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TMMOB
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41.DÖNEM
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 Genel Başkan Ali Fahri ÖZTEN
 II.Başkan Fazlı Yaşar ÇETİNTAŞ
 Genel Sekreter Ertuğrul CANDAŞ
 Genel Sayman Asiye Ülkü KUTLU
 Örgütlenme Sekreteri Ufuk Serdar İNCİ
 Üye Timur Bilinç BATUR
 Üye Özkan TALAY

 Kurultay Başkanı Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
 Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Haluk ÖZENER

KURULTAY YÜRÜTME KURULU
 Yürütme Kurulu Sekreteri  Asiye Ülkü KUTLU 
 Yürütme Kurulu Saymanı Mustafa ERDOĞAN 
 Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Uğur ALTIN 
 Yürütme Kurulu Üyesi İlknur Güler BAŞAR
 Yürütme Kurulu Üyesi Fazlı Yaşar ÇETİNTAŞ 
 Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Özgür DOĞRU
 Yürütme Kurulu Üyesi Esin DURAN 
 Yürütme Kurulu Üyesi Ayhan ERDOĞAN
 Yürütme Kurulu Üyesi Kerem HALICIOĞLU
 Yürütme Kurulu Üyesi Atakan SERT

KURULTAY DÜZENLEME KURULU
 HKMO Genel Merkez Ali Fahri ÖZTEN 
 HKMO Genel Merkez Fazlı Yaşar ÇETİNTAŞ 
 HKMO Genel Merkez Ertuğrul CANDAŞ 
 HKMO Genel Merkez Asiye Ülkü KUTLU
 HKMO Genel Merkez Ufuk Serdar İNCİ
 HKMO Genel Merkez Timur Bilinç BATUR
 HKMO Genel Merkez Özkan TALAY
 HKMO Adana Şubesi Hasan ZENGİN 
 HKMO Ankara Şubesi Doç. Dr Halil AKDENİZ
 HKMO Antalya Şubesi İlhami OKUDAN
 HKMO Bursa Şubesi Celil ÇOLAK
 HKMO Diyarbakır Şubesi Yusuf BİLEN
 HKMO İstanbul Şubesi Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
 HKMO İzmir Şubesi Muhittin SELVİTOPU
 HKMO Konya Şubesi Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
 HKMO Samsun Şubesi Ertuğrul ÇÖL
 HKMO Trabzon Şubesi Fazlı UZUN
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KURULTAY DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER 

Doç. Dr. Haluk ÖZENER 
Prof. Dr. Ahmet AKSOY 
Prof. Hüseyin ERKAN 
Prof. Dr. Turgut UZEL
Sıtkı Gökşin SEYLAM 
Prof. Dr. Erdal KOÇAK 
Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ 

Prof. Dr. Onur GÜRKAN 
Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN 

Müh. Mertkan AKÇA 
Yük. Müh. Atilla AYDIN 

Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR 
Prof. Dr. Tevfik AYAN 

Müh. Namık GAZİOĞLU 
Doç. Dr. Çetin CÖMERT 
Doç. Dr. Halil ERKAYA 
Prof. Dr. Rasim DENİZ 

Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK 
Prof. Dr. N.Necla ULUĞTEKİN 

Müh. Hüseyin ÜLKÜ
Prof. Dr. Ahmet AÇLAR 

Müh. Muhittin İPEK 
Müh. M. Ümit DİKER 

Müh. Nail GÜLER 
Doç. Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Abdullah PEKTEKİN 
Prof. Dr. Ahmet AKSOY 
Dr. Ahmet Özgür DOĞRU
Dr. Ahmet ÜNLÜTEPE
Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN 
Yrd. Doç. Dr. Ali ERDİ
Müh. Ali Fahri ÖZTEN 
Dr. Aslı Garagon DOĞRU 
Prof. Dr. Ayşe Filiz SUNAR 
Dr. Caner GÜNEY 
Prof. Dr. Cankut ÖRMECİ 
Prof. Dr. Cemal BIYIK 
Doç. Dr. Cengizhan İPBÜKER 
Prof. Dr. Cevat İNAL 
Doç. Dr. Çetin CÖMERT 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL 
Prof. Dr. Derya MAKTAV 
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER 
Dr. Elif SERTEL 
Prof. Dr. Erdal KOÇAK 
Dr. Erdal KÖKTÜRK 
Prof. Dr. Ergin TARI 
Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK
Doç. Dr. Erkan BEŞDOK 
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK 
Prof. Dr. Fatma Gül BATUK 
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ 
Yük. Müh. Fikri HAŞAL 
Doç. Dr. Gonca COŞKUN 
Prof. Dr. Gönül TOZ 
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Yrd. Doç. Dr. Hacı Mustafa PALANCIOĞLU 
Doç. Dr. Halil ERKAYA 
Doç. Dr. Haluk ÖZENER 
Doç. Dr. Hande DEMİREL 
Prof. Dr. Hayrettin GÜRBÜZ 
Doç. Dr. Hülya DEMİR 
Prof. Dr. H.Hüseyin DEMİREL 
Prof. Hüseyin ERKAN 
Müh. Hüseyin ÜLKÜ 
Doç. Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ 
Doç. Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU
Prof. Dr. Mehmet SELÇUK 
Doç. Dr. Mualla Yalçınkaya ÜNVER 
Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN 
Müh. Muhittin İPEK 
Dr. Murat ÇELİKOYAN 
Doç. Dr. Mustafa YANALAK 
Prof. Dr. M. Orhan ALTAN 
Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR 

Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU 
Prof. Dr. N.Necla ULUĞTEKİN 
Prof. Dr. Onur GÜRKAN 
Dr. Orhan ERCAN 
Prof. Dr. Ömer AYDIN 
Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK 
Doç. Dr. Reha Metin ALKAN 
Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 
Prof. Dr. Sıtkı KÜLÜR 
Prof. Dr. Şenol KUŞCU 
Yrd. Doç. Dr. Şinasi KAYA 
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU 
Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY 
Prof. Dr. Turgut UZEL 
Yrd. Doç. Dr.  Uğur ŞANLI
Prof. Dr. Y. Feyza AKYÜZ 
Yrd. Doç. Dr. Zaide DURAN 
Prof. Dr. Zübeyde ALKIŞ
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PROGRAM

11 MAYIS 2009 - PAZARTESİ

08:30 - 10:00 : Kayıt
10:00 - 12:00 : Açılış  
    Yürütme Kurulu Başkanı : Doç. Dr. Haluk ÖZENER
   Kurultay Başkanı : Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
   HKMO Başkanı : Ali Fahri ÖZTEN
   TMMOB Başkanı : Mehmet SOĞANCI
   Konuk Konuşmacılar
12:00 - 12:30 : Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı Açılışı
12:30 - 13:30 : Ara

I. OTURUM / KAPİTALİZMİN KÜRESEL KRİZİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI
Kemal Kurdaş Salonu
--Haldun ÖZEN’in anısına--

13:30 - 15:30 : PANEL
Oturum Başkanı : Mehmet SOĞANCI (TMMOB Başkanı)
   Prof. Dr. Korkut BORATAV 
   Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU
   Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR
15:30 - 16:00 : Ara

II. OTURUM / MESLEĞİMİZ VE GELECEK  
Kemal Kurdaş Salonu
16:00 - 18:00 : PANEL
Oturum Başkanı : Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Başkanı)
   Yaşar AĞYÜZ (CHP Milletvekili)
   M. Zeki ADLI (TKGM Genel Müdürü)
   Prof. Dr. Muhammed Şahin (İTÜ Rektörü)
   Celal BEŞİKTEPE (Harita Mühendisi)

19:00 : KOKTEYL / ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

12 MAYIS 2009 - SALI

III. OTURUM / ÖĞRENCİ OTURUMU
Kemal Kurdaş Salonu
Oturum Başkanı : Seher KAZAS (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
09:00 - 09:25 : Mühendislik ve Geleceğe Bakış
   Sercan DOĞANAY - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
09:25 - 09:50 : LİHKAP ve Yetkin Mühendislik
   Erciyes Üniversitesi
09:50 - 10:15 : Küresel Isınmanın Etkisinde Gelişen Su Politikaları - Bolivya Örneği
   Doğa DEMİRTAŞ - İstanbul Teknik Üniversitesi
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10:15 - 10:45 : Özerk ve Demokratik Üniversite Nasıl Olmalıdır?
   Mahir SEVER - Kocaeli Üniversitesi
10:45 - 11:00 : Ara

IV. OTURUM / PARALEL OTURUM I : GNSS 1
A Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ
   (Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölüm Bşk. - OMÜ)
11:00  11:25  : GPS Destekli Ataletsel Navigasyon Teknolojisi Temelli Yer Ölçme ve 
   İstikamet Tespit Sistemi / Murat Eren, D.R. Levent Güner, Özgür Ateşoğlu.
11:25 - 11:50   : Değişik GPS Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
   Nuri Sağır, Ersoy Arslan
11:50 - 12:15   : Kadastral Ölçmelerde Motorize GPSSIT (GPS Sanal İstasyon Tekniği)    
   Yönteminin Kullanılabilirliği ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu
   S. Savaş Durduran, İbrahim Kalaycı, Mehmet Şen.
12:15  - 12:40   : Jeodezik ve Sismik Verilerden Yararlanarak Kabuk Deformasyonu Alanının   
   Belirlenmesi / Haluk Özener, Aslı Doğru.

IV. OTURUM / PARALEL OTURUM II :
FOTOGRAMETRİ VE 3 BOYUTLU MODELLEME
B Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER  (Kurultay Başkanı - İTÜ)
11:00  11:25  : Tarihi ve Kültürel Varlıkların Lazer Tarama ve Lazer  Nokta Ölçme Teknolojileri ile  
   3B Modellenmesinde Duyarlılık Araştırması ve Uygulama Modelinin Belirlenmesi
   Hakan Karabörk, Ayhan Göktepe, H.Murat Yılmaz, Ömer Mutluoğlu,
   Ferruh Yıldız, Murat Yakar.
11:25 - 11:50 : Üç Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı
   Emre Sümer, Mustafa Türker.
11:50 - 12:15 : Silifke-Mersin Bölgesinde Roma Dönemi Eserlerinin 3 Boyutlu Modelleme    
   Çalışması ve Animasyonu
   Murat Yakar, H.Murat Yilmaz, Ferruh Yıldız, Mustafa Zeybek,
   Halil Sentürk, Harun Çelik. 
12:15 - 12:40 : Hacim Hesaplamalarında Lazer Tarama ve Yersel Fotogrametrinin Kullanılması
   Murat Yakar, H.Murat Yılmaz, Ömer Mutluoğlu.
12:40 - 13:30 : Ara

