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Özet 
 
Dünyada teknolojinin gelişimine paralel olarak Hidrografi alanında da birbirinden farklı kabiliyet ve 
doğruluklara sahip yeni alet ve donanımlar üretilmekte, yeni yöntemler geliştirilmektedir. Mühendisler, 
ölçme planlamasında,  farklı işlev ve doğruluktaki yöntem ve aletlerden seçim yapmaktadırlar. Bunun 
sonucunda, yapılan benzer nitelikli çalışmalar birbirinden farklı duyarlılıklara sahip olabilmektedir. Bu 
farklılıkların mühendislik ölçme standartları kullanılarak, kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmaları 
sağlanabilir. Sahip olunan kaynakları, hizmetleri veya ürünleri en uygun şekilde değerlendirme 
çabalarının bir ürünü olan standardizasyon, zorunluluk değil ancak gerekliliktir. 
 
Hidrografi dairelerinin faaliyetlerini koordine etmek ve deniz harita ve dokümanlarında, yapılan 
ölçmelerde standardizasyonu sağlamak amacıyla 1921’de kurulan Uluslararası Hidrografi Organizasyonu 
(IHO) tarafından S44 Hidrografik Ölçme Standartları oluşturulmaktadır. IHO standartlarına ilave olarak 
Amerika’da USACE (United States Army Corps of Engineers), Yeni Zellanda’da LINZ (Land Information 
NewZealand), İsveç’de SMA (Swedish Maritime Administration), Kanada’da CHS (Canadian 
Hydrographic Service) vb. ölçme standartları da kullanılmaktadır. Bu çalışmada güncel uluslararası 
hidrografik ölçme standartları incelenerek Türkiye için bazı öneriler verilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Standart, Mühendislik Ölçme Standardı, Hidrografi, Hidrografik Ölçme Standartları 
 
 

GLOBAL PROSPECT OF HYDROGRAPHIC SURVEY STANDARDS:  
SUGGESTION FOR TURKEY 

 
Abstract 
 
New instruments and equipment are produced with different purpose and accuracy correspondingly with 
the developing technology and new methods have founded in the World. The engineers prefer the 
appropriate method and instrument during the survey planning.  As a result of this, sometimes same survey 
projects can be carried out with different accuracies. This difference can be removed by forming 
engineering surveying standards. Standardization which is the output of utilizing the sources, services and 
products, is not mandatory but it is necessity. 
 
IHO has established in 1920 with the purpose of coordination the activities of national hydrographic offices 
and uniform the nautical charts, documents and the surveys. IHO S44 hydrographic survey standards are 
designed. In addition to IHO hydrographic survey standards, countries have own survey standards such as 
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United States Army Corps of Engineers (USACE) in United States, Land Information New Zealand (LINZ) 
in New Zealand, Swedish Maritime Administration (SMA) in Sweden, Canadian Hydrographic Service 
(CHS) in Canada. In this study recent hydrographic survey standards are analyzed and given suggestions 
for Turkey.  
 
Keywords: Standard, Engineering Surveying Standard, Hydrography, Hydrographic Survey Standards 
 

1. Hidrografik Ölçme Standartları 
Standart, imalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. Standardizasyon ise, belirli bir faaliyetle 

ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar 

koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise standart, “Belli bir tipe göre 

yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü, tek biçim” şeklinde ifade edilmektedir. Sahip olunan kaynakları, 

hizmetleri veya ürünleri en uygun şekilde değerlendirme çabalarının bir ürünü olan standardizasyon, 

zorunluluk değil ancak gerekliliktir.  

 

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), 1947 yılından bugüne kadar global anlamda 

standartları oluşturmak için kurulan bir organizasyondur. ISO’ ya göre, “Standart, bir belgenin 

gereksinimlerini, özelliklerini, prensiplerini ve karakteristiklerini sağlar ve bu belge ürünlerin, işlemlerin 

ve servislerin amaçları doğrultusunda sürekli garantiye almak için kullanılabilir” şeklinde ifade 

edilmektedir.  Dünya’da uluslararası standardizasyon çalışmalarını sürdüren ISO gibi çok sayıda 

organizasyon bulunmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ulusal standartların oluşmasında ve 

uluslararası standartların takibinde görevli bir kuruluştur. 

