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Yukarıda verilen çizgisel grafiklerden şu sonuçlar çıkarılabilir: 

* Standart hataların büyük olması nedeniyle Türkiye'de taşınmaz değerlerinde bir istikrar ol 
madığı söylenebilir. 

* Standart hatanın yüksek olması yıl içinde kişisel sebeplerle taşınmaz birim fiyatlarının 
spekülasyona açık olması ve insanların tüketim ihtiyaçlarını yılın belli tarihlerinde yap 
masından kaynaklanmaktadır. Yani; Türkiye'de taşınmaz alım-satımların Ocak-Nisan ara 
sında yoğunlaştığı, bu yüzden fiyat artışlarının bu döneme rastladığı görülmüştür. Bu da 
yıl içinde eşit dağılım olmadığını göstererek, standart hatanın yüksek çıkmasına neden ol 
maktadır. 

* 5 Nisan 1994 hükümet kaarlarından sonra değerlerde lineer artış yada azalış meydana gel 
miştir. Alınan bu kararlar taşınmaz alımlarında ve ekonomide istikrar yaratmamaktadır. 
Bu radikal ekonomik önlemlerin anlık olduğu, süreğenlik göstermediği sonucu çıkabilir. 

* Matematiksel olarak incelendiğinde dolar - mark - altın değerlerinin artışının aynı is 
tikrarda olduğu (regresyon eğrisi denklemlerinin üçünde de 3. dereceden çıktnıştır) gö 
rülmüştür. 

* Altın ye Döviz artışı genelde aynı oranda, standart sapmaları aynıdır. Bu da döviz ve al 
tının istikrarlı bir yapısının olduğunu gösterebilir. Taşınmaz mallardaki değişim ise daha 
çok duygusal etkenlerden kaynaklanmaktaır. 

* 1991 genel seçimlerinden sonra Türkiye'de taşınmaz mallar, döviz ve altındaki artış oranı 
hızlanmıştır. 

* 1987-1992 arasında fiyatların istikrar gösterdiği, 1992'den sonra istatistik bilimde his- 
togram J eğrisi gösteren bir seyri izlediği, bu eğrinin üretimde olumlu olarak bilinmesine 
karşın; taşınmaz fiyatları için olumsuz bir nitelik gösterdiği söylenebilir. Konut fiyatları 
her ne kadar J eğrisine uysalar bile reel anlamda ortalama artışların öyle olmadığı, düştüğü 
söylenebilir (Grafik 1'de görülmektedir). 

* İstanbul nüfusunun hızlı artmasının da (aşın nüfus baskısı) J eğrisinin oluşumunda etkili 
olduğu söylenebilir/ 

5. Sonuç 

* Özellikle 1994 yılından sonra devletin tahvillerle borçlanması artmıştır. 
* Devlet tahvilleri vergi kapsamı dışındadır. Ekonomide üretici kesim değil, rantiye kesimi 

hakimdir. Bu nedenle neyin getirişi yüksek ise para o tarafa doğru dönmektedir. Bu da di 
namik bir paranın olduğunu göstermektedir. 

* Özelikle 1994 yılından sonra devlet tahvillerindeki getirinin yüksek ve vergi kapsamı dı 
şında olması, ayrıca devlet tahvilinde taşınmazdakinin aksine kullanımdan doğan yıp 
ranma payının bulunmaması sonucu taşınmazlara talep azalmış, buna bağlı olarak da diğer 
ekonomik faktörler karşısında reel olarak değer yitirmiştir. 

* Türkiye'nin ekonomisi istikrara kavuşmadan bir taşınmaz mal piyasası oluşturmanın ol 
dukça güç olduğu söylenebilir. Bu konuda belli bir yere gelmiş ülkelerle kar- 
şılaştırldığında almamız gereken yolun çok uzun olduğu söylenebilir (Ayrıntılı bilgi için 
Prof. dr. W. Seele'nin çalışması önerilir). .   . 

* Düzenli ekonomik koşullan yaratmaya çalışırken taşınmazların değerlendirilmesinin yasal 
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süreçleri tamamlanmalıdır. 
* İstanbul'da taşınmaz mal karşılıklarıyla ilgili düzenli tutulmuş hemen hemen hiç bir do 

küman bulunamamıştır. Yalnızca gazetelerde dağınık biçimde bazı değerlere rastlanmıştır. 
* Taşınmaz mallara ilişkin düzenli arşivlerin tutulması ileriye dönük kestirmlerin yapılması 

açısından büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Böylece taşınmaz alım-satım, ver 
gilendirmedeki aşırı sapmalar azaltılabilecektir. 