V. OTURUM / PARALEL OTURUM I: GNSS İLE FAY GÖZLEMLERİ
A Salonu
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Haluk ÖZENER (Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı - İTÜ)

13:30 - 13:55 : Fay Parametreleri ve Kontrol Ağlarının Tasarımı
   Kerem Halıcıoğlu, Haluk  Özener, Ahmet Ünlütepe.
13:55 - 14:20 : MAGNET (Marmara GPS Ağı) Sürekli GPS İstasyonlarının Dönemsel Etkiler   
   Açısından Kampanya GPS Ölçmelerine Katkıları
   Ali Özkan, Ergin Tarı, Rahşan Çakmak, Semih Ergintav.
14:20 - 14:45 : İznik-Mekece Fayında 1981-2007 Yılları Arasındaki Yer Değiştirmenin   
   Belirlenmesi / Gözde Akay, Haluk Özener.
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14:45 - 15:10 : Kuzey Anadolu  Fayı İsmetpaşa Segmentinde Gerçekleştirilen Jeodezik   
   Çalışmalar
   Hakan Ş. Kutoğlu, Hakan Akçın, K. Sedar Görmüş, Hüseyin Kemaldere.

V. OTURUM / PARALEL OTURUM II: FOTOGRAMETRİ
B Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (Konya Şube Başkanı - SÜ)

13:30 - 13:55 : Antik Tiyatroların Fotogrametrik Rölöve Planlarının Uçurtma Fotoğrafları ile   
   Çıkarılması ve Knidos Antik Tiyatro Örneği
   Murat YAKAR, Ali Ulvi.
13:55 - 14:20 : Kızılötesi Hava Fotoğraflarından Bina Detaylarının Çıkarılması
   Fevzi Karslı, Muhammet Hanefi Fidan, Mustafa Dihkan.
14:20 - 14:45 : Voleybolda Smaç Kolunun Açısal Kinematik Analizi
   Elif Oz, Ayhan Göktepe, Hakan Karabörk, İbrahim Yıldıran, Feza Korkusuz.

VI. OTURUM: GELECEK ELLERİMİZDE Mİ?
Kemal Kurdaş Salonu

15:30 - 17:30 : PANEL
Oturum Başkanı : Hüseyin ÜLKÜ (HKMO Eski Başkanı)
   Prof. Dr. Aziz KONUKMAN (Gazi Üniversitesi)
   Metin YEĞİN (Araştırmacı - Yazar - Belgeselci)
   Kemal KILIÇDAROĞLU (CHP Grup Başkan Vekili)

13 MAYIS 2009 - ÇARŞAMBA

VII. OTURUM: E-SERVİSLER
Kemal Kurdaş Salonu
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Çetin CÖMERT (HKMO CBS Komisyonu Başkanı - KTÜ) 

09:00 - 09:25 : Global Ölçekte Ulusal Mekansal Birlikte Çalışamazlık
   Caner Guney, Rahmi  Nurhan Çelik, Ahmet Özgür Doğru
   Melih Başaraner, Necla Uluğtekin.
09:25 - 09:50 : TUCBS ve INSPIRE Mimarisi / Halil Akıncı, Çetin Cömert.
09:50 - 10:15 : Türkiye Kadastrosunun Kapsamının Yeniden Değerlerek e-Devlet Kapsamında  
   Kadastro Veri Modelinin Tasarlanması / Aziz Şişman, Zübeyde Alkış.
10:15 - 10:40 : Ulusal Adres Veritabanına Ait Altlık Haritanın Oluşturulması ve Kadastral Haritalar  
   ile İlişkilendirilmesi / Murat Bulut, H.Mustafa Palancıoğlu.
10:40 - 11:00 : Ara

VIII. OTURUM / MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE AÇILIMLARI
Kemal Kurdaş Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Rasim DENİZ (HKMO Jeodezi Komisyonu Başkanı - İTÜ)

11:00 - 12:45 : PANEL
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   Prof. Dr. Ömer AYDIN (Yıldız Teknik Üniversitesi)     
   Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL (İstanbul Teknik Üniversitesi)
   Prof. Dr. Tanay Sıtkı UYAR (Marmara Üniversitesi)
12:45 - 13:30 : Ara    

ÜRÜN TANITIMI
D Salonu
13:30  14:15 : Ulusal CAD

IX. OTURUM / POSTER SUNUMLARI
Poster Sunum Alanı

13:30  14:15 : Poster sunumları yazarlar tarafından poster sunum alanında yapılacaktır.

