P, 1992; Daratech, 1994), başlangıcından itibaren hızlı bir 
biçimde gelişmekte olan bilgisayar teknolojisinin son yıllardaki durgunluğuna karşın, GIS 
teknolojisinin, müthiş bir ivmeyle ilerlediği görülmektedir. Henüz başlangıç devresinde 
olan Türkiye için bir rakam vermek şu an için pek gerçekçi olmayabilir, ancak gelişmiş 
ülkelerde, GIS branşında, 1991-1996 için % 17 civarında bir artış beklenmektedir. Bu 
artışta, Amerika va Kanada yanında Avrupa ülkelerinin de büyük katkısı görülmektedir. 
Bu artışta, çevrenin gözlenmesi, doğal kaynaklarla ilgili envanter çalışmaları, emlâkçilik 
işleri, ulaşım ve telekomünikasyon çalışmaları gibi endüstriler özellikle etkili olmaktadır. 
Buradan da anlaşılacağı gibi, kamu kuruluşları yanında, özel sektör de bu sistemlerden 
yararlanabilmektedir. Birçok gelişmiş ülkede, özel sektörün kullanım oranının, kamu 
sektöründen yüksek olduğu ifade edilmektedir. Türkiye'de ise, kamu kuruluşlarının ve 
üniversitelerin (sayısal olarak az ise de) büyük bir kullanım üstünlüğü bulunmaktadır. 
Ancak özelleştirme çabaları içindeki ülkemizde, özel sektörün GIS kullanımı ileride 
mutlaka artacaktır. 

GIS'e Destek Güçler 
GIS kavramı, genellikle, sadece ürün dünyası ile olan bağlantısı açısından ele 
alınmaktadır (Bill,R.;Fritsch, D., 1994a ve b). Ancak, GIS potansiyeli ve GIS'in geleceği, 
sadece bu parametre ile açıklanamaz. Bu düşünceden hareketle, bu çalışmada, GIS 
ürünleri, tasarıları ve teknolojinin bulunduğu nokta birlikte ele alınmıştır, zira GIS'in 
geleceğinde, bu üç parametrenin ve bunların karşılıklı etkileşimlerinin de etkisi mutlaka 
olacaktır, yani destek güçtürler. 
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Örneğin Almanya ve İsviçre'de bazı araştırma merkezleri bu sistemin önemini 
kavramışlar ve bu sistemle ilgili yatırımlara büyük önem vermeğe başlamışlardır. GIS, 
sürekli bir biçimde bilgisayar teknolojisindeki yeni kavramları, yeni gelişmeleri izlemekte 
ve bunları kendi sistemlerine entegre etmektedir. Yeni ürünler, eski ürünleri demode 
hâle getirmekte ve piyasadan silmektedir. Türkiye, bu gün için, bu noktada üretici 
konumunda olmayıp kullanıcı konumundadır. 

Tekniği® Dununu 
Bir araştırıcının ve uygulayıcının GIS'den beklentileri ile tekniğin bulunduğu konum 
arasında halen aykırılıklar bulunmaktadır. Bugünkü teknik, coğrafi gerçekleri,  iki 
boyutlu, statik ve sınırlı fonksiyonlarla tanımlamaktadır (Goodchild, M. F. 1991). Ancak, 
yeni uygulamalar ve temel verilerin elde edilmesi sonucu, daha geniş olanaklara, 
özellikle çok geniş kapsamlı (uzaysal) veri analizine olan talep ortaya çıkacaktır. Bu 
durumda, yukarıdaki tanıma ileride yeni boyutlar getirmek gerekecektir: 
Statik veri kümeleri yerine, her uygulama için dinamik veriler ele alınacak, yönetilecek, 
analiz edilecek ve sunulacaktır (örneğin ulaşım bağlantıları gibi). 
Haritaya dayalı, iki boyutlu veri oluşumu yerine, gerçek dünyayı yansıtan üç boyutlu 
nesneler istenecektir (örneğin şehir plânlaması gibi). 
Sınırlanmış fonksiyonlar genişletilecek, analiz ihtiyacı desteklenecektir. Bu, özellikle 
istatistiksel analiz, simulasyon ve topoloji fonksiyonları için geçerli olacaktır. 

GIS Tasarımlan 
Ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere, çeşitli temel tasarımlar uzun zamandan 
beri somut olarak gerçekleştirilmektedir. Almanya'dan örnek olarak, djitalleştirilmiş 
gayrimenkul haritaları (Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)), dijitalleştirilmiş 
tapular (das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB)), resmi topoğrafik-kartoğrafik 
bilgi sistemi (das Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem 
(ATKIS)), ve İsviçre'den resmi ölçmeler (Reform Amtlicher Vermessung (RAV)) 
verilebilir. Tabiki, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği kapsamı dışında da birçok 
aktiviteler söz konusudur. Devlet İstatistik Enstitüleri, yeni bir istatistiksel bilgi sistemi 
kurmaya çalışmaktadır; çevre açısından, bölgesel, ulusal veya uluslararası bazda olmak 
üzere çevre bilgi sistemleri planlanmaktadır. Bu arada, bazen, tasarımlar arasındaki 
uyumsuzluk nedeniyle, farklı amaçlara yönelik çalışmalar gereksiz yere iki defa 
yapılmaktadır ki, bunların iyi bir koordinasyonla, özellikle ülke ekonomisi açısından 
önlenmesi şarttır. 

Avrupa'da, ulusal bazdaki gerçekleştirmeler çok farklılık gösterir. Tüm tasarılar, 
gerçekleştirilmeleri açısından, 10-20 yıllık uzun vadeli programlar olarak göz önüne 
alınmalıdır. Bu da, bu tür temel verilerin uygulayıcıları açısından diğer bir problemin 
ortaya çıkması demektir. 

Yeni Kullanım Alanları 

Örneğin kadastro işlerini yapan kamu sektörü veya enerji sağlayan müesseseler dışında 
da, sayıları gittikçe artan kullanım alanları bulunmaktadır. Bunlar, aşağıda kısaca 
özetlenmiştir: 
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Çevre Koroma 
Artan çevre kirliliğinin insanlık için önemli bir problem hâline dönüşnıesiyle, aktüel 
çevre verilerini ve çevrenin davranışım incelemeye yönelik araştırmalara olan eğilim de 
artmıştır. Buna göre, örneğin, çevrenin izlenmesinde, çevrenin analizinde, yeryüzünde 
gittikçe azalan doğal kaynakların yönetiminde (Maktav, D.; Kapdaşk, S., 1994) ve çevre 
analitiğinde, uzaktan algılama ve bilgi sistemleri büyük kolaylıklar sağlamaktadır. însan 
yaşamını doğrudan ilgilendiren bu uygulamalar, 1993 yılında GIS piyasasını büyük ölçüde 
canlandırmıştır. Diğer taraftan, habitat cinslerinin analizi ve iyileştirme çalışmaları, flora 
ve faunanın analizi gibi konular da da GIS'den yararlanılmaya başlanmıştır. 

Ulaşım 
Gerek dünyada, gerekse Türkiye'de ulaşım çok önemli bir konudur. Belirli mevsimlerde 
azalan, belirli mevsimlerde çoğalan trafik, yollara büyük bir yük getirmektedir. Örneğin, 
bayram tatillerinde şehirlerarası trafiğin, iş çıkış saatlerinde de şehir trafiğinin zaman 
zaman kitlendiği bilinmektedir. Bu tür kitlenmeler, gelişmiş ülkelerde de yaşanmaktadır 
ve insanlar seyahat etme özgürlüpne sahip oldukça da, bu hareketlilik devam edecektir. 

Diğer taraftan, yol yapım maliyetlerinin büyük rakamlara ulaştığı da gayet iyi 
bilinmektedir. Bu nedenle, yolların, hem çevreye az zarar verecek biçimde, hem de 
optimum kullanımı ve araçların gerçek zaman (real time) içerisinde hareket etmelerinin 
sağlanması, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır, İşte bu noktada, gene GIS en 
iyi uygulama sistemi olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, yol ağlan çeşitli ölçeklerde 
dijitaEeştirilmiştir. Bu dijital verilerle, araçların en kısa zamanda ve en uygun bir biçimde 
bir noktadan bir noktaya varmaları sağlanabilmekte ve kontrol edilebilmektedir. 
Örneğin yol inşaatları, kazalar gibi aktüel veriler sayesinde de, yolların kullanımında 
optimizasyon sağlanmaktadır. Türkiye'de, belirli bölgelerde, yangın detektörleri, rüzgâr 
ölçerler, alarm sistemleri gibi pahalı ve gelişmiş teknoloji ürünleri kullanılmaktadır. GIS 
sistemleri, bunlara paralel olarak, yol sayısının da artması ile devreye girecektir. 

Niifos ve Pazarlama 
Bir ülkede seçmen ve tüketici davranışları, bölgesel farklılıklar gösterir. Bu farklılık ve 
çeşitlilik,  analiz işlemlerini karmaşık bir hâle sokmaktadır.  Bu nedenle, gelişmiş 
ülkelerdeki birçok seçim araştırma kuruluşları, bu tür analizler için bir müddetten beri 
GIS'den yararlanmaktadır. Sonuçlar da, GIS ile düzenlenmektedir. Türkiye'de bu 
konuda gelişmiş yazılımlar kullanılmaktadır, fakat GÎS -bazı firmalarla yaptığımız 
temaslare göre» henüz kullanılmamaktadır. 

Diğer taraftan, birçok şirket, aktivitelerini ve ürünlerindeki başarılarını GIS ile 
denetlemekte, yeni ürünlerine yönelik plânlarını GIS ile yapmakta, müşteri sınıflarını ve 
satış bölgelerini GÎS analizleri ile saptamaktadır. Böylece, 'doğrudan pazarlama' denilen 
olay ortadan kalkmakta ve firmalar büyük kazanç sağlamaktadır. 

Ortak Bilgi Sistemleri 
GIS,    ticaret    hayatında    gittikçe    önem    kazanan   bir    stratejik    temel    modülü 
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oluşturmaktadır. Hatta bazı yabancı kaynaklarda 'GIS in business' diye bir terimin 
oluştuğu da görülmektedir. Bir müessesede saklanan bilgilerin çoğu, somut bir uzaysal 
yapıya sahiptir. Firmalar, GIS'den, satış hareketlerinin ve nakliye yollarının analizinde 
ve direkt piyasaya yönelik plânlamalarda yararlanmaktadır. GIS, karar vermede gittikçe 
daha etkin bir sistem konumuna gelmektedir. Burada önemli olan, GIS'in, firmanın 
bütünü için bilgi yönetiminin bir parçası olması ve farklı verileri, çalışanlara, müşterilere 
ve mal getirenlere uyarlayabilmesidir. 

Otel ve Turistik Bilgi Sistemleri 
Günümüzde, bir ülkenin vatandaşları veya .turistler, oteller, görülmeye değer yerler, 
alışveriş merkezleri veya ulaşım bağlantıları hakkında bilgi almak isterler. İnsanların bu 
istekleri, turizm büroları ile, kiosk denilen kulübelerle veya diğer medya olanakları ile 
çözülmektedir. Günümüzde tam anlamıyla henüz gelişmemiş olan, kişiye, kendi 
arzusuna en uygun olanın verilmesidir ki bu da gelecekte sağlanacaktır. Özellikle, 
otolara yerleştilecek konumlandırma sistemlerinin de desteği ile, sürücülerin 
navigasyonu sağlanacaktır. Bu tür bir 'gerçek zaman GIS"inin gelişimiyle, aktüel 
verilere, araçlara ve çeşitli bölgelere yerleştirilecek algılayıcılara olan talep de 
kendiliğinden oluşacaktır. 

Emlâk İşleri 
Kalabalık bölgelerde, dijital temel verilerin elde edilmesiyle, emlâk işlerinde gözler 
GIS'e çevrilmiştir. Büyük bankalar ve emlâkçılar, ellerindeki her türlü taşınmazı bu tür 
sistemlerle yönetmekte, kendi verilerini, kadastral ve topoğrafik verilerle 
bütünleştirmektedirler. Dijital olarak depolanmış mevcut bina dosyalarından, rayiç 
değerlerden ve nüfus verilerinden yararlanılmaktadır. Bu veri füzyonu ile, amaca daha 
uygun piyasa analizleri, daha basit alışveriş ve pazarlık ortamları doğmaktadır. 
Günümüzde, bunu sağlayan sistemler şimdilik pahalı ve karmaşık bir yapıya sahiptir, 
fakat artan talebe bağlı olarak daha basit GIS'in piyasaya çıkacağı kesindir. Türkiye'de 
emlâkçilik işleri daha ziyade bölgesel olarak yapılmakta olduğundan ve henüz büyük 
firmaların tekeline girmediğinden, basit bilgisayar programlarının dışında bir GIS 
kullanımı -pahalı olması nedeniyle- şu an için lüks olarak düşünülebilir. 