 

Uluslararası Hidrografi Organizasyonu (IHO), deniz çevrelerinin korunması ve seyir emniyetinin 

sağlanması amacıyla 1921 yılında kurulmuş, hidrografi alanında standartları oluşturan bir kuruluştur. IHO 

S32 sözlüğünde standardizasyon, “Aletin veya yöntemin bir standart çerçevesinde karşılaştırılması için 

aletin veya cihazın belirli benimsenmiş bütünlük kuralları kapsamında değerini belirlemek gerekmektedir” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Hidrografik Servisler ve Standartlar Komitesi (HSSC) ve çalışma grupları 

tarafından hidrografik ölçme standartları oluşturulmaktadır. Halen kullanılmakta olan IHO Hidrografik 

Ölçme Standartları 2008 tarihinde 5.baskı olarak yayınlanmıştır.  IHO Hidrografik Ölçme Standartları 

minimum standartlar olup, bazı ülkeler tarafından kullanılan daha katı hidrografik ölçme standartları da 

mevcuttur.  
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Amerikan Mühendis Ordu Piyadeleri (USACE) Hidrografik Ölçme Standartlarında projeler, seyir ve kazı 

amaçlı ölçmeler ile diğer genel ölçmeler ve çalışmalar adı altında iki kısımda sınıflandırılmaktadır. Seyir 

ve kazı destekli ölçmeler, dip materyalinin yapısına göre sert ve yumuşak olarak ikiye ayrılmaktadır 

(USACE, 2002). USACE ’nin New Orleans bölgesine ait oluşturulan minimum ölçme standartları da 

bulunmaktadır (USACE, 2009). Yeni Zelanda Hidrografi Otoritesinin hazırladığı LINZ Hidrografik Ölçme 

Standartları V1.0, V1.1, V1.2 ve V1.3 olmak üzere sırasıyla 2007, 2008, 2010 ve 2016 tarihlerinde 

güncellenmiştir. LINZ Hidrografik Ölçme Standartlarında çalışma bölgeleri, IHO S-44 4.baskıda olduğu 

gibi özel derece, 1, 2 ve 3. derece alanlar olarak 4 kısımda sınıflandırılmıştır (LINZ, 2016). İsveç Denizcilik 

Dairesinin (SMA) hidrografik ölçme standartları seçkin, özel, 1, 2 ve 3. derece olmak üzere 5 kısma 

ayrılmıştır (SMA, 2001). Kanada Hidrografi Servisi (CHS), çalışma bölgelerini, seçkin, özel, 1, 2, 3 ve 4 

(Özensiz) olmak üzere 6 kısma ayırmıştır (CHS, 2013). Avustralya’ nın eyaletlerinden biri olan Queensland 

için oluşturulmuş hidrografik ölçme standartları da bulunmaktadır (Queensland, 2009). Ulusal Okyanus ve 

Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından hazırlanan NOS Hidrografik Ölçme Şartları ve Çıktıları adında bir 

standarttı ve Singapur Hidrografi Dairesi’nin Denizcilik ve Liman Başkanlığı (MPA)’ nın da hidrografik 

ölçme standartları bulunmaktadır (NOAA, 2015; MPA, 2015). 

 

Türkiye’de hidrografik ölçmeleri de kapsayan mühendislik ölçmeleri ile ilgili bir standart henüz 

bulunmamaktadır. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB) internet sitesinde “Kıyı ve 

denizlerde yapılacak çalışmalara ait her türlü plan ve proje; 1738 sayılı kanun kapsamında Kıyı Yapı ve 

Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğde belirtilen Hidrografik ve Oşinografik Etüt 

Raporu’na göre değerlendirilir” ifadesi bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, “Kıyı Yapı ve 

Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ Kapsamında Hazırlanacak Hidrografik ve 

Oşinografik Etüt Raporlar için Uygulanacak Teknik Çalışma Cetveline” göre planlanmalı, çalışmalar 

hidrografik ve oşinografik rapor içeriğine uygun olarak icra edilmelidir. Ülkemizde, IHO A veya B kategori 

sertifikası olanlar, Hidrograflar, hidrografi eğitimi almış Harita Mühendisleri ve Deniz Bilimleri ile ilgili 

disiplinler tarafından hidrografik ölçmeler yapılmaktadır. Ülkemizde kıyı mühendisliği kapsamında yapılan 

mendirek, iskele, deşarj hattı, tüp geçit, vb. gibi onay gerektiren çalışmalarda, SHODB’ nın uygun gördüğü 

IHO S44/5 standartları kullanılmaktadır.  
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2. Hidrografik Ölçmelerde Güncel Derinlik ve Konum Ölçmeleri 
Teknolojideki gelişmeler ışığında yapılan bilimsel araştırmalar ve projeler ile hidrografik ölçmelerde de 

kullanılan yöntem ve cihazlar gelişmektedir. Son zamanlarda batimetrik ölçmelerde, çok ve tek bimli 

akustik iskandil aletleri, GNSS alıcıları ve sensörler olan otonom tekneler kullanılmaya başlanmıştır. 