X. OTURUM / PARALEL OTURUM I: CBS UYGULAMALARI 1
A Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Cemal BIYIK (Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölüm Bşk. - KTÜ)

14:15  14:40 : GSM Baz İstasyonlarında Elektromanyetik Kirlilik Haritasının Coğrafi Bilgi Sistemi  
   Yardımıyla Oluşturulması; Konya Örneği / Osman Uygunol, S. Savaş Durduran.
14:40  15:05 : Akım Ölçümleri Olmayan Akarsu Havzalarında Hidroelektrik Potansiyelin   
   Belirlenmesine Yönelik Uzaktan Algılama ve CBS İle Hidrolojik Modelleme
   Uğur Algancı, H.Gonca Coskun, Ebru Eriş, Necati Ağıralioğlu,
   Kerem Cığızoğlu, Levent Yılmaz, Z. Fuat Toprak.
15:05  15:30 : İstanbul’da Akut Kalp Krizleri Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile  Üretilmesi  
   ve Geo-İstatiksel olarak İncelenmesi / Mehmet Zeki Coşkun, Ergin Tarı,
   Serpil Ateş, Cevat Kırma, Alev Kılıçgedik, Akın İzgi,S. Savaş Durduran,
   Ahmet Bilge Kaya.
15:30 - 16:00 : Ara

X. OTURUM / PARALEL OTURUM II: UZAKTAN ALGILAMA I
B Salonu
Oturum Başkanı : Doç Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU
   (HKMO İletişim Koordinasyon Komisyonu Başkanı - ODTÜ)

14:15  14:40 : Rize İli Genelinde Heyelan Tehlikesi Altında Bulunan Bölgelerin Kullanım 
Türlerinin    Belirlenmesi / Emin Yahya Menteşe, Korhan Erturaç, Orkan Özcan.
14:40  15:05 : İllegal Madencilik Faaliyetlerinin DINSAR ile Belirlenmesi / Hakan Ş. Kutoğlu,  
   Hakan Akçın, Hüseyin Kemaldere, Tomonori Deguchi, Masatane Kato.
15:05  15:30 : Zonguldak Taşkömürü Havzasında Düşey Hareketlerin İzlenmesine Yönelik    
   INSAR Çalışmaları, Hakan Akçın, Hakan Ş. Kutoğlu, 
   Hüseyin Kemaldere, Tomonori Deguchi.
15:30 - 16:00 : Ara

XI. OTURUM / PARALEL OTURUM I: CBS UYGULAMALARI II
A Salonu
Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
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16:00 - 16:25 : Adres Kayıt Sistemi’nin Kent Bilgi Sistemi ile Bütünleştirilmesinin Gerekliliği
   Tarık Türk.
16:25 - 16:50 : Boğaz Geçişlerinin İstanbul Üzerinde Oluşturduğu Sosyo-Ekonomik Değişimlerin  
   CBS Ortamında İncelenmesi / İbrahim Taşdemir, Fatma Gül Batuk.
16:50 - 17:15 : Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS)   
   Önemi: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) CBS Örneği
   Yakup Emre Çoruhlu, Osman Demir.
17:15 - 17:40 : Sürdürülebilir Turizm Gelişmesi ve Yayla Turizmi: Ayder Yaylası
   Mustafa Atasoy, Selçuk Reis, Cenap Sancar. 

XI. OTURUM  / PARALEL OTURUM II: GNSS II
B Salonu
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Uğur DOĞAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

16:00 - 16:25 : RTK GPS ve Yardımcı Sensör Ölçmeleri ile Yüksek Yapı Davranışlarının Analizi,  
   Hüseyin Pehlivan, Ömer Aydın, Fatih Poyraz.
16:25 - 16:50 : Farklı Zaman Noktaları İçin (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının   
   Tanımlanması, Hediye Erdoğan, Engin Gülal, Burak Akpınar, Ercenk Ata.
16:50 - 17:15 : Jeofizik  Araştırma Yöntemlerinde DGPS Uygulamaları, Mehmet Emin   
   Candansayar, Emin Ulugergerli, Hayrettin Okay, Cemal Kaya, Ahmet T. Başokur,  
   Yusuf K. Kadıoğlu, Ünal Dikmen, Neşat Konak, Ömer Emre, Abdullah Gürer,   
   Ahmet Lezgi, Selim Arslan, Bülent Kaypak, Uğur Akın, Ali Rıza Kılıç,
   Muzaffer Navruz.
17:15 - 17:40 : GPS ve Nivelman Ölçüleri ile Çekül Sapması Bileşenlerinin Hesaplanması Üzerine  
   Bir Çalışma, Ayhan Ceylan, Mustafa Akkul.