* Eğer nesnel ölçülere göre taşınmaz karşılıkları belirlenirse; regresyon eğrisi kullanılarak 
geleceğe dönük taşınmaz karşılıklarının ne olacağı hakkında kestirimler yapmak ola 
naklıdır. Bundan yararlanarak da düzenli ve adil vergi alınabileceği, güvenilir bir ta 
şınmaz piyasasının oluşturulabileceği çıkarsaması yapılabilir. 

* Ülke koşullarına uygun taşınmaz değerlemesine ilişkin bir formülasyon tasarlanırken yu 
karıda sözü edilen parametrelerin etkileri gözönüne alınmalıdır. 

EK: 1 

10CLS 
20INPUT "Nokta Sayisi: N"; n 
30 INPUT "Kacinci Dereceye Kadar?"; D: e - D 
40 DIM x(n. D + 1), y(n), xt(D + 1, n), h(D + 1, D + 1), z(D + 1), c(D + 1, D + 1), kats(D + 1), SH(D) 
50 DATA 
60 DATA 
70 'x,xt,y Matrislerin oluşumu 
80FORi=lTOn 
90 x(i. 1) = 1: READ x(i, 2): a = x(i, 2) 
100 FÇ)R j = 2 TO D 
UOx(i,j+l) = aAj 
120 NEJCTj 
130 NEXT i 
140 FOR i = 1 TO n 
150 READ y(i) 
160 NEXT i 
170 RESTORE 60 
180 PRINT: PRINT 
190FORi = 1 TO n 
200 FOR j = 1 TO D + 1 
210xt(j, i) = x(i,j) 
220NEXTj 
230NEXTi 
240 'x,xt,y matrisleri oluştur 
250 PRINT 
260' H=(xt*x) matrislerinin oluşumu: 
270FORi=lTOD+l 
280 FOR j = 1 TO D + 1 
290FORk=lTOn 
300 h(i. j) = h(i, j) + xt(i, k) * x(k, j) 
310NEXTk 
320 NEXT j 
33ONEXTi 
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340 'z=(xt*y) matrisinin oluşumu: 
350 FOR i = 1 TO D + 1 
360 FOR k = 1 TO n 
370 z(i) = z(î) + .\t(i, k) * y(k) 
380NEXTk 
390 NEXT i 
400 'z=(.\t*y) matrisi oluştur 
410FORi=lTOD+l:c(i, i)=l:NEJCTi   . 
420FORk=lTOD+l 
430g = h(k,k) 
440IFgoOTHEN510 
450FORu = k+lTOD+l 
460g=h(u,k) 
470 IF g o 0 THEN 500 
480 NEJCT u 
490 PRINT "h(ij) Matrisi stngulerdir.": STOP 
500 FOR m = 1 TO D + 1: SWAP h(k, m), h(u, m): SWAP c(k, m), c(u, m): NEJCT m 
510FORI=1TOD+1 
520h(k,l) = h(k,l)/g 
530 c(k, l) = c(k. l ) / g  
540 NEJCT 1 
550 FOR j = 1 TO D + 1 
560 w = h(j, k) 
570 IF j = k THEN 620 
580 FOR I = 1 TO D + 1 
59Oh(j,l) = h(j,l)-vv*h(k,l) 
600c(j, l)=c(j, l)-w*c(k,l) 
61ONEXT1 
620 NEXT j 
630NEXTk 
640 'a=iııv((.\t*.\)*z(i)) matrisi-denkleminin katsayilari 
650 FOR i = 1 TO D + 1 
660FORk=lTOD+l 
670 kats(î) = kats(i) + c(i, k) * z(k) 
680 NEXT k 
690NEXTi 
700 PRINT: PRJNT: PRINT D; "dereceden polinomun katsayilari:": PRINT: PRINT 
710 FOR i = 1 TO D + 1: PRINT "a"; i -1; "="; USING "####.####"; kats(i): NEXT i 
720 PRINT: PRINT: PRINT 
730 PRINT "(.x)"; TAB(.l8);" gözlem (y)"; TAB(33); "trend (y*)"; TÂB(50); "kalinü (y*-y)"; TAB(67); 
"(y*-y)A2" 
740 PRINT "--»-"; TAB(18); "----------- "; TAB(33); " -------- "; TAB(50); "------------- "; : PRINT 
TARf(S7V "-——.-_.." 
i   t\Mj\\J   I  fy —M—MM» 
750FORl=lTOn 
760FORi=ITOD+l 
770 td = td + kats(i) * (x(l, 2)A (i -1)) 
780 NEXT i 
790 PRINT x(I, 2); TAB(18); y(l); TAB(33); td; : PRINT TAB(50); USING "####.####"; td - y(l); : ktop 
= ktop + (td - y(I» A 2: PRINT TAB(67); USING "#§##.«$##"; (td - y(l))A 2: td = 0 
800 NEJCT I 
810 PRINT: PRINT: PRINT 
820 SH(D) = SQR(ktop / n): PRINT D; ".derece regresyon eğrisi için STANDART HATA="; SH(D): 
PRINT: PRINT ' 
830 FOR i = 1 TO D + I 
840 z(i) = 0: kats(i) = 0 
850 FOR j - 1 TO D + 1 
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860h(i,j) = 0:c(i,j) = o 
870NEXTj 
880 NEXT i 
890 RESTORE 50 
900 td " 0: ktop = 0 
9 1 0 D = D - l  
920EFDO0THEN80  
930MU*SH(l):DRC=l  
940FORi = 2TOe 
950IF MU <= SH(i) THEN 970 
960MU = SH(i):DRC = i 
970NEXTi 
980 PRINT "♦**************♦****************♦**♦***********♦*♦****♦**": PRINT : PRINT 
990 PRINT DRC; ".DERECEDEN POLINOM İLE YAPILAN KESTIRIMLERDE STANDART HATA 
EN KUCUKTUR.": PRINT: PRINT 
1000 PRINT "*♦**♦**************************♦***********♦****♦********" 
1010 PRINT : PRINT : PRINT "POLINOM İLE KESTIRIMLERDE BU EGRIYI SECİNİZ." 
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karayolfarında uygulanan 