GIS'den Yeni Beklentiler 

GIS'in, yukarıda sözü edilen uygulama alanlarında büyük yararlar sağlaması, GIS 
teknolojisinden yeni bir takım beklentilere yol açmıştır. Bu beklentilerin neler 
olabileceği, tamamen bu yayının yazarlarının bakış açısından aşağıda tartışılmıştır. 

Temel Sistemlerden Beklentiler 
GIS tekniğini bugüne kadar en fazla kullananlar, işe temel bilgi sistemleriyle başlamışlar 
ve çalışmaları, daha ziyade analog teknikleri, dijital tekniklere (veri bankaları, bilgi 
sistemleri) dönüştürmek yönünde olmuştur. Bunun başlıca nedeni olarak, kendi 
çalışmalarını geleceğe taşımak düşüncesi gösterilebilir. Bu tür amaçlar, genellikle, politik 
ve yönetimsel ön çalışmalar gerektirir. 

Bilgi sistemlerindeki bugüne kadarki temel aktiviteler, çağırmak ve sorgulamak 
amacıyla, verilerin ve bilgilerin elde edilmesi yönünde olmuştur. Fonksiyonlar da buna 
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göre belirlenmiştir. Veriyi bizzat üretenler dışındakilerin bunlardan yararlanabilmesi hep 
geri plânda kalmıştır. 

Ölçme işleri ve enerji sağlama gibi uygulama alanlarında, dijital veri miktarları çok 
büyük boyutlara erişmektedir (örneğin Almanya'da büyük ölçekli ölçme işlerinde tüm 
ülkenin % 15-20'si). Bölgenin tamamını örten ve yeterli olabilecek bir dijitalleştirme 
sistemi ise yıllar alacaktır. Orta ölçekli düşünüldüğünde ise, başlangıç yılı olarak 1997 
düşünülebilir. Ancak bu noktada şu soru sorulabilir: acaba yukarıda sözü edilen 
kullanıcılar bu kadar bekleyebilir mi? Bu nedenle, şimdiden, ihtiyaca göre veri seçiminde 
ve veri hazırlamada büyük esneklik istenmelidir. 

Uyum ve Ortak Çalışma Gereksinimi 
Bilgisayarların kullanıldığı hizmet sektöründe, gittikçe artan miktarlarda, uzaysal veriler 
oluşmaktadır. Örneğin, çevre bilgi sistemlerine sahip çevreci kuruluşlar veya ulaşım 
sistemlerine ve yol veri bankalarına sahip otomobil endüstrisi gibi. Bu tür tasarıların çoğu 
birbirleriyle uyumsuz bir biçimde gelişmektedir. Ayrıca, temel verileri üretenler, bunları 
uzaysal ve ihtiyaca cevap verecek biçimde üretmediklerinden, bu tasanlar sadece kendi 
veri oluşumlarına hizmet etmektedir. Bu durum, zaten kısıtlı olan eldeki olanakların bazı 
noktalarda boşuna harcanması anlamına geldiğinden, ülke ekonomisi açısından olumsuz 
bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, diğer veri üreticileri ile rekabet etmek 
yerine, onlarla ortak çalışmalar yapmak daha uygun olacaktır. 

Yukarıda sözü edilen ATKIS ve RAV gibi yeni sistemler, bu tip isteklere cevap 
vermelidir. Bu sistemlerdeki veri modelleme, modern ve çok amaçlı olarak 
hazırlanmıştır. Ancak, yeni uygulama disiplinlerine açılmalı, ve bunlarla derhal ilişki 
kurulmalıdır. Bu tür pahalı ve büyük tasanlar, küçük kısmî projeler hâlinde geliştirilmeli 
ve yaklaşık 2 yıl içinde yarar sağlamaya başlamalıdır (Zehnder, C. A. 1993). Bunun 
koşulu, verileri, ihtiyaca cevap verecek biçimde hazırlamak, bu verilerin ve böylece tüm 
tasarının genel bir ekonomik değeri olabileceğini gösterecek, veri üreticisinin dışında bir 
kullanıcıyıyı zamanında aramak ve bulmaktır. Bu tür kullanıcılar, enerji tüketici 
kuruluşlarla, çevre kuruluşlarıyla, askeriye ile ve otomobil endüstrisi ile ilişkidedirler. Bu 
tür bir olayda kazanılacak başarı, birçok temel tasarının ilk hedeflerini aşar: finansman 
problemi halledilmiştir, verilerdeki ve çalışmalardaki gereksiz tekrarlar ortadan 
kalkmıştır. 

Entegrasyon ve Analiz Gücünün Artışı 
GIS'in bugüne kadarki ana uygulayıcıları (örn. arazi ölçmeleri yapanlar ve enerji 
tüketicEeri), öncelikle verilerin elde edilmesi ve sunuluşu ile ilgilenmişlerdir. Veri analizi 
fonksiyonuna olan talebin çok az oluşu veya tek taraflı oluşunun kanıtı da, zaten bu 
uygulamanın kendinde yatmaktadır. GIS'in, çevrecilik ve plânlama gibi yeni uygulama 
alanlarıyla birlikte, veri analizine olan talep de günümüzde hızla artmaktadır. Burada, 
özellikle, uzaysal olaylar ağırlıklı olarak araştırılmalıdır. Simulasyonlar ve model 
hesaplamaları, tüm plânlama sürecini desteklemeli ve karar verici konumundaki kişilere 
karar vermelerinde sağlam zeminler oluşturmalıdır. 

Eğer daha önceki bölümlerde de sözü edilmiş olan temel veriler mevcutsa, sadece kendi 
problemlerini çözmek için değil (her nekadar sistem bu amaçla hazırlanmış ise de), 
çeşitli analizler yapmak için de bunlar kullanılmalıdır. Ekosistemimiz çok karmaşıktır ve 
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sadece tek bir meslek disiplininin, kendi açısından konuyu incelemesiyle, ekosistemi 
korumak veya hakkında karar vermek mümkün olamaz. Burada çözülmesi gereken acil 
problemler vardır. Bilgi ve bu bilginin işlenmesi, burada çok önemli bir rol oynar. Diğer 
verilerin de eklenmesiyle, her mesleki uygulama, kendi uygulamasının dışına taşabilecek 
konuma gelir. 

Verilerin, her yerde elde edilebilmesiyle, eski kullanıcıların yeni çalışma biçimleri ortaya 
çıkmış olur. Buna göre, veri değiş tokuşu istenir, ortak çalışmalar gerekir, veriler 
birleştirilebilir. Diğer taraftan, yeni kullanıcı çevrelere, GIS tekniğine geçme cesareti 
verilmiş olur. Piyasaya ucuz ve güçlü GIS'lerin çıkmasıyla ve mevcut temel verilerle, yeni 
uygulamalar bunlara bağlanabilir. Her kullanıcı, veri elde etme aşamasını üstüne almak 
istemeyebilir, sadece, o da eğer gerekiyorsa kendi mesleki tematiğinin verilerini üstlenir. 
Bilgi sistemi teknolojisinin bugüne kadarki kullanıcı çevreleri uzmanlaşmıştı, ve 
önlerinde somut bir görev vardı. Piyasadaki mevcut sistemler, bu görevlere 
yöneltilebiliyordu, piyasa vardı ve buna bağh olarak da üreticiler kazanabiliyordu. Yeni 
uygulayıcılar ise, önce esnek ve basit tekniklerle motive edilmelidirler. 

GIS'de Kalite Kavram: 
Burada kısaca, gelecekte büyük önem kazanacak diğer bir konuya değinilecektir: veri 
kalitesi. Daha önce de sözedildiği gibi, bugüne kadar, sınırlı imkânlarla veri elde etme 
hep ön plândaydı. Veri kalitesi, dijital verilerle birlikte çok ender olarak verilmekteydi 
Bu durum, farklı veri kaynaklan birleştirildiğinde ve analiz için biraraya getirildiğinde, 
ileride problem olacak ve günümüzdeki uygulayıcıların birçoğu, kendi verilerinin 
herzaman en iyi kalitede olmadığım anlayacaktır. Yapılan araştırmalar sonucu bu durum 
saptanmış ve çalışmalar bu veri kalitesi konusuna yönelmiştir. Burada, genel anlamda 
kalitenin korunması, cisimler ve cisim şekilleri, analiz yöntemlerinde kalite ile ilgili 
verilerden yararlanma ve bunların birlikte işlenmesi, ve apriori/aposteriori kalitenin 
görüntülenmesi ile ilgili sorular önplândadır. 

Teknik Beklentiler 
GIS ürünlerinin güncel teknik standardı, çok sayıdaki yeni talebe cevap verecek seviyede 
değildir. Sistemlerin açılmasıyla ve piyasaya uygun standartların sağlanmasıyla, diğer 
yazdım modüllerinden de yararlanılabilir. GIS, herhangi bir işyerinde, kullanıcıların 
kolayca kullanabileceği bir temel yapıya sahip olacak ve masa üstü yayıncılık (desk top 
publishing), iş grafiği (business graphics), tablo hesapları (table calculations) ve veri 
bankaları (data banks) gibi diğer yazılımlarla birlikte çalışacaktır. Geniş bir fonksiyon 
paletinin hazır tutulmasıyla, gruptaki ortak çalışmalar desteklenecek ve birçok 
mesleklerden kişiler problemin çözümünde birlikte çalışacaklardır. Çok medyalı 
teknikteki aktüel gelişmeler, bunu zaten desteklemektedir. 

Yeni medyalar entegre edilmelidir. Şimdiye kadarki, gerçek dünyaya iki boyutlu bakış, 
çok sayıda kullanıcı için artık yetmemektedir. Üçüncü boyut, hatta zaman boyutu artık 
istenmektedir. 
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Sonuçlar 

GIS konusu, çeşitli meslekler açısından geleceğe meydan okumaktadır. Bu mesleklerden 
bir tanesi de jeodezi ve fotogrametri mühendisliğidir. GIS, meslekler arasındaki 
duvarları yıkmaktadır (Bili, R.; Maktav, D., 1994), hatta onları birlikte çalışmaya 
zorlamaktadır. Buradaki en kritik varsayım, farklı disiplinlerde ortak çalışma arzusunun 
bulunmasıdır. îyi yetişmiş ve diğer disiplinlerle ortak çalışmalara girebilecek jeodezi ve 
fotogrametri mühendislerine ihtiyaç vardır. Eğitim öğretim içeriklerinin sürekli 
güncelleştirilmesi gerekmektedir. Hatta, eğitimden sonra bile kişilerin kendini 
yetiştirmesi gerekmektedir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, GIS konusunda 
sorumluluk ve görev almaya ve bunu yaşatmaya hazır olmalıdır. 

Bilgi güç demektir. Bilgi çağına doğru gidişte kritik noktalarda olabilmek için, bilgiyi 
yönetmek ve hazır duruma getirmek gerekir. Eğer jeodezi ve fotogrametri mühendisleri 
bu konuya sahip çıkarlarsa, gelecekte bunun yararını görürler. Eğer bu konuya sahip 
çıkılmazsa, başkaları seve seve sahip çıkar. 

Türkiye artık çağın gerisinde değildir. Üretici bir toplum olamamanın tenkit edilecek bir 
unsur olduğu açıktır. Ancak çağdaş ürünleri bilmek, tanımak ve onlardan 
yararlanabilmek, bu açığı az da olsa kapatabilir. Başta uzaktan algılama ile olan bağlantı 
imkânları olmak üzere, diğer disiplinlerle olan sıkı ilişkileri nedeniyle, GIS'in 
yurdumuzda hızla aktivite kazanacağı kesindir. 
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GİRİŞ 

299e YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTELERDE HARİTACILIK 
EĞİTİMİ VE ÖĞRENİMİ 

Doç. Dr. İbrahim Baz 
Gebze Yüksek Teknoloji EnsüMsü 

Üniversitelerde ön lisans veya lisans seviyesinde verilmekte olan harita ve 
kadastro teknikerliği veya jeodezi ve fotogrametri(harita) mühendisliği programlarında; 
tabi bilimler, mesleki bilgi ve beceriier,mesleki şahsiyet kazanılması gibi konular bir 
denge içerisinde sunularak öğrencilere teknikerlik veya mühendislik formasyonu 
kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Ülkemizdeki üniversitelerde; konu başlıkları itibarıyla standart bir eğitim ve 
öğretim verilmeye çalışılmakta ise de, fakülte ve yüksek okulun bulunduğu il ve ilçeler -
de ki mesleki faaliyetler, bölgede mesleği icra eden kamu kurumu ve tüzel kuruluşların 
eğitime ve öğretime olan katkdan, üniversite öğretim elemanlarının gelenek ve 
görenekleri gibi hususlar üniversitelerdeki öğretim programlan arasında az da olsa 
farklılıklar oluşmasına sebep olmaktadır. 