19:00 : KONSER:  Kardeş Türküler 
   Kemal Kurdaş Salonu

14 MAYIS 2009 - PERŞEMBE

XII. OTURUM / PARALEL OTURUM I: MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
A Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Cevat İNAL (Mühendislik ve Mimarlık Fak. Dekanı - SÜ)

09:00 - 09:25 : Raylı Sistemlerde Ölçme Teknikleri ve Ölçüm Donanımları
   Ramazan Tahran.
09:25 - 09:50 : Taşkömür Havzasında Eski Üretim Alanlarının Yerleşime Açılması ve Potansiyel  
   Sorunlar / Eray Can, Şenol Kuşçu.
09:50 - 10:15 : Atatürk Barajında Deformasyon İzleme Çalışmaları ve  Düşey Deformasyonlar
   Yunus Kalkan, 
10:15 - 10:40 : Barajlarımızdaki Hidrografik Ölçmeler ve Sediment Hareketleri / Yunus Kalkan.
10:40 - 11:00 : Ara

XII. OTURUM / PARALEL OTURUM II: MEKANSAL BİLİŞİM
B Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Fatmagül BATUK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
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09:00 - 09:25 : `Mekansal Bilişim` ve `Mekansal Yönetişim`
   Caner Güney, Rahmi Nurhan Çelik.
09:25 - 09:50 : Kullanıcı Odaklı Mekansal Veri Kalitesi / Hande Demirel.
09:50 - 10:15 : Tapu Kadastro Web Servisleri İçin Tasarım Metodolojisi Geliştirilmesi
   Hasan Tahsin Bostancı, Çetin Cömert.
10:15 - 10:40 : Hollanda NEN3610 Standardı Örneğiyle Coğrafi Veri Yönetiminde Ortak/Temel  
   Model Yaklaşımı / Arif Çağdaş Aydınoğlu.
10:40 - 11:00 : Ara

XIII. OTURUM / TEKNİK GENÇLİK OTURUMU
Kemal Kurdaş Salonu
Oturum Başkanı : Dr. Ahmet Özgür DOĞRU (Kurultay Yürütme Kurulu Üyesi - İTÜ)

11:00 - 11:25 : GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri ve Hız  
   Vektörleri Üzerine Etkisi
   Selim Serhan Yıldız, Ali Yağcı, Ali Özkan, Hakan Yavaşoğlu,
   Mehmet Uğur Altın, Ergin Tarı.
11:25 - 11:50 : Marmara Bölgesi’ndeki Deprem Sonrası Hız Alanı ve Gerilim Birikiminin   
   Belirlenmesi / İlke Deniz, Haluk Özener.
11:50 - 12:15 : Kültürel Mirasın Belgelenmesi: Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi Örneği
   Ezgi Candaş, Kumsal Öztürk, Çiğdem Eren.
12:15 - 12:40 : 3B Yapı Modelleri ve Fotorealistik Modellerin Geomatik Alanında Kullanımına Bir  
   Örnek / Adil Arslan, Fırat Ergun, Dursun Zafer Şeker.
12:40 - 13:30 : Ara

XIV. OTURUM / PARALEL OTURUM I: UZAKTAN ALGILAMA II
A Salonu
Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Şinasi KAYA (İstanbul Teknik Üniversitesi)

13:30 - 13:55 : SPOT 5 ve Farklı Görüntü Birleştirme Algoritmaları
   Filiz Bektaş Balçık, Çiğdem Göksel.
13:55 - 14:20 : Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Güncellemesi İçin  
   Model-Bazlı Yaklaşım / Dilek Koç San, Mustafa Türker.
14:20 - 14:45 : Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Kullanılarak Bina Alanlarının   
   Güncellenmesi / Gülcan Sarp, Arzu Erener.
14:45 - 15:10 : Morfolojik Görüntü Filtreleri ile İKONOS Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı
   Uğur Acar, Bülent Bayram.
15:10 - 15:30 : Ara

XIV. OTURUM / PARALEL OTURUM II: CBS VE MOBİL UYGULAMALAR
B Salonu
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Erkan BEŞDOK  (Jeodezi ve Fot. Müh. Böl. Bşk. - EÜ) 

13:30 - 13:55 : Haritacılıkta Mobil Uygulamalar / Kemal Uzel, İ. Öztuğ Bildirici.
13:55 - 14:20 : Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı
   Ahmet Özgür Doğru, Necla Uluğtekin, Cécile Duchên, Sébastien Mustière.
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14:20 - 14:45 : Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Projesinde Üç Boyutlu Görselleştirme
   Senem Bilir, Muhammed Şahin, Ergin Tarı.
14:45 - 15:10 : Harita Kullanımının Coğrafya Eğitimindeki Önemi
   İlkay Buğdaycı, İ. Öztuğ Bildirici.
15:10 - 15:30 : Ara

XV. OTURUM / PARALEL OTURUM I: UZAKTAN ALGILAMA III
A Salonu
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Mustafa TÜRKER (Jeodezi ve Fot. Müh. Böl. Bşk. - HÜ) 

15:30 - 15:55 : Uzaktan Algılama Verilerinin İklim Biliminde Kullanım Olanakları
   Elif Sertel, Cankut Örmeci.
15:55 - 16:20 : BIOFRAG Projesi, Güney Afrika Örneği
   Filiz Bektaş Balçık, Andrew Skidmore, Nicky Knox , Martin Schlerf.
16:20 - 16:45 : Murgul Bakır Ocaklarındaki Alansal Değişimin Uzaktan Algılama Yöntemi ile   
   Belirlenmesi / Arzu Erener, Şebnem Düzgün.