aplikasyon yöntemleri 

Metin KÜÇÜKOĞLU 

1.GİRİŞ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılında ülkemiz yollarının daha planlı bir biçimde pro-
jelendirilmesi, yapımı ve bakımı için kurulmuştur. Bu tarihten sonra bu hizmetlerin ve-
rilebilmesi için ülke sathında 17 bölge müdürlüğü ile teşkilatlanmıştır. Bugün ülkemizde yak-
laşık 60.000 km'lik devlet ve il yolu ile yapımları biten ve devam eden 1700 Km civarında 
otoyol mevcuttur. 

Kuruluş yıllarında ülkenin heryerinde ulaşımı sağlamayı hedefleyen ve bu hedefine ulaşan ka-
rayolları günümüzde mevcut yollarını uluslararası standartlara yükseltmeye çalışmaktadır. 
Bunun yanında yeni otoyol ve köprüleri hizmete sokarak otoyol ağını genişletme çabası içe-
risindedir. 

Karayollarında göreve başlayan mühendisler Karayolu Mühendislik Kursu adı altında uzun 
süreli bir kursa ve hizmet içi diğer kurslara tabi tutularak kendi mesleklerinin yanında birer ka-
rayolu Mühendisi olmaları hedeflenmektedir. 

Karayollarında göreve yapan harita mühendisleri etüd ve proje kamulaştırma ve yapım ser-
vislerinde çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Bir karayolunun veya otoyolun trafiğe açılabilmesi için iki safhadan oluşan şu aşamalardan 
geçmesi gerekir. 

1) Projelendirme safhası 
2) Yapım safhası 

Proje çalışmaları 1/25000'lik veya 1/5000'lik haritalar üzerinde topoğrafik, jeolojik ve diğer 
çevresel etkiler göz önüne alınarak, uygun bir koridor araştırması ile başlatılır. Belirlenen bu 
koridorun haritaları, ülke nirengilerine bağlı ve teknik şartnamalere uygun olacak şekilde 1/ 
1000 veya 1/2000 ölçeğinde yapılır. 