Üniversite sonrası çalışma hayatı; üniversite mezunlarını mesleki konularla ilgili 
problemleri çözebilen ve uygulamaları gerçekleştirebilen yetiştirilmiş elemanlar olarak 
görmektedir. Genellikle; üniversitelerden tekniker veya mühendis olarak mezun olan 
öğrenciler, çalışma hayatına atılacakları iş yerlerinde, herhangi bir ön eğitim ve 
öğrenime tabi tutulmaksızın çalışmalara başlamakta ve sorumluluklar yüklenmektedir. 
Bu durum; labaratuar imkanları ve ders programlan gelişen-değişen teknoloji karşısında 
yetersiz, çağın gerisinde kalan üniversitelerden mezun olan öğrencilerin mesleğe 
hazırlıklı olarak başlryabilmeleri konusunda endişeler yaratmaktadır.Üniversitelerimizin 
labaratuvar imkanları, mevcut ders programlan birlikte gözden geçirilerek bunların 
modernleştirilmesi, çağın ihtiyaçlarına uygun şekle getirilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz 
son 5-6 yıl içerisinde Haritacılık mesleğinde kullanılan ölçme aletlerinin yapılarında ve 
ölçüm yöntemlerinde büyük çapta değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerin 
izlenerek uygulamaya geçirilmesinde,üniversitelerimiz malesef özel sektörün gerisinde 
kalmıştır. 

Meslekteki değişimleri en çok etkileyen faktörlerin başında bilgisayar teknolojisi 
ve yazılından gelmektedir. Bu gelişmeler, harita teknikerliği ve mühendisliği 
konularında eğitim ve öğrenim veren yüksek okul-fakültelerin ilgili bölümlerini etkilediği 
gibi, meslekte faaliyet gösteren meslektaşların çalışma alanlarını da büyük ölçüde ve 
olumlu yönde etkilemiştir.Bundan 20 yıl kadar önce haritacılık mesleğinde uğraşı 
alanlarının sıralamasında kadastro amaçlı ölçmeler, jeodezik amaçlı ölçmeler ve hesaplar 
gibi konulardan bahsetmek mümkün iken, günümüzde çeşitli bilgi sistemlerinden, bilgi 
sistemi işletmelerinden, bilgisayar destekli harita üretimi gibi konulardan 
bahsedilmektedir. 

Bugüne kadarki gelişmeler, harita teknikerliği-mühendisliği eğitimi ve öğrenimi 
veren yüksek okul ve fakültelerin ilgili bölümlerinin ders programlarının yeniden 
gözden geçirilmesine ve bazı yeni derslerin programda yer almasına neden olmuştur. 
Eski derslerin korunarak, yeni derslerin ilavesi şeklinde ders programlarında yapılan bu 
değişikliklerin öğretim bütünlüğünü bozucu etki göstermekte olduğu ve konuların 
ağırlıklı  dağılımında  dengesizlikler oluşturduğu görülmektedir.Bu tür  uygulamalar 
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yerme; eğitim ve öğrenim programının tümden ele alımp, ders programlanma gözden 
geçirilmesine ve çağdaş, geleceğe yönelik yeni ders programlanılın belirlenmesine 
ihtiyaç vardır. 

TÜRKİYE'DE HAMTAOIIK MESLEĞİ 

Ülkemiz'de haritacılığı meslek olarak sürdüren tekniker ve mühendislerin büyük 
bir bölümü serbest olarak çalışmakta; ifraz ,tevhid, basit parse!asyoa,ha!ihasj harita 
yapımı, alt yapı, proje yapımı ve uygulamaları gibi çalışma konulanın uğraşı alanı olarak 
benimsemiş bulunmaktadır. Kamu kurum ve ktiruluşlannda çalışanların büyük ter 
bölümü TKGM, Belediyeler,İller Bankası gibi kurumlarda çalışmakta; yüzey ağt 
oluşturulması, standart topoğrafîk harita yapımı, kadastral harita yapımı gibi çalışmalar 
TKGM, HGK gibi kuruluşlarda faaliyet gösteren meslek mensupları tarafindan yerine 
getirilmektedir. 

Ülkemizde, fakülte düzeyinde istanbul' da 2, Trabzon 'da 1, Konya 'da 1 olmak 
üzere 4 fakültede mühendislik düzeyinde eğitim ve öğretim verilmekte; Zonguldak, 
Niğde, Urfa ve Aksaray daki mühendislik fakültelerinde açılması kararlaştırılan 4 
bölümün ilavesi ile birlikte, mühendislik eğitimi ve öğretimi verilecek bölüm sayısı 8'i 
bulmaktadır. Bu bölümlerden herbirine her yıl takriben 60 öğrenci alınmakta; bunlann 
büyük bir bölümü 4-6 yıl sonra mezun olarak mesleğe katılmaktadır. 

Ülkemiz üniversitelerinin bilgisayar, makina, inşaat, elektrik-elektronik, mimarlık 
v.b mühendislik konularında eğitim ve öğrenim veren bölümlerine kayıt yaptıran 
öğrencilerle karşılaştırıldığında, harita teknikerliği ve mühendisliği eğitim ve öğrenimi 
için kayıt yaptıran öğrencilerin daha düşük Ö.S.S- Ö.S.Y.M sınavı puanlarına sahip 
olduğu görülmektedir.Gelecekte, haritacılığı meslek olarak seçmeyi düşünen 
öğrencilerin klasik haritacılığın gereği eğitim ve öğretimin yanı sıra, yüksek teknoloji 
ürünü cihazlarla, bilgisayar donanım ve yazılımlarını kullanabilmeyi mümkün kılacak bir 
eğitim ve öğretim programını izleme durumunda olacaklarını göz önünde 
bulundurmaları gerekmektedir. 

Bu arada bilgisayar donanımları ve mesleki yazılımların, bilgi sistemleri ve veri 
tabanı sistemlerinin, elektronik ölçme aletlerinin, laser nivoların, GPS konum belirleme 
teknolojisinin, uzaktan algılama araç, gereç ve yöntemlerinin harita yapımında ve 
mühendislik ölçmelerinde kullanımlarının, haritacılığın ileri seviyede olduğu ülkelerde 
hızla yaygınlaştığını belirtmek gerekir. 

Bu tür gelişmelerin mesleğe olan ilgi ve tercihi arttıracağı tahmin edilmektedir. 
Doğal olarak, gelecekte haritacılık mesleğini tercih edecek öğrencilerden alışılagelmiş 
standartların üzerinde performans sergilemeleri, yeni teknoloji ve bilim dallarını kolay 
anlamaları, onlara kolay uyum sağlamaları beklenecektir. 

GELECEKTEKİ HARİTACILIK MESLEĞİ 

Geleceğin haritacılarının nasıl yetiştirilmelerinin gerektiği, gelecekte bir 
haritacıdan beklenilen görevlerin neler olması gerektiği şeklindeki sorular, zaman zaman 
haritacılık sektörünün ilgili kesimleri arasında tartışılmaktadır. Bu tür tartışmalar dar 
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çerçeveler içerisinde kalmaktan öteye gidemediği için sonuçsuz kalmakta; çareler 
üretilememekte, yapılan girişimler kişisel olmaktan öteye gidememektedir. 

Bununla beraber; mesleki bilgiye becerinin hızla geliştiği-değiştiği son yıllarda, 
ne şekilde bir düzenleme ile çağdaş düzeyde eğitim ve öğretimn yapılabileceğinin plan 
ve programlarının tespit edilmesi, bunların birtakım esaslara kavuşturulması 
gerekmektedir. 

Öğrencilere  matematik,  bilgisayar bilimi   fizik,  jeodezi,  fotoğrametri ve 
mühendislik konularında derinlemesine verilecek bir eğitim ve öğrenim; yeni bilim 
dalîaîinın,ölçme cihaz ve yöntemleri prensiplerinin anlaşılmasında yardımcı olacaktır. 

Bilimsel gelişmelerin, teknolojik değişimlerin çabukluk ve- süreklilik arzetmesi, 
yeni bilgi ve becerilerin edinilmesinde üniversite sonrası eğitimi zorunlu kılmaktadır.Bu 
durum; üniversitelerde yapılmakta olan lisans, yüksek lisans, doktora öğrenimlerinin 
yaraşıra, çeşitli bilim dallarında mesleki bilgi ve becerinin verilmeye çalışılacağı lisans 
öğrenimi sonrası eğitim ve öğrenimlerinde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Geçmişte jeodezik ölçmeler, jeodezik hesaplar, aplikasyon işleri, topoğrafik ve 
kadastral harita yapımı gibi işleri üstlenen haritacü&m, arazi ve büro yönetimi, proje 
yönetimi gibi faaliyetlerde de bulunabilecek özellik ve yeteneğe sahip olarak 
yetiştirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bumtnia beraber; geleceğin haritacılarını yetiştirirken 
onlan tanıtımlar yapabilecek, ayrıntılı rapor veya dokümanlar hazurlryabilecek, ihalelere 
dosya hazırlayıp, başvurabilecek formasyonlara sahip kişiler olarak yetiştirmek de 
gerekmektedir. 

Geleceğin haritacılarından bilgisayar donanımı, mesleki yazılımlar, veri işletimi, 
bilgi sistemi işletimi konularında yeterince bilgi ve beceri sahibi olarak yetişmiş olmaları 
beklenecektir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde; mesleki problemlerin çözümünde, 
projelerin tasarlanmasında sayısal veri analizi, bilgisayar grafikleri, sayısal veri işletimleri 
gibi modern yöntemlerin kullanılmakta olduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde, geçmişte olduğu gibi gelecektede, haritacıların başlıca çalışma 
alanlarını kadastro çalışmaları ve imar uygulamaları oluşturmaya devam edecektir. 
Fakat, bu çalışmalarda kullanılan klasik ölçme aletleri ve ölçme yöntemleri yerlerini 
tamamryla sayısal, doğruluk derecesi yüksek, bilgisayar destekli ölçme sistemlerine 
bırakacak; kent bilgi sistemlerimde içerecek çok amaçlı kadastro sistemlerinin 
kullanılmasına geçilecektir. Çok amaçlı kadastro sistemlerini de kurmak çağı yakalamış 
haritacıların görevleri arasında olacaktır. 

Konum belirleme yöntemlerinin, klasik ölçme yöntemlerinin yerini tamamen 
alabileceğini söylemek mümkün değildir. Aksine bunların uzun yıllar birlikte 
kullanılacağın! söylemek daha doğru bir tahmin olacaktır. 

Ülkemizde geleceğin haritacılarının büyük ölçekli harita yapımı, tescile konu 
hizmetlerin yamsıra mühendislik ölçmeleri, sayısal harita yapımı, tematik harita yapımı 
gibi konulan içeren hizmetleri de üstlenmeleri beklenilmektedir. Dolayısıyla geleceğin 
haritacılarının fotoğrametri, uzaktan algılama, sayısal harita yapum ve esaslan 
konularında yetişmiş olmaları gerekecektir. 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEKİ HEDEFLER VE PRENSİPLER 

Öğrencilere mesleki bilgi, beceri ve formasyon kazandıracak, onlan gelişen ve 
değişen teknolojikti tanıma ve kullanma firsaü verecek üniversite eğitimi ve 
öğreniminddd hedefler prensipler neler olmalıdır sorusunun cevaplarım şu şekilde 
sıralamak mümkündür. 

1- Uzun yıllar uygulama imkam bulabilecek bir ders programı hazırlanmalıdır. 

2- Ders programı kapsamı içerisinde fen ve mühendislik bilimlerine daha geniş yer 
verilmelidir. 

3- Dersler mümkün olduğu kadar kısa, zeka geliştirici, dikkat çekici şekle getirilmelidir. 

4- Öğrencilere kendi kendilerine daha fazla çalışmayı mümkün kılabilecek ders 
programlan hazırlanmalıdır. 

S- öğrencilere ders saatleri dışında bilgisayar donanımları ve yazılımları 
kullanabilmelerine imkan tanıyacak laboratuvar imkanları oluşturulmalıdır. 

6-Yasal düzenlemeler neticesinde uygulama imkanları var olan çok özel konular 
yerine, değişen ve gelişen dünya şartlarına cevap verebilecek temel bilgileri konu 
edinecek dersler düzenlenmelidir. 

7- Beceri edinme ve uygulamaya yönelik derslerin haritacılık uygulamaları çerçevesi 
içerisinde düzenlenmesi düşünülmelidir. 

8- Emlak müşavirliği, emlak yönetimi gibi gelecekte söz konusu olabilecek yeni iş 
alanlarında mezun öğrencilerin söz sahibi olabilmelerini mümkün kılacak    proje 
yönetimi, iş idaresi v.b. derslerin program kapsamına alınması düşünülmelidir. 