XV. OTURUM / PARALEL OTURUM II: KADASTRO
B Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Hüseyin ERKAN (HKMO Kadastro Komisyonu Başkanı)
15:30 - 15:55 : Türkiye Ekonomisi -Türkiye Kadastrosu İlişkisi Üzerine
   Erol Köktürk, Tahsin Bakırtaş.
15:55 - 16:20 : Kadastroda Üçüncü Boyutun Kapsam ve İçeriği
   Fatih Döner, Cemal Bıyık.
16:20 - 16:45 : İmar Uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payı / Hüseyin Koçak.
16:45 - 17:10 : Kadastro Sürecinde Vakıf Arazilerinin Yönetim ve Organizasyon Sorunları:   
   Trabzon Vakıflar Bölge Örneği / Yakup Emre Çoruhlu, Osman Demir.

15 MAYIS 2009 - CUMA

XVI. OTURUM / PARALEL OTURUM I: JEODEZİ
A Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK (Kocaeli Üniversitesi)
09:00 - 09:25 : Uyuşumsuz Ölçü Analizinde Robust Kestirim ve L1-Norm Yöntemleri
   Yasemin Şişman, Sebahattin Bektaş, Ömer Yıldırım.
09:25 - 09:50 : En Küçük Kareler ve Toplam  En Küçük Kareler Yöntemleri ile Deformasyon   
   Analizi / Mustafa Acar, Tevfik Ayan, Orhan Akyılmaz.
09:50 - 10:15 : Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile   
   Belirlenmesi
   Halil Erkaya, R. Gürsel Hoşbaş, V. Engin Gülal, Nihat Ersoy, Uğur Doğan,
   Atınç Pırtı, Metin Soycan, Nedim Onur Aykut, Burak Akpınar, Fatih Poyraz,
   Taylan Öcalan, Kutalmış Gümüş.
10:15 - 10:40 : Dengeleme Problemine Hedef Programlama Yaklaşımı / Mustafa Şimşek.
10:40 - 11:00 : Ara

XVI. OTURUM / PARALEL OTURUM II: CBS  VE RİSK YÖNETİMİ
B Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ergin TARI (İstanbul Teknik Üniversitesi)
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09:00 - 09:25 : HAZTURK Veri Kataloğu ve Veri Havuzunun Tasarımı
   Selim Serhan Yıldız, Himmet Karaman, Muhammed Şahin.
09:25 - 09:50 : Zeytinburnu İlçesi İçin Deprem Hasar Tahmini Çalışması, Himmet Karaman.
09:50 - 10:15 : Taşkın Alanlarının CBS ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi ve Risk   
   Yönetimi; Sakarya Havzası Örneği
   Orkan Özcan, Nebiye Musaoğlu, Dursun Zafer Şeker.
10:15 - 10:40 : Karayolunda Hareket Halindeki Araçların Egzost Gazlarının CBS Ortamında Analizi
   Ümit Gümüşay, Sercan Erhan, Alper Ünal.
10:40 - 11:00 :  Ara

XVII. OTURUM / KADASTRODA DEĞİŞİM
Kemal Kurdaş Salonu 
Oturum Başkanı : Nihat ŞAHİN (TKGM Genel Müd. Yrd.)

11:00 - 11:25 : Türkiye Kadastrosunda Değişim Zorunluluğu Ve Değişimin Yönü (Değişimin Yol  
   Haritası) / Erol Köktürk, Erdal Köktürk.
11:25 - 11:50 : Türkiye`de Teknik Altyapı Kadastrosu Gereksinimi
   HKMO İstanbul 20 Dönem Altyapı Kadastrosu Teknik Rapor Ve İnceleme Çalışma  
   Grubu.
11:50 - 12:15 : AB’de Kadastro Parselinin INSPIRE Direktifleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve  
   Türkiye’nin Yeri / Orhan Mataracı, Tahsin Yomralıoğlu.
12:15 - 12:40 : Harita, Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Klasik Arşivden Sayısal Sunuma Doğru
   Güler Yalçın, Bilal Erkek, Sedat Bakıcı, Nihat Şahin.
12:40 - 13:30 : Ara

XVIII. OTURUM / TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ
A Salonu
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Hülya DEMİR (Yıldız Teknik Üniversitesi)

13:30 - 13:55 : Türkiye`de Taşınmaz Değerleme ve Harita Mühendisliği, Mehmet Hışır.
13:55 - 14:20 : Taşınmaz Değerleme: Durum Saptaması ve Yönelimler, Erol Köktürk.
14:20 - 14:45 : Eşdeğerlik İlkesine Dayalı Arsa Düzenlemesinde Taşınmaz Değerlerinin   
   Belirlenmesi, Erdal Köktürk, Erol Köktürk.
14:45 - 15:10 : SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Mevzuat Sınav Sorularının   
   Analizi, Erdal Köktürk, Erol Köktürk.
15:10  15:30 : Ara

XIX. OTURUM / KAPANIŞ OTURUMU
Kemal Kurdaş Salonu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER (Kurultay Başkanı)