Yapılan bu haritalardan faydalanmak suretiyle yatayda ve düşeyde istenilen standartlara uygun 
yol geometrisi belirlenir. Yatay eksen geometrik değerleri hesaplanarak hazırlanan yol projesi 
araziye aplike edilir. Elde edilen veriler yardımıyla düşey geometri tespiti, sanat yapılarının 
yerleri ve tiplerinin tespiti ile yarma ve dolgu miktarlar tespit edilir. Bu işlemlerin her saf-
hasında araziye çıkılıp inceleme yapılmak suretiyle projeye son şekli verilir. Hazırlanan bu 
proje doğrultusunda; 

a)Uygulama projeleri 

b)Kamulaştırma haritaları 



 

c)Jeolojik araştırma haritaları ve raporları 
d)Sanat yapılan detay projeleri e)Maliyet 
hesaplan hazırlanır. 

Bu şekilde kesinleştirilen yol projesi yapım için ihaleye çıkarılır. Yapım çalışmalan mü-
teahhitlik ve kontrollük hizmetleri için uygun yerlere şantiyeler kurularak yapım işlerine baş-
lanır. 

Aplikasyon işleri, yolların projelendirme, yapım ve bakım ile ilgili her safhada uy-
gulanmaktadır. Karayollarında gelişen teknolojiyle beraber, projeler verileri ve uygulanan tek-
nikler yönünden aplikasyon yöntemlerinde farklılıklar oluşmaktadır. Burada bu yöntemler 
teker teker kısaca anlatılacaktır. Özellikle otoyollarda uygulanan Poligondan offset aplikasyonu 
adını verdiğim yöntemden daha geniş bahsedilecektir. Uygulamaya yönelik ve arazide kul-
lanılması için cep bilgisayan için hazırlanan program ise örnek proje ile birlikte detaylı olarak 
anlatılacaktır. 

2. TANIMLAMALAR 

Bir yol projesi yatay geometri ve düşey geometri olarak iki temel bölüme ayrılır. Yatay ge-
ometri, yolun y ve x koordinatları ile düzlemde (Harita üzerinde) projelendirilmesidir. Pro-
jelendirme sırasında kullanılan güzergah elemanları; doğru, daire, klotoid ve klotoidin özel 
hali olan ove'dir. 
Hazırlanan yol projesinin, başlangıç kilometresinden itibaren yolun sonuna kadar olan ki-
lometreleri hesaplanır. Daha önceden hesaplanan yatay eksen değerleri ile kilometre değerleri 
haritalara işlenerek, yatay eksen geometrisi belirlenir. 
Düşey geometri, yolun düşey profilde projelendirilmesidir. Aplikasyon sonucu elde edilen 
arazi boykesidinde (Siyah kodlar) yine proje şartlarına uygun olarak belli eğimlerde, yarma ve 
dolgu miktarlarını dengeleyecek şekilde, dere ve yol geçişleri ile yatay geometrideki kriterler 
gözönüne alınarak bir boykesit profili hazırlanır. Proje yapımında kullanılan düşey profil ele-
manları, eğimlerin sabit olduğu kesimlere doğru, farklı iki eğim arasına proje şartlarına göre 
yerleştirilen ve ikinci dereceden bir eğri olan paraboldür. 

Arazi bilgileri, düşey geometrik değerler ve tip enkesitten faydalanmak suretiyle, şev kesim 
noktaları belirlenir. Yol genişlikleri, şev kenarları ve diğer detaylar harialara işlenerek, pro-
jelendirme işlerine devam edilir. Hacim hesaplan ve diğer projeler hazırlanarak proje ta-
mamlanır. 

Bu konuda anlatılanlar, yatay eksenin aplikasyonunu kapsamaktadır. Düşey geometri hesaplan 
ve uygulamaları bu konu dışında tutulmuştur, bu nedenle burada, sadece yatay geometri ele-
manları tanımlanmıştır. 

YATAY GEOMETRİ ELEMANLARI 

1) DOĞRU (ALİNYMAN): İki noktayı birleştirilen ve eğrilik yarıçapı sonsuz olan düz hat. 
Doğru çözümü için gerekli formüller şunlardır. 
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2) DAİRE (KURP): Eğrilik (kurp) yarıçapı sabit olan ikinci dereceden eğri. Sapma açısının 200 
graddan büyük olması durumundaki kurba, sepet kurp denir. Bu durumdaki kurp; ikiye bö-
lünerek hesaplar aşağıdaki formüller yardımıyla yapılır. 
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3) KLOTOİD: Doğru ile daireyi (kurbu) birbirine bağlayan, ikinci dereceden geçiş eğrisidir. 
Farklı yarıçapta iki kurbu, birbirine bağlayan klotoid parçasına ise O ve denir. Başlıca klotoid 
elemanları ve formüller şunlardır. 