Ayrıca sualtında da kullanılan AUV denizaltıları ile deniz tabanının jeofiziksel yapısı hakkında bilgi 

toplanmaktadır. İnsansız Hava Araçlarının (İHA) da gelişmesiyle özellikle dik yamaçlı kıyı bölgeleri için 

haritalama çalışmalarında kolaylık sağlanmıştır. Deniz LİDAR cihazlarının maliyetinin ileriki senelerde 

ucuzlaması kullanılabilirliğini arttıracaktır.  

 

Hidrografik çalışmalarda diferansiyel GNSS yöntemleri halen kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı kinematik 

(RTK) yöntemler ile konumlandırma doğruluğu santimetre mertebesine çıkarılmıştır. Düzeltme 

iletişimdeki kesintiler, anten anteni görme kısıtlamaları, vb. sorunlar ağ-RTK sistemini ortaya çıkarmıştır. 

Yurtdışında kurulan sabit GNSS istasyonları ile Ağ-RTK (NRTK) uygulamaları ile Türkiye’de ulusal 

anlamda kurulan CORS-TR/TUSAGA Aktif Ağı sonrasında yaygınlaşan ve bölgesel olarak kurulan ISKI-

UKBS ağları ile Belediyeler, diğer kurumlar ve özel şirketler tarafından kurulan yerel ağlar hidrografik 

ölçmelerde de kullanılmaktadır. Tek bir otonom GNSS alıcısı ile konum belirleme tekniği olan Hassas 

Nokta Konumlama (PPP) yöntemi günümüzde hidrografik çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır (Saka 

ve Alkan, 2014). 

 

3. Sonuç ve Öneriler 
Büyük ölçekli haritalar için, hidrografik ölçmeleri de içine alacak şekilde mühendislik ölçme standartları 

getirilmesinin yararlı olacağı, teknolojinin ilerlemesiyle iyice kolaylaşan cihaz ve donanım kullanımı yeterli 

olmayıp, yetkin kişiler tarafından kullanılmasının, veri analizlerinin yapılarak kontrollü ölçmeler yapılması 

ve toplanan hidrografik veriler için kontrol mekanizmalarının kurulması faydalı olacaktır.  

 

Hidrografik ölçmelerin su ortamının doğası gereği ortaya çıkan ve kara ortamında rastlanılmayan bazı özel 

hallere sahip olduğu kesinlikle gözden uzak tutulmamalıdır. Örneğin su ortamından kaynaklanan ölçme 

teknesindeki hareketlerin modellenmesi (boyuna salınım, yalpa ve batçık), akustik derinlik ölçme 

aletlerinin ölçme ortamının fiziksel özelliklerine bağlı olarak çalışması, ölçmeler yapılırken su ortamının 

metorolojik ve gel-git gibi faktörler nedeniyle hareket etmesi, ölçme yapılan su ortamının, dip 

topoğrafyasının görülememesi gibi hususlar başta olmak üzere, bu özel ölçme uygulamasının pek çok 

özelliği olduğu düşünüldüğünde, bu tür ölçmelerin ciddi bilgi birikimi gerektirdiği ve bu itibarla da 
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çalışmaların mutlaka konunun uzmanları tarafından yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde 

sadece IHO B kategori eğitimleri, askeri personele SHODB tarafından, sivillere ise ODTÜ tarafından 

yeterli sayı sağlandığında belirli zamanlarda ücretli olarak IHO standartlarına göre uygun bir şekilde 

verilmektedir. Bu anlamda Üniversitelerimizin ve meslek odalarımızın yoğun çalışmalar yaparak bu alanda 

yeterli bilgiye sahip teknik insanlar yetiştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca genelde mühendislik ölçmeleri, 

özelde ise hidrografik ölçmelerle ilgili standartlar hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır.  
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