15:30 - 16:00 : Ödül Töreni
16:00 - 17:30 : Sonuç Bildirgesi

KAPANIŞ
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POSTER OTURUMU 

• Tapu Ve Kadastro Bilgi Sisteminin (Takbis) Geçmişi Ve Gelişim Sürecinin Dünya Perspektifi 
Bazında İrdelenmesi
Mehmet Alkan, Eray Can
• Eğitimde Etik Düşünce Modellemesinin Bir Kazanımı: Etik Mühendis
Nuri Sağır
• Asma Köprülerin Titreşimlerinin Gps İle İzlenmesi
Hediye Erdoğan, Engin Gülal, Burak Akpınar, Ercenk Ata
• Mühendislik Yapılarının Davranışlarının Çoklu Giriş-Tekli Çıkış Modellerle Tanımlanması
Hediye Erdoğan, Engin Gülal
• Modern Yükseklik Belirleme Teknikleri: Geometrik Nivelman Tarih Mi Oluyor?
Ayhan Ceylan
• İmar Uygulamaları Bahanesiyle Kamulaştırma İdari İşlemi İptal Edilemez
S. Çoşgun, H. O. Çoban, M. Eker
• Uzaktan Algılamada Çözünürlüğe Bağlı Veri Kazanımı Potansiyeli
Serpil Ateş, Elif Demir
• Kapadokya Bölgesindeki Toprak Aşınmasının Araştırılması
H.Murat Yılmaz, Murat Yakar, Ömer Mutluoğlu, Murat Kavurmacı, Kemal Yurt
• Tarım Arazisinden İmar Parseline Geçişte Değerleme İşlemlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (Cbs) 
Tabanlı Nominal Değerleme Yöntemi Kullanılarak İrdelenmesi
Volkan Başer, Yavuz Selim Dizdar
• Gps Tekniği İle Ölçülen Ana Nirengi Ağlarında Kuramsal Olarak Standart Sapma Ve Briç Elleri 
Dağılımının Bulunması İçin Dört Boyutlu 13. Dereceden Bir Fonksiyonun Açınımı 
Kazım Melikoğlu, Mehmet Melikoğlu
• Deniz Suyu Sıcaklığı Değişimlerinin Gösteriminde En Uygun Enterpolasyon Yönteminin 
Belirlenmesi 
Semih Dalğın
• Kent Bilgi Sistemine Paralel Olarak Yeraltı Kadastro Çalışmalarında Gelişmeler
Emine Cinalioğlu
• Tarihte Ve Günümüzde Deniz Haritaları Ve Önemi
Ömür Esen, İsmail Bülent Gündoğdu
• Hazine Taşınmazlarının Değerlemesi Ve Türkiye Ekonomisine Etkilerinin İrdelenmesi
Kemal Çelik
• Taşınmaz Değer Haritalarının Cbs İle Üretilmesi
Mustafa Koray Torun, Mustafa Yanalak, Dursun Zafer Şeker
• Yerel Yönetimler Öncülüğünde Yapılan Kentsel Yenileme Proje Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
Hasan Çağla, Şaban İnam
• Samsun İlinde Kentsel Büyüme Deseninin İncelenmesi
Nükhet Günbeyaz, N.Gamze Turan
• Dünyada Ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Aziz Şişman, Didem Kibaroğlu
• Kadastroda Yenileme Çalışmaları Ve Yenileme Kanununun Gereksinimleri
Didem Kibaroğlu, Aziz Şişman
• İyileştirilmiş Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması
İsmail Çölkesen, Taşkın Kavzoğlu
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• İstanbul Goad Haritalarının Bilgi Sistemine Aktarılması Ve Değişim Analizi
Yakup Candemir, Taşkın Kavzoğlu
• Karayolunda Hareket Halindeki Taşıtların Çevreye Yaydıkları Gazların Cbs Ortamında Analizi İçin 
Arayüz Geliştirme
Buğra Otken, M. Ümit Gümüşay
• İki Boyutlu Doğrusal Koordinat Dönüşümleri
Ferruh Bahadır Ünsal
• Konumlandırma Amaçlı On-Line Kullanıcı Servisi
Erol Yavuz, Nihat Ersoy
• Jeodezik Verilerden Straın (Gerinim) Elemanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme
F.Poyraz, Ö. Aydın
• Kalman Filtreleme Yöntemiyle Otonom Hava Araç Navigasyonunda Gps/Ins Entegrasyonu
Erkan Beşdok, Ali Erdem Özçelik
• Yersel Lazer Tarama Verilerinde Çevresel Ve Objesel Nedenlerden Kaynaklanan Hatalar
Kutalmış Gümüş, Halil Erkaya, Nursu Tunalıoğlu
• Bireylerin Deniz Kirliliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Cbs Yardımıyla İrdelenmesi
İsmail Dursun, Dursun Zafer Şeker, Nüket Sivri

Not: Bütün posterler 11-14 Mayıs 2009 tarihleri arasında poster sergi alanında sergilenecektir. 
Poster sahipleri posterlerinin tanıtımlarını Kurultay programında da belirtilen gün ve saatler (13 
Mayıs Çarşamba, 13:30  14:15) arasında yapacaklardır.
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 AÇILIŞ
    
 Yürütme Kurulu Başkanı : Doç. Dr. Haluk ÖZENER
 Kurultay Başkanı  : Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
 HKMO Başkanı   : Ali Fahri ÖZTEN
 TMMOB Başkanı  : Mehmet SOĞANCI
 Konuk Konuşmacılar
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 I. OTURUM
 KAPİTALİZMİN KÜRESEL KRİZİ VE
 TÜRKİYE’YE YANSIMALARI
 --Haldun ÖZEN’İN Anısına--