 

APLİKASYON YÖNTEMLERİ 
Karayolannda aplikasyon işleri, ışınsal (Kutupsal) yöntem yolu ile yapılmaktadır. Son on yıl-
daki proje verileri; alet ve bilgisayar alanındaki gelişmelere paralel olarak, teknik uy-
gulamaların değişmesiyle birlikte, aplikasyon yöntemlerinde de gelişmeler olmuştur. Uy-
gulanan aplikasyon yöntemlerini iki temel gruba ayırmak mümkündür. 

1- Direkt aplikasyon 
2- Sayısal aplikasyon 
Uygulanan yöntemler farkı nedeniyle, sayısal aplikasyonu da ikiye ayırmak mükün olur. 
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2a- Eksen üzerinden aplikasyon 2b- 

Poligondan aplikasyon 1. DİREKT 

APLİKASYON 
Bu aplikasyona, doğrultu tespiti yolu ile yapılan aplikasyon da denir. Oldukça zor ve zahmetli 
bir yöntemdir. Eskiden en çok kullanılan bu aplikasyon yöntemi, bugün yavaş yavaş kullanım 
dışı kalmakatadır. 
Devlet ve il yollarında, yatay geometri dizaynında, aliyman ve kurp (daire) kombinasyonları 
kullanılır. Belirlenen yol güzergahının, genellikle 1/2000 ölçekli şeritvari haritası hazırlanır. 
Hazırlanan harita üzerinde; topoğrafik bilgiler ve haritanın hazırlanmasında kullanılan po-
ligonlar bulunur. Kullanılan poligonlar, genellikle açık poligon ağı şeklinde olup herhangi bir 
sistemdeki (UTM veya Yerel sistemlerdeki) nirengilere bağlanmaz. 
Hazırlanan haritalar üzerine; belirlenen yol güzergahının sadece yol ekseni çizilir. Proje üze-
rinde, alinyman ve belirlenen kurp yarıçap değerleri bulunur. Aplikasyon işlemi şöyle yapılır. 

 
Harita üzerindeki poligon güzergahı, şekildeki gibi birleştirilir. Birleştirilen poligon hattından; 
yol ekseninini oluşturan alinymanlara dikler çıkılır veya poligon hattı alinymana kadar uzatılır. 
Tesbit edilen P1A, P2B, P2C ve P3D kenar uzunlukları, cetvel yardımıyla harita üzerinden 
okunur. 
Alet Pl'e kurulup, P2'ye 0.0000 Grad ile bakılır ve 100.0000 Grad çevrilerek P1A mesafesi çe-
kilir ve A noktası çakılır. Aynı şekilde B, C ve D noktaları araziye çakılır. Yol eksenini oluş- 
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Daha sonra alet, önce B noktasına kurulup A noktasına bakılır ve takla attırılır. S1 noktası ya-
kınında ve CD doğrusunun uzantısının kesebileceği şekilde ve birbirine çok yakın (100 cm ci-
varında) E ve F noktaları çakılır. Daha sonra alet, C noktasına kurulup D noktasına bakılarak, 
iki doğrunun kesim noktası olan Sİ hoktası arazide tesbit edilir. Alet Sİ noktasına kurularak 1 
sapma açısı okunur. 
Tesbit edilen sapma açısı ve verilen kurp yarıçapı yardımı ile kurp hesaplan ile tanjant boyu ve 
yay boyu hesaplanır. Sİ noktasından, tanjant boyları çekilerek Tl ve Fİ çakılır. Aynı işlemler, 
birkaç tane daha some tespiti ve T ve F çakımı ile devam ettirilir. Arada kalan alinyman parça 
boylan ölçülür. 

Proje başlangıcından itibaren alinymanlar ve kurp yay boylan toplanarak yola kilometre ve-
rilir. En az 20 metrede bir olacak şekilde; yol ekseni, araziye çakılarak aplikasyon işlemine 
devam edilir. 