SONUÇ 

Teknolojideki gelişmeler-değişimler, geliştirilen yeni ölçme cihaz ve 
yöntemleri, bilgisayara dayalı çözüm ve harita üretim yöntemlerindeki ilerlemeler 
dikkate alınarak; üniversitelerimiz yüksek okul ve fakültelerinde verilmekte olan harita 
teknikerliği, mühendisliği eğitim ve öğrenim programlarının gözden geçirilmesi ve 
yeniden hazırlanmasının gerekliliği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 

Harita ve kadastro mühendisleri odasının öncülüğünde tertip edilecek bir 
bilimsel kurultayda eğitim ve öğrenim programlarının esasları belirlenmeli; 
üniversitelerimizdeki bölümler arasında içerik itibarı ile benzerlik ifade eden 
programlar yerine, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarım ve labaratuvar imkanlarını 
esas alacak şekilde farklı eğitim ve öğrenim programlarının uygulanabilmesini 
mümkün kılacak düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. D 
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İMAR UYGULAMALARI ÎLE ÎRTÎFAK HAKLARI 
ARASINDAKİ ÎLÎŞKÎLER - SORUNLAR ( GEÇİT HAKLARI ) 

Bayram UZUN 

1. GİRİŞ 

Bilindiği üzere geçit hakkı kavramı, özellikle kadastro ve/veya imar yoluna cephesi 
olmayan kadastro parselleri için sözkonusu olmaktadır. Sınırlı ayni haklardan olan 
geçit hakkı ile, bütüncül ( Arsa Düzenlemesi, Arazi Toplulaştırması...) ve parçalı 
(İfraz, Yola Terk...) imar uygulamaları arasında bir ilişki vardır. Bu yazıda, bu ilişki 
irdelenecektir. Fakat burada, konu hernekadar hukuksal içerikli ise de, harita 
mühendislerinin sorumluluğundaki sözü geçen uygulamalarda oluşan irtifak ile ilgili 
sorunlara yönelik netür bir yaklaşım içinde bulunulması gerektiğinden söz edilecek ve 
uygulamalarda karşılaşılan sorunlar hakkında çözüm önerilerinde bulunulacaktır. 

2. PROBLEMİN TANIMI 

İmar uygulama aşamasında ve sonrasındaki tescil aşamasında geçit hakkının ne 
şekilde değerlendirmeye tabi tutulacağı ve hakkın ne şekilde, hangi koşullar altında 
ortadan kalkacağı veya devam etmesi gerektiği görüş ve hükümleri ile oluşan 
problemlerdir. 

3. GENEL TANIM 

Burada, sorunun açıklanmasına katkısı nedeniyle ayni irtifak hakkı ve imar 
uygulamaları amaca yeter ayrıntıda açıklanacaktır. 
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3.1 İrtifak Haklan 

Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara, ayni haklar da denir ( Gözübüyük, 1974 ). 
Sınırlı bir ayni hak olan irtifak hakkı; taşınmaz sahiplerinin kullanmaya (yararlanma ) 
ait bazı tasarruflara rıza göstermesi ve mülkiyete ait bazı haklan sınırlamaktadır 
(Artukmaç, 1979 ). Nitekim mülkiyet hakkından sahibi lehine kullanma, 
yararlanma ve tasarruf olmak üzere üç türlü yetki çıkmaktadır. Örneğin; geçit 
hakkında olduğu gibi sınırlı ayni haklar sahiplerine bu yetkilerden bazen sadece birini 
tanırlar (Akıntürk, 1980 ). 

Ayni irtifak haklannda daima iki taşınmaz bulunur. Bunlardan biri, üzerinde irtifak 
hakkı kurulan yani hakkın konusunu teşkil eden taşınmazdır ki, buna hadim 
(yükümlü ) taşınmaz denir. Diğeri ise,lehine irtifak hakkı kurulmuş olan, yani 
irtifak hakkından malikinin yararlanacağı taşınmazdır ki, buna hakim 
(yükümlenen) taşınmaz denir ( Esmer, 1976 ) ( Şekil 1). 

 

Medeni Yasa'nın (M.Y.) 704. maddesine göre, irtifak hakkının tesisi için tapu siciline 
kayıt gereklidir. Tescil işleminin şekli ve yöntemi de Tapu Sicil Tüzüğü'nün (T.S.T.) 
36. maddesine göre düzenlenmiştir. Ayni irtifak hakkının tescili karşılıklı her iki 
taşınmazın kütük sahifelerinde ki irtifaklar sütununda yapılmaktadır (Şemail). Ancak 
tapu kütüğü ayni hakların açıklığını sağlamakla beraber, hakların ve özellikle irtifak 
haklarının kapsamını kütükteki kayıtla tespit etmek yanında haritaya da başvurmak 
zorunluluğu vardır. Örneğin; geçit hakkının, taşınmazın neresinden verildiğinin, 
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konumunun, genişliğinin de bu şekilde tesbiti mümkün olmaktadır.M.Y.'nin 703-753 
ncü maddeleri irtifak haklarını bütün yönleriyle düzenlemiştir. 

M.Y.'da, mülkiyet hakkı nedeniyle sahibi lehine oluşan kullanma hakkında aşağıdaki 
kısıtlamalır vardır ki, bunlar M.Y.'nın 661-678 nci maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. Bunlardan zorunlu geçit hakkı ( M.Y. 671); genel yola çıkmak için 
yeter yolu bulunmıyan bir taşınmaz sahibinin, gelip geçmesine uygun bir yerin 
bırakılmasını, tam değerinin ödenmesi karşılığında komşularından isleme 
hakkı vardır (Kaynar, 1982 ). 
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3.1.1 irtifak Haklarının Sona Ermesi 

M.Y.'nın 715 ve 716 ile T.S.T.'nün 94. maddeleri irtifak hakkının terkin edilmesi 
konularını kapsamaktadır. Buna göre terkin işlemi iki şekilde yapılmaktadır. 

a) M.Y.'nın 709' uncu maddesine istinaden yapılabilir. Yükümlü taşınmazın, geçit 
hakkının ortadan kalktığını belirtmesi ile terkini isteyebilir. Nitekim Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu ilamında ( Y.H.G.K. 1.6.1983 E, 1980/4-2083-K.601 ),   irtifak 
hakk ı   korulusunda öngörülen  menfaate  zamanla ortadan  kalkm ış  
olması   halinde,  ken.disi.ne  külfet  yüklenen  taşınmaz  sahibi   irtifak 
hakkının terkinini isteyebilir denilmektedir. 

b) Terkinin re'sen yapılması gereken durumlarda, yükümlenen taşınmazın sahiplerine 
M.Y.'nın 927. maddesine göre yapılacak tebligata hak sahibinin bir ay içerisinde 
itiraz etmemiş olması lazımdır, itiraz halinde, terkin mahkeme kararma dayanılarak 
yapılabilmektedir. 

3.2 îmar Uygulamaları 

İmar parseli ve tanm amaçlı paylaşım / parselleme amacına yönelik olarak iki türlü 
yaklaşım vardır. Bunlar; 

a) Parçalı Yaklaşım (isteğe Bağlı Uygulamalar) 
* Terk (3194/16) 
* ifraz ve Tevhit 

b) Bütüncül Yaklaşım ( Re'sen Yapılan Uygulamalar ) 
* Kamulaştırma 
* Islah imar Planı Uygulaması 
* Arsa ve Arazi Düzenlemesi (AAD) 
* Arazi Toplulaştırması ( AT) 
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4. PROBLEMİN İRDELENMESİ 

Parçalı ve bütüncül yaklaşıma göre yapılan imar uygulamalarında geçit hakkı bulunan 
parsellerde nasıl hareket yapılacağı irdelenecektir. 

4.1 Terk 

 

a) Şekil a' da görüldüğü gibi 15 nolu parsel aleyhine, 14 parsel lehine geçit hakkı 
tesis edilmiştir. Ancak 15 nolu parsel, imar parseli haline gelirken kamuya terk 
yapmaktadır. Bu durumda geçit alanı da kısmen yola gitmektedir. Yükümlü 
taşınmazın irtifaklar sütunundaki geçit hakkı miktarından yola giden kısım kadar alan 
düşürülmeli ancak bu işlem yükümlenen 14 nolu parsele tebligattan sonra geçen bir 
aylık süre sonunda (itiraz olmaması halinde) yapılmalıdır. 

b) Şekil b'de ise 18 nolu parsel üzerinde görülen geçit hakkının tamamı kamu alanına 
(çocuk bahçesi) gitmektedir. Bu durumda 17 nolu parsele tebligat yapılmalı, yasal 
süreç sonunda geçit hakkı terkin edilmelidir. 

4.2 Tevhit (Birleştirme) 

îki parselin birleştirilmesi için parsel sahiplerinin aynı kişiler veya hisseli ise 
hissedarlardan birinin tevhit edilecek diğer parselde de hissesinin bulunması gerekir 
( Şekil: 3 ). 
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Yükümlü ve yükümlenen taşınmazlar birleştirildiğinden, geçit hakkı tapu memurunun 
maliklere beyanı ve maliklerin oluru ile ortadan kalkmaktadır. Zaten geçit hakkının 
maddi varlığı ortadan kalktığı için terkin, açıklayıcı nitelik kazanır. 

4.3 İfraz ( Ayırma) 

Yükümlü veya yükümlenen taşınmazlar miras, kamulaştırma, paylaşım ve 
parselasyon gibi nedenlerle bölünerek tapu kütüğünün yeni sahifelerine kayıt edilmiş 
olabilirler. Bu durumda aşağıdaki seçenekler oluşabilir. 

4.3.1 Yükümlenen Parselin ifrazı (M.Y. Md. 715 ) 

 



Hernekadar geçit hakkım yol kabul ederek ifraz yapılamazsa da, 102 ve 113 nolu 
parsellerin kamu hizmetine yönelik bir alan olarak kamulaştaktığını varsayalım; 

a) Şekil 4a'da görüldüğü gibi, ifraz geçit irtifakını ihlal etmemektedir. Dolayısıyla 
yeni oluşan 101 ve 102 parsellerin irtifaklar sütununa geçit hakkı miktarları, isabet 
eden alan kadar tescil edilmelidir. 

b) Şekil 4b'de ise, 113 nolu parsel geçit hakkından yararlanamamaktadır. Bu 
durumda 26 nolu yükümlü parsel sahibi 113 parselin irtifak hakkının terkinini 
istemelidir. 113 nolu parsele yapılacak tebligatın yasal süreci sonunda terkin 
yapılabilir. 

4.3.2 Yükümlü Parselin İfrazı ( M.Y. Md. 716 ) 

 

a b 
Şekil: 5 

a) Şekil 5a'daki 27 nolu parselin ifrazı halinde, irtifak hakkı 115 ve 116 nolu 
parsellerde alanlarına isabet eden oranda devam etmelidir. 

b) Şekil 5b'de ise geçit hakkı, 119 nolu parsel üzerinde kullanılamayacak 
durumdadır. Bu durumda 119 nolu parsel sahibi, irtifak hakkının kendi taşınmazı 
üzerinden terkinini isteyebilir. 30 nolu parsele yapılacak tebligata, bir ay içerisinde 
itiraz olunmazsa, terkin yapılabilir. 
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4.4 Kamulaştırma 

Kamulaştırma ile sadece taşınmazın mülkiyeti idareye geçmez. Fakat aynı zamanda, o 
taşınmaza ilişkin diğer ayni hakların da kamulaştırma bedeline dönüşmesi nedeniyle 
düşmesi sonucunu doğurur. 

 

Şekil 6'da görüldüğü gibi 33 nolu yükümlenen parsel kamulaştırılmış olsun. îsterse 
ilgili idare geçit hakkını yukarıda bahsedilen gerekçe ile terkin ettirebilir. Fakat 32 
nolu yükümlü taşınmaz kamulaştınldığında yine geçit hakkı ortadan kalkmaktadır. 33 
nolu parsel sahibinin bedel karşılığı geçit hakkı ortadan kalkmakta olmasına karşın 
kamulaştırmayı yapan kurumdan hakkın devamını isteyememektedir.Ancak ilgili 
kurumdan yeniden geçit hakkı kurulması için talepte bulunma hakkı doğacağı 
kanısındayız. 

4.5 Islah İmar Planı Uygulaması 

Hisseli ve kaçak yapıların olabildiğince müstakil hale getirilmesine yönelik olarak 
yapılan ve çoğu zaman yapılara göre parsel üretme işlemidir. Ayrıca bilindiği gibi yola 
cephesi olmayan parsel üretmek yönetmelikler gereği mümkün değildir. 

Şekil 7'de görüldüğü gibi 126 nolu kadastro parseli üzerinde, parsel bazında ıslah 
imar planı uygulaması yapılmıştır. Ancak plan gereği b binasının cephe alacağı yol 
oluşturulamamıştır. 
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Şekil: 7 

Uygulayacüar, a ve b binalarım hisseli bir parsel altında oluşturmak yerine iki ayrı 
parsel yapmışlardır. Ancak bu durumda üretilen 3 nolu parselin yola cephesi yoktur. 
Yasal olarak re'sen 2 ve 3 nolu parseller arasında Belediye Encümeninin geçit hakkı 
ihdas etmesi mümkün görülmemektedir. Çünki kamu yararı bulunmadığından 
bedelsiz irtifak tesisi, taşınmaz sahibinin muvafakati olmaması halinde mümkün 
değildir.Ama buna karşın 2 ve 3 nolu nolu parsellerden hisse alarak Müşterek 
Methal olarak, yol vasfıyla 6 nolu parsel oluşturulması çözümü sağlayacaktır. 

4.6 Arsa ve Arazi Düzenlemesi ( AAD) 

Geçit hakkı, AAD ile değişik boyut kazanmaktadır. Şöyle ki; Kadastral parseller ile 
ilgili olan geçit hakkı, parsellerin zeminde mevcut olanaklardan ( yol,su,kanal...) 
yararlanması amacına yöneliktir. Sözkonusu olanaklara erişebilmek için bir parsel 
diğer parsellerin bu olanaklara olan konumlarından yararlanmak ister (Harita: 1). 

AAD uygulamasının özde temel amaçlarından biri de; kapsamındaki bütün kadastral 
parsellerin, mevcut olanaklardan ve plan ile getirilecek sosyal ve teknik donatılardan ( 
yol,otopark,altyapı...) yararlanmasıdır. AAD uygulamasının sonuç ürünü olan 
parselasyon haritasında, tüm kadastral parsellerin imar yollarına cephe alması 
gerekmektedir ( Harita: 2). 
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Harita: 1 

Bu sonuç geçit hakkını doğrudan ilgilendirmektedir. Çünki; irtifak hakkının 
kurulmasındaki yarar tamamen ortadan kalktığından veya bir başka değişle irtifak 
hakkı Tapu Sicili dışında sona erdiğinden, tescilin maddi varlığı kalmamaktadır. 
Bundan dolayı tescilin terkini ancak açıklayıcı nitelik taşımasına rağmen yine yükümlü 
taşınmaz sahibinin oluru ile geçit hakkının terkini gerçekleştirilebilmektedir. 

4.7 Arazi Toplulaştırması 

Tarım parseli üretmek amacıyla, geometrisi bozuk ve dağınık yerlerde bulunan aynı 
bir taşınmaz sahibinin parsellerinin değer ilkesine göre olabildiğince biraraya 
getirilmesi işlemi toplulaştırma olarak isimlendirilir. 

Burada da yine AAD'de olduğu gibi, tüm tarım parselleri yola kavuşacağından, irtifak 
hakkının kurulmasındaki yarar tamamen ortadan kalkmaktadır. Yükümlü taşınmaz 
sahibi, irtifak hakkının Tapu Sicilinden terkinini isteyebilir. 
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Harita: 2 

Yasal süreç sonunda yükümlenen taşınmazın sahibi itiraz etmezse ( itiraz halinde 
hakimin karan aranır ) terkin işlemi gerçekleştirilebilir. 

5. ÖNERİLER 

Bu yazıda anlatılanların ışığında, uygulamalarda karşılaşılan yanlışlıklar hakkında bazı 
görüşler ileri sürülecektir; 

a) AAD ve Arazi Toplulaştırması sırasıyle belediye, valilik, köy hizmetleri veya tarım 
reformu genel müdürlüğü tarafından re'sen veya ilgili taşınmaz sahiplerinin isteği ile 
yapılmaktadır. Uygulamalar sonunda oluşturulan yeni imar parsellerine eski Tapu 
Kütüklerindeki her türlü hakların nakledilmesi sözkonusudur.Ancak yeni oluşturulan 
parselasyon haritalarında, geçit hakkının gösterilmesi imkanı yoktur. Çünki kadastro 
parsellerinin konumlan da değişerek herbirinin imar yoluna cephesi oluşmakta, 
böylece eski geometrik yapıları bozulmaktadır.Tapu sicil müdürlükleri, böylesi 
uygulamalar ile karşılaştıklannda hertürlü irtifak hakkını yeni kütüklere de 
nakletmektedir. Ancak oluşan yeni parselasyon durumu nasıl ki, taşınmaz sahiplerine 
M.Y. md. 927'ye göre bildiriliyorsa, aynı tebligat içerisinde yükümlenenin irtifakı 
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terkin talebini beklemeden " geçit hakkının re'sen terkte edileceğini ve fakat 
bir aylık yasal sürede itiraz hakkının olduğu" bildirilmelidir.Yasal süre 
sonunda, geçit hakkı re'sen Tapu Sicilinden terkin edilmelidir. Eğer İmar Yasasının 
16 ncı maddesine göre belediye encümeni veya valilik re'sen veya yükümlünün irtifak 
hakkının terkin talebine istinaden karar almışsa, tapu sicil müdürlükleri bu karan 
yerine getirmelidir. Ancak yine yükümlenene M.Y.md. 927'ye göre tebligat 
yapılmalıdır. Böylece; imar parselinin fiilen bulunmayan bir hak ile sınırlandırılması 
engellenmiş ve parselin değerini negatif etkiliyecek durum ortadan hemen kaldırılmış 
olur. 

b) Bütüncül veya parçalı imar planı uygulaması yapılmış parseller üzerinde; nzaen 
veya mahkeme karan ile teknik bilirkişilerin karanna dayanılarak geçit hakkı 
oluşturulmasında çoğu zaman ilgili belediyelerden geçit hakkının kurulmasının 
yerinde olup olmadığı hakkında görüş alınmamaktadır.Oysaki Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu ilamında ( 11.12.1959 gün ve 14 / 13 sayılı içtihadı birleştirme karan ); " 
Belediye   sınırları   içindeki   tapulu   taşınmazlar   hakkında  M.Y.'nın 
671'nci maddesi uyarınca bedeli karşılığ ında lüzumlu geçit verilmesi 
için   açılan   davalarda,   geçit   hakkı   zorunlu   irtifak   haklarından 
olduğundan bu hakkın meydana gelmesine bir sakınca olup olmadığının 
belediyeye  sorulması  gerekeceği"  öngörülmesine ve imar yasasının 14. 
maddesine göre imar planı hükümlerine uygun olması zorunluluğu vardır. Fakat çoğu 
zaman, imar uygulamalan ile irtifak haklan arasında ilişki bilinemediğinden görüş 
alınması  yoluna  gidilse  bile,  irtifak hakkının kurulması  yönünde  görüş 
bildirilmektedir. Tüm bunlara karşın, gerekli olmayan nzaen geçit hakka tesisine veya 
dava açılmasına engel olmak için imar planı içinde olan geçit haklannın kurulmasına 
yönelik istekler; ilgili belediyeden görüş alındıktan sonra değerlendirilmelidir. 
Böylece, AAD yapılmış veya yapılmakta olan parseller üzerinde gereksiz yere geçit 
hakkının oluşturulması engellenmiş olacaktır. 

c) Medeni Yasa'nın düzenlediği irtifak haklarından geçit haklarının terkin nedenleri ve 
gerekçeleri yeniden düzenlenmelidir.çünki özellikle bütüncül imar uygulamalan ile 
irtifak hakkı maddi varlığını yitirmektedir. Nitekim hakkın düşmesi ile tescil her türlü 
hukuki kıymetini kaybetmektedir.Sonuç olarak; irtifak hakkı belediye encümen karan 
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veya il idare kurulu kararına dayanılarak terkin edilmesi gerekir. Bir başka deyişle 
yükümlünün başvuru ve yükümlenenin oluru olmadan işlem sonuçlandırılmalıdır. 
Tebligat ise yalnızca bilgilendirme anlamını taşımalıdır. 

6. SONUÇ 

îmar uygulamaları ve özellikle ÂÂD çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak ve çağdaş 
kentleşme için kaçınılmazdır. Ancak uygulamada teknik ve hukuksal yönlerden birçok 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Nitekim bu sorunlardan biri de, bu yazıda belirtilmiştir. 
Uygulamaların daha hızlı, yasalara uygun ve kesintiye uğramadan yapılabilmesi ise 
ancak sorunların çözümüne yönelik nelerin ve nasıl yapılabileceğinin belirli 
standartlara oturtulması ve ilgili kurumlar tarafından meslektaşların bilgilendirilmesi 
ile mümkündür. 
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ELEKTRONİK TAKEOMETRELERLE TÜNEL APLİKASYONU 

İ.     Öztuğ     BİLDİRİCİ 
Murat     YAKAR 

Ö z e t  

Elektronik takeometre ya da "Electronic Total Station" aletlerinin Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliğinde kullanımının yaygınlaşması özellikle aplikasyonda yeni yöntemlerin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yazıda yazarlar tünelcilikte ölçme ekibinin görev 
aldığı aşamalara kısaca değinmekte ve tünel kazısında elektronik takeometrelerle 
yaptıkları doğru ve kurb aplikasyonlarını detaylı olarak tanıtmaktadırlar. Önerilen 
yöntemler yazarların Dicle Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaatında uyguladıkları 
yöntemlerdir. 

1. Giriş 

Tüneller, herhangi bîr amaç için açılan yeryüzündeki iki noktayı yeraltından birbirine 
bağlayan geçitlerdir. Tüneller su nakli, demiryolu, karayolu ulaşımları gibi amaçlarla tesis 
edilirler. Tünellerin geometrik yapısı, yapım amacına bağlı olarak, planda doğrular ve 
bunları birbirine birleştiren eğri parçaları, boykesitte doğrular ya da düşey kurblar, 
enkesitte ise dairesel, atnalı ya da daha değişik şekillerde olabilir. 

Tüneller iki şekilde inşa edilebilir: 

- Tünelin inşa edileceği kısım kazılır, açıkta tünel inşa edilir, inşaat sonrası üzeri kapatılır. 

- Tünelin kazısı ve inşaatı yeraltında gerçekleştirilir. 

Bu yazıda incelenecek olan tüneller ikinci gruba giren tünellerdir. Burada tünel inşaatının 
tüm aşamalarındaki ölçü ve aplikasyon işleri incelenmeyecek, tünel kazısı sırasındaki 
doğru ve kurb aplikasyonları incelenecektir. 

2. Problemin    Tanımı 

İlk olarak tünel inşaatının aşamaları üzerinde kısaca durulması yararlı olacaktır. Tünel 
inşaatının aşamaları genel olarak aşağıdaki gibidir. 

1. Tünel giriş ağzı kazısı 

2. Tünel kazısı (Tek aşamalı ya da birden fazla aşamalı olabilir.) 

3. Zemin gerektiriyorsa "shotcrete" atımı 

4. Zemin gerektiriyorsa iksa konması 

5. Tünel rölevesinin alınması ve gerekiyorsa eksik kazıların yapılması 
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6. Grobeton dökümü 

7. Radye betonu dökümü 

8. Kemer betonu dökümü 

9. Enjeksiyon işleri 

Ölçü ve aplikasyon ekibi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 aşamalarında görev alır. Bu yazıda 2. 
aşamada yani tünel kazısında yapılacak doğru ve kurb aplikasyonlarının sözkonusu 
edileceği daha öncede belirtilmişti. 

Tünel kazısı sırasında yapılan ölçü ve aplikasyon işlemleri üç madde halinde özetlenebilir. 

1. Yeraltında koordinat taşınması 

2. Yeraltında kot (yükseklik) taşınması 

3. Tünelin "kilometre" sinin taşınması 

Yeraltında koordinat, tünel giriş ağzında eksende tesis edilmiş olan poligon noktasından 
başlayıp yeraltında tünel ekseninde ya da herhangi bir yerde tesis edilen açık 
poligonlarla taşınır. Kot ise; kotu bilinen giriş ağzındaki noktadan başlanarak tünel 
duvarlarına boya ile ters üçgen şeklinde oluşturulan işaretlerin üstüne verilir. Bu 
işaretlerin yanlarına kotları ayrıca yazılır. Eksen uzunluğu ya da kilometre ise yine tünel 
duvarlarında tünel içinde bulunan poligon noktalarından dik çıkılarak işaretlenir. 

Şimdi yazıda sık sık kullanılacak olan "ayna"deyiminin tanımını yapmak yerinde olacaktır. 
Ayna tünel kazısının fiilen yapıldığı düşey yüzeydir. Ölçü ve aplikasyon ekibinin görevi, 
bu yüzeye tünelin enkesitini çizerek kazı ekibini yönlendirmektir. Yapılacak ilk işlem tünel 
ekseninin aynayı deldiği noktanın ayna üzerine işaretlenmesidir. 