Belirlenen yol hattının sayısal olmaması nedeniyle, en az 500 metrede bir olacak şekilde hat-
tın, kamulaştırma işlemleri ve yol yapımı sırasında bulunması için sigortalanması gerekir. Si-
gortalama işlemi şöyle yapılır. Alet aplikasyonu yapılan some T veya F'lerden uygun olan bi-
rine kurulur. Açı değeri 0.0000 Grada ayarlanarak alinymanın diğer noktasına bakılır. 
Genellikle dik açı olacak şekilde olmakla beraber.; arazinin yapısına göre tespit edilecek uygun 
bir açı çevrilerek, sigorta taşlarının gömüleceği doğrultu açısı tespit edilir. Bu doğrultu üzerine 
gömülecek ilk taşın mesafesi 30-40 metre ve diğer taşların arası 15 metre olacak şekilde, üç 
adet sigorta taşı gömülür. Yapılan işlem, bir kroki ile tesbit edilir. İstenilen sıklıkta işlemler 
tekrarlanarak sigortalama ve aplikasyon işlemleri birlikte devam ettirilir. 

Eksen aplikasyonu, genellikle bir-iki kilometre sonra istenilen genişlikte enkesitler alınır. 
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turan alinymanların ikişer noktası, bu şekilde araziye çakılmış olur.



 

2. SAYISAL APLİKASYON 

Bu yöntemle aplikasyon yapabilmek için proje verilerinin tümünün sayısal olması gereklidir. 
Kullanılan nirengi ve poligonların değerleri bilinmektedir. Hazırlanan yol projesinin, yatay 
eksen hesabı yapılmıştır. Yatay eksenin karakteristik noktalarının (Alinyman başı ve sonu, 
kurp başlangıcı ve sonu, klotoid başlangıcı ve sonu v.b.) koordinatları ile kilometreleri proje 
üzerinde verilmiştir. 
Direkt aplikasyona göre daha kolay bir aplikasyon yöntemidir. Bu yöntemde, alinyman tespiti, 
some kesiştirme, sapma açısı tespiti, tanjant ve yay boyu hesabı ve yola kilometre verme gibi 
işlemler yoktur. Bu verilerin tamamı proje üzerinde mevcuttur. 

Direkt aplikasyon için hazırlanan haritalardaki poligonların ve yol ekseninin sayısal de-
ğerlerinin olmaması nedeniyle; aplike edilen yol ekseninin, kamulaştırma ve yapım sırasında 
bulunması için sigortalanması gereklidir. Bu işlem; zorluklarının yanında zaman kaybına ve 
ilave masraflara neden olmaktadır. Ayrıca projelendirilen yolun, yapımına 3-4 yıl sonra baş-
landığında, yapılan sigortaların bir çoğunun kaybolması sözkonusudur. 
Sayısal aplikasyonda ise yol ekseninin sigortalanmasına gerek yoktur. Genellikle ülke sis-
teminde (üç derecelik dilim koordinatları sisteminde) hazırlanan projelerin tekrar aplikasyonu 
gerektiğinde, eldeki nirengi ve poligonları tamamlayarak; aplikasyon işlemi, sıhhatli bir şe-
kilde yapılabilir. Sayısal aplikasyonu, uygulama teknikleri açısından iki gruba ayırmak müm-
kündür. 

2a- EKSEN ÜZERİNDEN APLİKASYON 

Bu yöntemde; yatay eksenin karakteristik noktalarının koordinat ve kilometreleri ile kurp ve 
klotoid parametre değerleri, projede verilmiştir. Yol aplikasyonuna bu noktaların çakımı ile 
başlanır. Daha sonra alet, bu noktalara sırasıyla kurularak istenilen aralıkta yol aplikasyonu ya-
pılır. Bir-iki kilometre aplikasyonu yapılan yolun daha sonra enkesitleri alınarak aplikasyona 
devam edilir. Bu yöntemle aplikasyon yapmanın zorluklarını şöyle sıralayabiliriz. 

1- Aplikasyona başlanan poligondan çakılacak karakteristik noktanın sıhhatli görülememesi 
durumunda, nokta istenilen hassasiyette (±1.5 cm) çakılmaz. 

2- Çakılacak noktalar, çakılması ve daha sonra alet kurulması mümkün olmayan yerlere (yol 
ortası, dere içi, şev ortası, çalılık v.b) gelebilir. 