Şekil 1 de görülen tünel ekseni "+" işareti oiarak aynaya çizilir. Eksenin aynayı deldiği 
noktanın yatay ve düşey konumunu belirleyebilmek için ayna kilometresinin belirlenmesi 
gerekir. Duvarda işaretli en son kilometre işaretinden aynaya mesafe ölçülerek aynanın 
kilometresi belirlenir. Bu "+" işaretinin düşey çizgisi tünelde mevcut poligonlardan 
yararlanarak takeometre ya da teodolit ile yatay çizgisi ise duvarlarda bulunan Rs 
noktalarından yararlanarak nivo ile işaretlenir. 

Eksenin aynayı deldiği nokta işaretlendikten sonra örneğin tünel tip enkesiti şekil 1 deki 
gibi ise, enkesiti temsil eden çizgilerinde aynada çizilmesi gerekir. Bunun için bir çelik 
şeritmetre yarıçap kadar açılır, metrenin sıfırı merkeze tutulur, diğer ucu ile aralıklarla yarım 
daire aynaya işaretlenir. Kesitin diğer bölümleri de yine metre ile işaretlenir. Kazı ekibi bu 
kılavuz çizgilerle kazıya devam eder. Tünel kazısının sağlıklı bir şekilde devam 
ettirilebilmesi için ayna çiziminin en fazla her 5m de bir yapılması gerekmektedir. 
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Şekil 1:    a)Tünel tip enkesiti b) Ayna çizimi 

Tünel ekseninin doğru ya da kurb olması durumlarına göre faklı şekillerde aplikasyon 
yapılmaktadır. Doğru aplikasyonları basit olup, kurbların aplikasyonlarında elektronik 
takeometrelerle aplikasyon basitleştirilmektedir. Her iki durumda da uygulanacak 
yöntemler aşağıda açıklanacaktır. 

3.    Tünel    Aplikasyonunda    Kullanılan    Noktalar 

Tünel aplikasyonlarında kullanılan noktaları poligon ve nivelman noktaları olarak iki başlık 
halinde incelemek yararlı olacaktır. 

3.1     Poligon     Noktaları 

Tünelcilikte poligonlar tabanda tavanda ya da duvarlarda olabilir. Duvarda poligon 
tesisleri madenlerde kullanılmasına rağmen tünelcilikte pratik olmadığından hemen 
hemen hiç kullanılmazlar. Tavanda nokta tesis etmek ise çalışma güçlüğü bakımından 
eğer tünel su ile dolu değilse uygulanmaz. 

 

Şekil 2:    a) Plaka Boyutları, b) Plakanın üstten görünüşü 

Nokta tesis tipinin seçimi noktanın ne kadar süre hangi amaca hizmet edeceğine bağlı 
olduğu gibi, zeminin sert veya yumuşak olmasına da bağlıdır. Yeraltında kullanılan bîr çok 
nokta tipi vardır. Burada çok kullanılan iki nokta tipinden bahsedilecektir. 
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-Çivi (demir kazık): Daha çok kot verilmeyip koordinat verilecek ve kısa süreli kullanılacak 
poligon noktaları için tercih edilir. Doğal zemin de kazık çakmaya uygun olmalıdır. Kazık 
çakıldıktan sonra üzerine zımba ile nokta vurulur ve bu şekilde kullanılır. Kazık çapı 15mm 
kazık boyu ise 150mm dir. 

-Plaka: Çok kullanışlı, kalıcı, kolay kolay tahrip olmayan nokta tipidir. Plaka 15X15cm 
ebadında 2mm kalınlığında saçtan yapılmış olup, arkasına ise 15cm uzunluğunda 4 adet 
ankraj çubuğu kaynatılmıştır (şekil 2). Noktanın tesis edileceği yere yaklaşık 1m çapında 
50cm derinliğinde bir çukur kazılır. Bu çukur yüksek dozajlı beton ile doldurulur, bu 
betonun üzerine plaka yaklaşık yatay konumda yerleştirilir. Beton prizini aldıktan sonra 
zımba ile plakaya nokta işaretlenir. Daha sonra plaka üzerine kot verilir. Plakanın üzerine   . 
numaratör ile nokta numarası, yüksekliği, koordinatı gibi bilgiler vurulur. 

Tesisi tamamlanan poligon noktaları bilinen şekilde röperlenir. 

Önceden de bahsedildiği gibi tünel içerisine koordinat taşımada ilk iş tünel giriş ağzına 
"tünel giriş ağzı plakası" da denen ilk poligonun tesis edilmesidir. Bu noktadan sonra 
tünel içerisindeki bütün noktalar açık olarak devam edecektir. Bu nokta yeraltında devam 
edecek açık poligon güzergahının ilk noktası olduğundan mümkün olduğu kadar hassas 
konumlandırılmalıdır. Mümkün ise ileriden kestirme şeklinde değilse mevcut nirengilerden 
dizi nirengi gibi tesis edilmelidir. 

Yeraltında devam eden açık poligon güzergahında ise ölçülerin ne şekilde yapılması 
gerektiği konusunda kesin bir hüküm yoktur. Ancak tecrübelere göre elektronik 
takeometrelerle normal poligon güzergahlarında yapılan ölçülerin iki katının, yani iki defa 
iki yarım silsile, dört defa kenar ölçüsü, uygulanması yeterli hassasiyeti sağlar. 

Yeraltındaki poligon noktaları tünelin doğru olarak devam ettiği kısımlarda eksen üzerinde 
tesis edilmek zorundadır. Ancak noktalar eksen üzerinde olsada eksen üzerinde değilmiş 
gibi açı ölçüleri yapılmalıdır. Tünelin kurbda devam ettiği kesimlerde noktalar görüşe 
uygun herhangi bir yerde tesis edilirler. 

Tünelin doğru kısımlarında poligon noktalan 50-100 m aralıklarla tesis edilirler. Kurblarda 
görüş imkanlarına göre yeteri sıklıkta nokta tesis edilir (/1/). 

Çok uzun tünellerde, biri tünel ekseninde diğeri tünel ekseninin sağında veya solunda 
olmak üzere çalışma ve yardımcı poligon güzergahları tesis edilebilir {İM). 

3.2    Nivelman    Noktalar ı  

Yeraltında geçici ve kalıcı olmak üzere iki çeşit nivelman noktası kullanılır. Kalıcı noktalar 
genel olarak plaka şeklinde tesis edilmiş olan poligon noktalarıdır. Bu noktalara arazide 
mevcut olan ana nivelman ağından kot taşınır. Bu noktalardan, tünel içerisinde duvarlara 
boya ile işaretlenen geçici nivelman noktalarına kot taşınır. Geçici nivelman noktaları 
duvarlara ters üçgen şeklinde işaretlenir. Bu noktalar işaretlenirken kotların yuvarlak 
rakamlara getirilmesi sağlanır ve kotları yanlarına boya ile yazılır. Tünel ilerledikçe geçici 
noktalardan yeni geçici noktalara kot verilir. Ancak hassasiyeti artırmak, kaba hataları 
önlemek açısından yaklaşık her 100m de bir yeniden en yakın kalıcı nivelman 
noktasından kot taşınarak yeni geçici noktalar oluşturulur. 
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4. Tünelin    Doğru    Kesimlerinin    Aplikasyonu 

Doğru kesimlerde poligon noktalarının eksen üzerinde tesis edildiği ve tünel içerisinde 
belli aralıklarla tünel duvarlarına kilometrelerin işaretlendiği daha önce anlatılmıştı. Burada 
yapılacak ilk işlem ayna kilometresinin belirlenmesidir. Aynaya en yakın olan kilometreden 
çelik şeritmetre ile aynaya kadar olan mesafe ölçülür ve ayna kilometresi belirlenir. Eğer 
elektronik takeometre kullanılıyorsa aletin kurulu olduğu noktanın kilometresi bilindiğinden 
aletten aynaya mesafe ölçülerek ayna kilometresi belirlenir. Bulunan kilometrenin eksen 
kotu ya hesaplanır ya da daha önce hazırlanmış bir cetvelden alınır. Alet gerideki diğer 
poligona bağlanır, takla attırılır ve ayna üzerinde aletin düşey kılının izdüşümü çizilir. Bu 
arada nivo ile en yakın geçici nivelman noktasına okuma yapılarak aletin muylu kotu 
bulunur. Aletin muylu kotu ile aynada işaretlenmesi gereken kot arasındaki fark alette 
okunması gereken değerdir. Bu şekilde aynadaki eksen kotu işaretlenmiş olur. Şimdi 
aletle çizilen düşey çizgi ile nivo ile çizilen yatay çizginin kesişme noktası tünel ekseninin 
aynayı deldiği noktadır. Buna göre daha önce anlatıldığı gibi ayna çizimi yapılır. 

5. Tünelde    Kurb    Aplikasyonu 

Yeraltında çalışma şartları ve ortamın değişik olmasından dolayı yerüstünde kullanılan 
kurb aplikasyon yöntemlerini uygulamak hemen hemen mümkün olmaz. Literatürde 
yeraltında kurb aplikasyonları için birçok yöntem önerilmektedir (/1/). Burada çok daha 
pratik olan ve yazarlar tarafından Dicle barajı inşaatında uygulanmış olan yeni bir yöntem 
anlatılacaktır. 

Patlama ile ilerletilen tünellerde aynadan itibaren yaklaşık 30m mesafede sabit nokta 
tesis etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu yöntem oldukça avantajlıdır. 
Yöntemin uygulaması aşağıda özetlenmiştir. 

- Kurb üzerinde 0.5m yay boyu aralıklarla noktaların koordinatları (kurb başlangıcından 
kurb bitimine kadar) hesaplanır ve bu kurb için hazırlanan bir çizelgeye yazılır. Aynı 
zamanda bu noktaların kilometreleri, kurb başlangıcı ya da bitimine uzaklıkları ilgili 
koordinatın yanına yazılır. Her bir nokta için bir semt bir de kenar sütunu hazırlanıp boş 
bırakılır. Çizelgede bir sütuna da bu kilometrelere karşılık gelen kotlar hesaplanıp yazılır. 

- Tünel aynası kurb başlangıcına geldikten sonra başlangıca yakın (en az 30m daha 
geride) eksende veya herhangi bir yerde bir poligon tesis edilir. 

- Bu poligon ile bir miktar kurb üzeri nokta arası semt-kenarlar hesaplanıp cetvele yazılır. 
Aynı zamanda bu poligondan bir önceki poligona semt de boş bir yere yazılır. Semt ve 
kenar hesapları için 121 den yaralanılabilir. 

- Poligona alet kurulur ve bir önceki noktaya, o noktaya olan semt açısı ile bağlanır. 
Poligondan aynaya mesafe ölçülür. Bu mesafe çizelgedeki hangi kenara en yakınsa o 
noktanın semtine alet çevrilerek aynaya eksen verilir. Aynı zamanda bu noktaya ait 
kilometre de tünel kilometresidir. Çizelgeden bu kilometreye ait kot alınarak daha önce 
anlatıldığı gibi aynaya kot verilerek ayna çizimi yapılır. 

- Tünel ilerledikçe bir noktadan sonra görüş kesilecektir. Bu durumda uygun bir yerde 
yeni bir poligon tesis edilerek yukarıda anlattığımız işlemler bu noktaya göre yapılır. 

- Kurb bitip tünel doğru olarak devam etmeye başladığında ayna yakınında eksende 
nokta tesisi mümkün olmadığından yine doğru  üzerinde 0.5m aralıklarla nokta 
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koordinatları ve kotları hesaplanır. Kurb bitimden 30-40m sonrasına kadar aplikasyona 
aynı şekilde devam edilir. 

- Kurb bitiminden itibaren tünel 30-40m ilerledikten sonra eksen üzerinde bir poligon tesis 
edilir ve bu poligonun kilometresi hesaplanır. Bu noktadan tünel duvarlarına dik çıkılarak 
kilometre işaretlenir. 

Yukarıda kurb aplike edilirken kurb üzerinde 0.5m aralıklarla nokta hesaplanması 
önerilmişti. Bu aralık patlama ile açılan tünellerde yeterli hassasiyeti sağlamaktadır. 
Hassasiyeti arttımak (ya da azaltmak) için bu aralık değiştirilebilir. 

Bu yöntemin bir avantajıda kurbun daire yayı olup olmamasına bağlı olmamasıdır. Her tür 
eğri bu yöntemle aplike edilebilir. 

6.    Daireseî    Kurbların    Aplikasyonu    İçin    Bilgisayar   Programı 

Dairesel kurbların aplikasyonunda yukarıda anlatılan yöntemdeki hesaplamaları ortadan 
kaldırmak için cep bilgisayarlarından yararlanılabilir. Bu amaçla Casio fx850/880p cep 
bilgisayarları için hazırlanmış basic dilinde bir program ekte sunulmaktadır. Bu program 
daire yayı şeklinde olan kurblar için tasarlanmıştır. 

Sı,S2 some noktaları, P2 alet kurulan nokta, P-\ sıfırlanan nokta olmak üzere, P2 den 
aynaya olan uzaklık s biliniyor ise a açısı hesaplanabilir (Şekil3). Diğer yandan kurb 
başlangıcı ile ayna arasındaki yay boyu hesaplanıp, kurb başlangıç kilometresine 
eklenerek, ayna kilometresi ve kotu hesaplanabilir. 

Program çalıştırıldığında açılış menüsü ile karşılaşılır. Burada "1 VERİ GIR" ile kurb 
karakteristikleri girilir. "2 HESAPLA" ile verilen s değerine karşılık gelen doğrultu değeri 
elde edilir. "3 CIK" seçeneği ise programı sona erdirmek için kullanılır. Kurb karakteristikleri 
bir kez girildikten sonra değiştirilimek isteninceye kadar program tarafından saklanırlar. Bu 
değerler önceden girilmiş ise programı çalıştırılıp 2 seçeneği ile hesaplama yapılır. 
Makinaya "clear" komutu verilirse tüm veriler sıfırlanır. 

"1 VERİ GIR" seçildiğinde sıra ile P-j, P2, S-|, S2 noktalarının koordinatları, D sapma açısı 
ve R kurb yarıçapı girilir. "SAG/SOL" mesajı ile karşılaşıldığında kurb sağa dönüyorsa "sa", 
sola dönüyorsa "so" girilir. Sı noktasının kotu (HS1), eğim (M) ve Sı in kilometresi (S1KM) 
girildikten sonra ana menüye dönülür. Bu sırada önceden girilmiş değerler varsa 
görüntülenirler. Görüntülenen eski değerlerin bazıları değiştirilmek istenmiyorsa, "EXE" ile 
geçilebilir. 

"2 HESAPLA" seçildiğinde P2 ile ayna arasındaki uzaklık s sorulur. Bu değer girildikten 
sonra a açısı (ACI), ayna kotu (HA) ve kilometresi (KM) görüntülenir ve ana menüye 
dönülür. 

6.2    Sayısal    Örnek 

Ana menüden 1 seçilerek, poligon ve some noktalarının koordinatları olarak, 

P1        y = 100.00      x = 100.00 P2        y = 140.00       x = 132.00 S1        y 

= 100.00       x = 100.00 
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P2       y = 160.00       x = 160.00 

kurb karakterstikleri olarak, 

D= 50.0000      R= 100.00= 

değerleri girilir. 

SAG/SOL 

mesajına "sa" girilerek kurbun sağa döndüğü belirlenir. 

Sı in kotu, kilometresi ve tünel ekseninin eğimi için, 

HS1= 1000.000 M= 0.005 

S1KM= 0.00 

değerleri girilir ve ana menüye dönülür. Buradan 2 seçilerek, s için 30 değeri girilirse, a 
açısı, ayna kotu ve kilometresi için, 

ACI= 196.3843 HA= 

1000.409 KM= 81.80 

sonuçları elde edilir. 7.     

Sonuç 

Bu makalede tünel aplikasyonlarında yapılan ölçü ve aplikasyon işlerinden kısaca 
bahsedilmiş, tünel kazısı sırasında doğru ve kurbda tünelin aplikasyonu için uygulanacak 
yöntemler üzerinde durulmuştur. Bu arada tünel aynası da tanıtılmış ve çiziminden 
bahsedilmiştir. Şüphesiz tünel kazısından sonra da ölçü ve aplikasyon ekibinin görevleri 
vardır. 

Burada özellikle kurb aplikasyonu için önerilen yöntem önemlidir. Kanımızca yeraltında 
uygulanabilecek en pratik yöntemdir. Elektronik takeometrelerin artık yaygın olarak 
kullanılmaya başlandığıda düşünülürse cazip olduğu görülmektedir. Cep bilgisayarı 
desteğinden de yararlanılarak yapılacak' ön hesaplamaların zahmetinden kurtulunabilir. 

Yöntemin avantajları olarak, aplikasyonun hassas ve hızlı yürümesi, kurb başlangıç ve 
bitim noktalarını tesis etme zorunluluğu olmaması, kurbun geometrik şeklinin yöntemi 
etkilememesi sayılabilir. 
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Şekil3: Programda kullanılan parametreler (sağ kurb için) 

8.     Kaynaklar 

/1/       Banşkaner, A., Mühendislik Ölçmeleri.S.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Konya, 
45-49 s., 1988 

121       Ergin, M., N., Ölçme Bilgisi I, S.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Konya, 315 s., 
1990 

EK:    Program 
5 ON ERROR SOTO 400 
1 İ  SETF2:M0DE 6:DIM H(6), V(6) 
15 CLS:PRINT TRE(5} "KİSRB BPLİICaS¥ON PROGRflMla; 
20 LÖCRTE2,!:PR5NT "1 UERI BİR 2 HESOPLe 3 CIK"; 
30 BS^INPOTSCl) 
40   a=yf iüB$)  
se   ON e eosue 70,251,450 
60    GOTİ 15 
7İ    FOR 1-1 TÛ 4 
80   ON 1 eesue 170,180,190,200 
§0    GiSUB 210 
100 NEHT I 
11İ SETF4:PİSNT "D="; D;:L0Cfl1E8,B:INPUT "0= ",D 
120 SETF2:LOCBTE18,0:PBINT "i=l!;B;:LiCBTE18,i:fNPUT "B=  ",R 
130 CLS:PRINT "SBG/SOL"; 
140 M$=SNPİT$C2) 
150 SF M$="SR" Oi M$="S0" THEN 24i 
160 BEEP0:GOTO  130 
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I7İ PRINT  "P!";:İETÜRN 
18i PRİNT  "P2";:RET1JRN 
Î 9 8  PRINT  "S1";:HETÜRN 
200 PRINT  "S2";:RETURN 
210 LOCRTE3,0:PBINT   "¥=";¥(IÎ;:LOCeTE3,0:lNPUT"¥=   ";¥(!} 
22i LOCflTE18,0:PRSNT  "H=ıı;H(!);:L0CRTEî8Iİ:İNPUT"H=   ";H(I) 
230 CLS:RETÜRN 
240 SETF3:CLS:PHINT "HS1";HS1;:L0CflTEB,8:INPUT "HS1 
".HSIzLOCRTEîS.İ: PRINT ■ıM=";EG;:LOCfiTE18!0:INPÜT "M- ",EG 
245 SETF2:CLS:PRINT  "S1KM=";SKM;:LQCflTE0,8:lNPUT"S1KM= 
",SKM:CLS: RETURN 
250 T=R*THN(D/2) 
260 K=4:L=3:G0SÜB 500 
265 KM=SKM+H-T 
270 IF M$="SH" THEN R=-R 
280 ¥(5)=¥(4}+T*SIN ¥+R*COS V:H(5)=H(4)+T*C0S V-R*S1N V 
290 ¥(6)=V(4)+T*S!N ¥:H(6)=H(4}+T*C0S ¥ 
300 R=RBS(R) 
310 CLS:INPUT "s=",S 
320 K=2:L=5:G0SÜB 500 
330 D0=¥:BE=RCS(CS~2+ir2-R~2)/(2*S*HÎ}:GR=RCS((R"2+}r2-
S"2)/C2*R*H)Î: P=H 
340 K=2:L=1:G0SUB 500 
350 IF M$="S0" THEN DO=DO-¥+BE 
360  IF M$= "SR" THEN DO=4B0-(¥-DO+BE) 
365  IF DO<0 THEN 00=00+400 
370 CLS:SETF4:PR1NT  "RCİ = ";DO 
380 GOTO 530 
408 IF EBRO14 THEN 42i 
410 CLS:PRINT "KESISMI¥OR  !"; 
420 BEEP0:BEEPO 
430 RESUHE 15 
450 CLS:ENO 
500 Z=POLÎ(Haî-H(K))î(¥CL)-¥CK))) 
510 IF ¥<0 THEN ¥=¥+400 
520 RETURN 
530 K=2:L=6:GOSÜB 500 
540 GB=GR+RCS((P~2+R~2-jr2î/(2*P*R}) 
550 KM=KM+Ge*R*Pl/2i0  
560 HB=HS1+KM*EG 
570 CLS:SETF3:PRINT  "Hfl= ";Hfl 
580 CLS:SETF2:PRINT  "KM=";KM 
590 KM = 0 
600 RETORN 
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YERALTI İŞLETMELERİNİN KATI ÜRETİM ATIKLARI İ Ç İ N  SAHA  
KAPASİTESİ ARAŞTIRMASI  

HAKAN AKÇIN  

ÖZET : 

Bu çalışmada; yeraltı m a d e n c i l i ğ i  sonucu ortaya çıkan 
katı üretim a r t ı k l a r ı  i ç i n ,  bölge i ç i n d e  çevreyi olumsuz 
olarak etkilemeyecek b i r  biçimde depolanmasına en uygun 
olanağı sağlayan bir böl ge nin araştırılarak, bu saha i ç i n  
gözönüne alınacak kriter le rin neler olduğu a n l a t ı l m ı ş t ı r .  
Uygulama projesi ise TTK Karadon i ş l e t m e s i  ocak a r t ı k l a r ı  
i ç i n  y a p ı l m ı ş t ı r .  Bu proje kapsamında Zonguldak il hudutları 
içindeki Karadon bölgesindeki en uygun sahanın ve saha 
üzerinde depolanacak a t ı k hacminin istatiksel olarak b e l i r -
lenmesine yönelik b i r  araştırma a n l a t ı l m ı ş t ı r .  

1. G İRİŞ  : 

TTK (Türkiye Taşkömür Kurumu) Karadon İ ş l e t m e s i  ocak 
a t ı k l a r ı  ve Çatalağzı Lavuar (kömür temizleme te sisler i)  
a t ı k l a r ı n ı n  yarattığı deniz kirlenmesinin son y ı l l a r d a  
ulaştığı t e h l i k e l i boyutlar ve kirlenen yerlerin temizlen-
mesi i ç i n  g e r e k l i  y a t ı r ı m l a r ı n  büyüklüğü ve yolaçtığı 
ekonomik zararlar yerel yönetimler ve işletme arasında 
önemli s ı k ı n t ı l a r  yaratmaktadır. 

Yapılan b i l i m s e l  çalışmalar Karadenizde k i r l i l i ğ i n  her 
geçen gün arttığını ve su ü r ü n l e r i n i n  a z a l d ı ğ ı n ı  göstermek-
tedir, işletmenin ocak ve lavuar a t ı k l a r ı n ı n  yanı sıra 
çatalağzı termik santral i mnda denize b ı r a k t ı ğ ı  k ü l l e r  göz 
önüne a l ı n d ı ğ ı n d a ,  a t ı k l a r ı n  denize verilmesi yerine çev-
rede topografyası ve jeomorfolojisi uygun arazilerde dolgu 
malzemesi olarak k u l l a n ı l a r a k  üz e rinin tarıma ve ormancılığa 
e l v e r i ş l i  toprakla örtülmesi ve böylece bitki yetiştiri-
l e b i l e c e k  a r a z i l e r i n kazanılması ya da karayollarında dolgu 
malzemesi olarak k u l l a n ı l m a s ı  en uygun çözüm olmaktadır.  