3- Karakteristik noktaların çakımından sonra; alet   bu   noktalara kurulacağı için çok büyük 
zaman kayıplarına neden olacaktır. 

4- Eksen üzerinden aplikasyon sırasında, birbirini takip eden noktalar arasında görüş ol 
mayabilir. Bu durumlarda ara noktalar (alinyman üstü nokta ve kurp üstü nokta) alarak ap 
likasyona devam edilir ki bu da, ayrıca bir zaman ve hassasiyet kaybına neden olur.
 ! 

5- Özellikle mevcut yollardan geçen yol güzergahlarında, yoğun trafik nedeniyle, alet kurmak 
ve aplikasyon yapmak tehlikeli olmaktadır. Bu nedenle trafiği kontrol altına almak gibi ikinci 
bir iş daha karşımıza çıkmaktadır. 

6- Bu yöntemle aplikasyon, basit hesap makinası (Casio Fx-3600 P) ile yapılabilir. 

2b- POLİGONDAN APLİKASYON 

Bu aplikasyon yöntemindeki proje verileri, eksen üzerinden aplikasyon yöntemindeki proje ve-
rileri ile aynıdır. Bu yöntemde aplikasyonun tamamı poligonlardan yapılır. Hakim noktalarda 
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bulunan poligonlardan çalışarak, zamandan büyük tasarruf sağlanır. 
Poligondan aplikasyon yapabilmek için programlanabilir hesap makinalannın, elektronik uzak-
lık ölçerlerinin (total station) ve el telsizlerinin kullanılması şarttır. Günümüz koşullarında kul-
lanılması gereken bu yöntem için hazırlamış olduğum programı, kullanma şeklini ve örnekleri 
bundan sonraki bölümde anlatılacaktır. 
3- POLİGONDAN OFFSET APLİKASYONU PROGRAMI 

3.1-GİRİŞ 

Bürolarda kullanılan büyük bilgisayarlar (PC) için hazırlanmış birçok aplikasyon programı bu-
lunmakla beraber, arazide kullanılabilen el bilgisayarları için hazırlanmış programlar pa-
zarlama, piyasası olmaması nedeniyle fazla geliştirilmemiştir. 

Hazırlamış olduğum bu program; daha önce hazırlanmış olan programları ve kendi ge-
liştirdiğim programları bütünleştirerek geliştirilmiş ve kullanım kapasitesi; arazide çok yük-
sek olan bir programdır. Bu program arazide en çok kulanılan Casio Fx-850P ve Casio Fx-880P 
için hazırlanmıştır. 
Karayollarının her bölgesinde total station kullanılmaktadır. Bilgisayar programları olmadan, 
bu aletlerin aplikasyon işlerinde kullanılmaları halinde ise istenilen verim elde edilemez. 
Bunun yanında, kullanılan programların uygulamaya yönelik olmaları gerekir. Ayrıca bütün 
bunların yanında, aplikasyonun süratle ve sağlıklı yapılabilmesi için telsiz kullanımı şarttır. 
Bu programın kullanılma yerlerini şöyle sıralayabiliriz. 

1- Yol ekseninin aplikasyonunda 

2- Yol ekseninin çakılamadığı durumlarda, istenilen offset mesafelerinde, paralelin çakımında 
3- Hassas enkesit alımında yol eksenine dik, alım hattının oluşturulmasında. 
4- Yol eksenine uzaklıkları belli olan şev kazıklarının çakımında. 

5- Yol üst yapısının inşaatı sırasında, finişerler için oluşturulan offset çubuklarının ve hat 
tının çakımında. 

6- Trafik çizgilerinin ve otokorkulukların hassas çakımında. 

7-Yol eksenine dik, herhangi bir noktanın çakımında. 
 

8- Demiryollarında 
9- İmar uygulamalarında. 

Ülkemiz karayollarının ve otoyollarının projelendirilmesinde kullanılan yatay geçki elemanları 
şunlardır. 

a- Doğru (Alinyman) 

b- Daire (kurp) 

c- Klotoid 

d- Ove (iki daireyi birleştiren klotoid parçası) 
sayısal projelerde, bu elemanların, parametre değerleri ile başlangıç ve bitim noktalarının ko-
ordinatları ile kilometreleri verilir. 

Bu program; total stationun, koordinatları bilinen (durulan) noktaya kurulup yine koordinattan 
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