Yazıda, i l k  olarak kapasite parametrelerinin belirlenme-
sinde gözönüne alınacak kriterlerin neler olduğu, i k i n c i  
bölümde ise dolgu sahalarının y e r l e r i n i n  belirlenmesinde 
hangi durumların aranması gerektiği a n l a t ı l m ı ş t ı r .  Son 
bölümde ise bu kriterler ı ş ı ğ ı  altında tespit e d i l m i ş bir  
sahada Kuzey-Güney ve Doğu-Batı yönlerinde b e l i r l e n e n  kesit 
l e r l e  hesaplanmış maksimum dolgu hacminin istatiksel ana-
l i z i ,  yapılarak "bulunan hacimlerin doğruluğu ve uygunluğu 
test ediİmiştir. 
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2.  KAPASİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ  

Büyük ölçekli harita üzerinde sınırlan belirlenmiş bir 
döküm sahası için; sahaya u l a ş ı m  yolu, en yüksek depolama 
seviyesi kotu, taşıma sistemi, depo yüzeyi eğimi veya eğim-
l e r i ,  depo.lanacak malzemenin oluşturacağı şev açısı g i b i  
parametrelere göre sahanın depolama kapasitesi b e l i r l e n i r .  
Böylece harita üzerinde uygun a r a l ı k l a r d a  alın an enine ve 
boyuna kesitler üzerine bu parametrelere göre ç i z i l e n  dolgu 
kesitlerinden ve bu kesitlerin alanlarından dolgu hacimleri 
hesaplanır. Ancak bu hesaplarda kazı alanından veya lavuar-
dan taşınan kabarmış durumdaki malzemenin, depolama esna-
sında taşıma ve serme makinaları i l e  ya da kendi a ğ ı r l ı ğ ı -
n ı n  etkisi sonucu %5-10 kadar b i r  oranda sıkışacağı durumu 
göz önüne a l ı n m a l ı d ı r .  Sonuç olarak, ocaktan çıkan malzeme-
n i n  depolanacağı sahada belirlenenden daha fazla malzeme 
depolanacaktır. Bu durum şu şekilde açıklanabilir:  

Uzun y ı l l a r  boyunca yerinde doğal olarak sıkışmış b u l u nan 
malzeme, ç ı k a r ı l d ı ğ ı  zaman d a ğ ı l ı r .  Bu taneli malzeme tekrar 
başka b i r  yere b o ş a l t ı l d ı ğ ı n d a  ise aralarında hava 
b o ş l u k l a r ı  k a l ı r .  Bundan sonra oluşacak sıkışma ise zamana 
ve yüke bağlıdır. Ortaya çıkan bu hacim f a r k l ı l ı ğ ı n ı n  ön-
lenmesi i ç i n  y a p ı l a n  hesaplara b i r  kabarma katsayısı eklemek 
gereklidir. E l e  alın an  katsayı malzemenin türüne göre 
değişken olmasına karşın daima 1'den büyüktür. Böylece 
yerindeki hacimle çarpılarak ç ı k a r ı l a n  malzemenin hacmi 
b u l u n u r .  Ayrıca kabarmış durumdaki malzemenin aynı hacimdeki 
a ğ ı r l ı ğ ı d a  değişir ve bu değerinde bilinmesi gereklidir.  

Eğer malzemenin özgül a ğ ı r l ı ğ ı d a  b i l i n i y o r s a  kabarma 
katsayısı;  

Özgü 1 ağır1ık(d) 
Kabarma Katsayısı(s)= ---------------   ........(1) 

Serbest ağırlık(g) 
o 1 arak bulunur. 

Diğer kapasite paremetreler ide tek tek analiz e d i l d i ğ i n de 
ise şöyle b i r  durum ortaya çıkar;  

* Saha  yüzeyinin  düzgünlük durumu y a p ı l a n  hesaplamalarda 
doğruluk derecesini e t k i l e r .   Düzgün arazilerde doğruluk 
artmakta,  eğimin  değişken  olduğu  ve  g i r inti 1 eşmenin 
arttığı yerlerde, b e l i r l e n e n  kapasite  d e ğ e r i n i n  üstünde 
ya da altında kalınması kaçınılmaz b i r  durum olmaktadır. 

* Oluşacak y ı ğ a n l a r ı n  şev açısı, bu  kütlenin  stabilitesi 
açısından önemlidir. Kütlenin  uzun b i r  zaman  d i l i m i n d e  
bozulmadan kalması ve bozuşarak çevrede t e h l i k e  
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yaratmaması i ç i n  bu açının değerinin çok i y i  hesaplanma-si 
gerek 1 i di r. 

* En yüksek depolama kotu önemli b i r  parametredir ve  keyfi 
olarak bel ir 1 enemez. Bunun için t a ş ı y ı c ı  araçların  özel 
l i k l e r i ,   b i r   metreküplük  malzeme i ç i n  harcanacak ener 
ji, oluşacak y ı ğ ı n ı n  duray111 i ğ i , bölgenin yağış alma de 
recesi g i b i  unsurların b i l i n m e s i  g e r e k l i d i r .  

* A r t ı k l a r ı n  döküm sahasına taşınması i ç i n  b e l i r l e n e n  sis 
tem,  proje  sahasının  jeolojik ve topoğrafik  durumuna 
uygun olmalıd ı r . 

* Taşıma i ç i n  dikkate alınacak diğer b i r  durum ise malzeme 
n i n  tane boyutu ve boyut d a ğ ı l ı m ı d ı r .  Bu parametre bant 
lı t a ş ı m a c ı l ı k   ve  h i d r o l i k   nakliyat  g i b i   alternatif 
taşıma sistemlerinin seçimine etki eder. 

3. DOLGU SAHALARININ Y E R L E R İ N İ N  BELİRLENMESİNDE GÖZ ÖNÜNE 
ALINACAK HUSUSLAR  

Yeraltında; gerek kömürle b i r l i k t e  k a z ı l a n  ve gerekse bu 
üretimi gerçekleştirmek i ç i n  a ç ı l a n  u l a ş ı m  y o l l a r ı n ı n  
inşaasında ortaya çıkan a t ı k  malzemenin üretim sahasının 
dışında zararsız hale getirilerek depolanması için  gerekli  
sahanın y e r i n i n  b e l i r l e n m e s i n d e  birçok önemli durumun araş-
t ı r ı l m a s ı  ve sonuçlandırılması g e r e k l i d i r .  Bu konular özet-
1 e şun1 ardır: 

* Depo sahasının a l t ı n d a  ekonomik değere s a h i p  b i r  mineral 
r e z e r v i n i n  bulunmaması. 

* Taşıma yolunun optimum k ı s a l ı k t a  ve eğimde olması. 

* P r o j e l e n d i r i l e c e k  sahanın tarımsal b i r  değere sahip  o l  
maması ya da üzerindeki b i t k i  örtüsüne zarar vermeme. 

* Yapılacak  y ı ğ ı n ı n ,   sonraları  b i r   bozuşuma  uğrayarak 
erozyon ve toprak  baskını ş e k l i n e  dönüşmemesi ve  çevre 
yapısını etkilememesi. 

* Kamulaştırma ya da satın alma g i d e r l e r i n i n  optimum ö l ç ü -  
1 erde olması. 

* B i t k i s e l  toprak i ç i n  ayrıca  b i r  depo sahası oluşturula- 
b iİmes i gerek 1 i dir . 

* Y ı ğ ı n   kütlesinin  malzeme  ö z e l l i k l e r i n i n  yer a l t ı  suyu 
rejimini etkilememesi  g e r e k l i d i r .   Y ı ğ ı n  içinde  yağış 
l a r l a  çözülen malzemenin yer a l t ı  suyunun ö z e l l i k l e r i n i  
değ işti rmeme1 i d i r. 
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4.  T.T.K KARADON İŞLETMESİ  ARTIKLARI  DEPOLAMA  HACMİ 
İÇİN YAPILAN ETÜTLER 

4.1. BÜYÜK ÖLÇEKLİ PLANLAR ÜZERİNDEN YAPILAN ETÜTLER 

Atık malzemenin depolanacağı saha için bölgenin büyük 
ölçekli planlan üzerinden bir etüt yapılmış ve en uygun 
sahanın yeri belirlenmiştir. Belirlenen sahanın bölüm 2, 3, 
ve 4'de anlatılan kriterleri incelenmiş ve saha bu iş için 
uygun bulunmuştur. Sahanın üç boyutlu arazi modeli Şekil 
1'de görülmektedir. 

 

Şekil 1. Sahanın üç boyutlu sayısal arazi modeli 
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Elde edilecek depo hacminin belirlenebilmesi için saha-
nın Kuzey-Güney ve Doğu-Batı kesit hatları üzerinden K-G 
yönünde 27 ve D-B yönünde 16 adet kesit çıkartılmıştır 
(Şekil 2). 27 adet kesit için kesitler arası mesafe 50m, 16 
adet kesit için ise 48m alınmıştır. Kesitlerde en yüksek 
depolama kotu 220m ve kritik şev açısı 35° alınmıştır. Elde 
edilen sonuçlar Çizelge 1'de görülmektedir. Her iki kesit 
hattında da alanların hesabında dijital planimetre ve Cross 
methodu uygulanmıştır. Hacimler ise beş ayrı yöntemle her 
iki alan hesaplama yöntemine göre yapılmıştır. Uygulanan 
yöntemler şunlardır. 

 

Şekil 2. Döküm sahası için oluşturulan kesit hatları 

* Kesik Koni (Frustum) Yöntemi : 

h 
Vi= -- ( Sn + Sn+1 + V~Sn*Sn+1 ) ................... (1) 

3 

Burada; 

Vi : i k i  kesit arasındaki hacim, 

Sn,Sn+1 : Kesit alanları, 

h : İki kesit arası mesafedir. 

* Kesitler ortalaması : 

Sn + Sn+1 
Vi= -----------  * hi ............................. (2) 

2 

Sn + Sn+1 
Vi= ------------  * hi (Kesitlerden birinin alanı   (3) 

3 sıfir ise) 
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Sonlu Alanlar (End Area) Yöntemi : 

h 
[V] = (S1 + 2S2 + 2S3+ .....+ Sn)* ---  ;...............(4) 

2 Burada 
kesitler arası mesafe eşit alınmıştır.  

Yamuk Yöntemi : 

Sl+Sn 
[V] = ( -------- +S2 + S3+ ....... +Sn-1)* h ........(5) 

2 

Simpson Yöntemi : 

h 
[V] = (S1 + 4S2 + 2S3 + 4S4+. .+2Sn~2 + 4Sn-1+Sn)* ---  ....(6) 

3 

 

Çizelge 1.Depolama sahası için elde edilen hacim değerleri 

4.2. ELDE EDİLEN HACİM DEĞERLERİ İÇİN İSTAT iKSEL ETÜTLER 

4.2.1. DENEYSEL STANDART SAPMALARIN F TESTİ İLE KARŞILAŞ-
TIRILMASI 

Bu yöntemde ele alınan iki kesit hattından toplam beşer 
adet hacim değerine ilişkin deneysel standart sapmaların 
karşılaştırılması F testi ile yapılmıştır. Burada (S1,F1), 
(S2,F2) K-G kesît hattınınp1animetre ve Cross alanlarından 
elde edilen hacimlerin standart sapması ve serbestlik dere-
cesi, (S3,F3),(S4,F4) D-B kesitinden aynı yöntemlerle bulu-
nan değerlerin standart sapma ve serbestlik derecesidir. 
Sonuçlar Çizelge 2'de verilmiştir.  

62 



 

Çizelge 2 : İki kesit hattından planimetre ve Cross alnlan 
için bulunan hacim değerlerinin deneysel stan-
dart sapmalarının karşılaştırılması.  

4.2.2 ORTALAMA DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Bu yöntemde standart sapmaları eşit hacimlerin ortalama 
değerlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Yöntem K-G 
kesitlerinin planimetre ve Cross alanları ve D-B kesitleri-
nin planimetre ve Cross alanlarına ilişkin hacim değerleri 
için ayrı ayrı uygulanmıştır. Sonuçlar Çizelge 3'de görül-
mektedir . 
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çizelge 3 : iki kesit hattından planimetre ve Cross alnlan 
için bulunan hacimlerin ortalama değerlerinin 
karşı 1 aştırıİması. 

4.2.3  HACİMLERİN HASSASLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Bu durumun araştırılması için her iki kesit hattından 
planimetre ve Cross yöntemiyle bulunan alanlar için elde 
edilen hacimlerin standart sapmaları ve serbestlik derece-
leri esas alınarak X2 Bartlet testi uygulanmıştır. 
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Çizelge 4: Bartlet testiyle iki kesit hattından 4 ayrı şe-

kilde bulunan hacimlerin standart sapmalarının 
karşılaştırılması. 

4.2.4  HER İ K İ  KESİT HATTINDAN BULUNAN HACİMLER ARASINDAKİ 
İLİŞKİ KATSAYISININ BULUNMASI 

İ k i  ya da daha çok yöntemi karşılaştırmanın en kolay 
yolu, değişkenler arasındaki ilişkinin hesaplanması dır.Eğer 
göz önüne "alınan iki yöntem, ortak noktalarda ölçülen 
değişkenlerden hazırlanmnşsa, iki yöntemdeki değişkenler 
arasındaki ilişkiyi belirlemekle benzerlik konusunda somut 
bir gözlem yapabiliriz. Buna göre ilişki katsayısı; 

[Vij*vik]  -([Vij] *[Vik] )/n 
r  = ----- : ------------------------------- .....(7) 
jk /"([Vij] -([Vij]1 /n))*([V'ik] -([Vik]2 /n)) 

formülünden buluttur. Elde edilen sonuç +1 ile -1 arasında 
değişir. Bu katsayı yukardaki değerlere ne kadar çok yakla-
şırsa ilişkinin o derece kuvvetli olduğu anlaşılır.  
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Bu formüldeki Vij değerleri K-G kesitlerinden elde edilen 
hacimler, Vik ise D-B kesitlerinden bulunan değerleri ifade 
etmek üzere ve n=10 alınarak ilişki katsayısı 0.9 bulunmuş-
tur. 

Sonuçların regresyon ilişkisi ise Şekil 3'de görülmektedir. 

 
Şekil 3: iki kesit hattı arasındaki regrasyon ilişkisi  
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