 Oturum Başkanı: Mehmet SOĞANCI (TMMOB Başkanı)
     Prof. Dr. Korkut BORATAV 
     Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU
     Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR
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 II. OTURUM
 MESLEĞİMİZ ve GELECEK
 Oturum Başkanı: Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Başkanı)
     Yaşar AĞYÜZ (CHP Milletvekili)
     M. Zeki ADLI (TKGM Genel Müdürü)
     Prof. Dr. Muhammed Şahin (İTÜ Rektörü)
     Celal BEŞİKTEPE (Harita Mühendisi)
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KENT MEKANI VE SERMAYE BİRİKİMİNDEN 
KAPİTALİZMİN KRİZİNE

Celal Beşiktepe1

1 Adım Mühendislik Ltd. Şti.

Anahtar Kelimeler: Kent mekanı, rant, sermaye birikimi, kapitalizm, kriz, resesyon, 

İpotekli konut sektöründen çıktığı kabul edilen ve dünyayı etkisine alan mali kriz, 
kapitalizmin bir çok kurum ve mekanizmasını en gelişmiş şekilde bünyesinde ba-
rındıran Amerika Birleşik Devletleri’nden koptu. ABD’de geçen yaz patlak veren 
subprime mortgage, ipotek krizi gibi adlarla anılan fi nansal sarsıntı, aslında fi nan-
sal krizdir ama onun gerisinde de bizatihi kapitalizmin yapısal krizi yatmaktadır. 

Borsada spekülasyona, sınırsız bir kazanç ve tüketmeye dayalı ekonomik siste-
min kaçınılmaz sonuçları: fi nansal krizlerdir. Küreselleşme sürecinde, daha geniş 
coğrafyalara açılmak isteyen sermayenin kendine daha fazla karlılık ve speküla-
tif kazançlar sağlayan mekanlar arayışı içinde olması şaşırtıcı değildi. Artan dün-
ya nüfusunun kentlerde yaşayan kesimlerinin oranı son çeyrek yüzyılda neredey-
se ikiye katlandı. Bu sürecin yeni mekansal kurgusu, “dünya kentleri” sistemiydi.

Kapitalizmin 20. yüzyılda sadece ve sadece bir yolla -mekanı işgal ederek ve mekan-
lar üreterek- ayakta kalmış olduğunu vurgulayan Fransız yazar Henri Lefebvre’nin 
kendi sözleriyle, “günümüzde üretim analizi göstermiştir ki, şeylerin (metaların) me-
kanda üretiminden mekanın kendisinin (meta olarak) üretimine geçmiş bulunuyoruz”. 

Çünkü kapitalizm için mekanın somut kullanım değeri değil, değişim değeri önem-
lidir. Bu nedenle ne mekanın tarihsel üretim ve kullanımı, ne de temsil ettiği sosyal 
değerlerin tek başına önemi vardır. Bunlar, söz konusu mekanın değişim değerine 
katkıda bulundukları sürece önemlidir. Mekan, kapitalizm açısından pazarda alınıp 
satılan soyut birer parsel ya da binadan başka bir şey değildir. Bu nedenle toprak ve 
üzerindeki yapılar, kapitalist ekonomide maldır. 

Kapitalist toplumlarda kentleşme dinamiklerinin sermaye birikim süreçlerin-
den bağımsız olarak anlaşılamayacağını söyleyen ve kentsel toprak kuramı üze-
rine oldukça kapsamlı çalışmaları olan Marksist Coğrafyacı David Harvey,e göre: 
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“Günümüzde kentsel toprak kullanımı kuramı kendine özgü bir durumdadır. Ana-
lizciler genellikle ya kullanım değeri üzerine yoğunlaşırlar, ya da değişim değeri 
özelliklerine (piyasa değişim sistemi); ama ikisinin nasıl ilişkilendirileceğine dair 
bir düşünce yoktur”. Kent kısmen, önceki üretimde biriktirilmiş sabit varlıkların 
bir deposudur. Kentsellik ve kent, belli bir üretim tarzını dengede tutma işlevi gö-
rür (her ikisi de bu tarzın kendini idame ettirebilmesinin koşullarının yaratılmasına 
yardımcı olurlar). Ama ayni zamanda kent, biriken çelişkilerin de odağıdır ve bu 
yüzden yeni bir üretim tarzının da muhtemel doğum yeridir. Bu yüzden kentselli-
ğin incelenmesi, toplumun iktisadi temelindeki toplumsal ilişkilerin, üstyapıdaki 
siyasal ve diğer ideolojik unsurların anlaşılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur.  

Meta üretimi ve tüketiminin gerçekleştiği sermayenin birinci çevriminde biriken ser-
mayenin tekrar yatırıma aktarılmadığı durumlarda, bu aşamada oluşan aşırı birikimin 
ikinci çevrime aktarılması kapitalizmin krizi çözmenin başlıca yollarından biri olmuş-
tur. İster devlet ister piyasa aracılığıyla olsun, ikinci çevrime aktarılan kaynakların 
önemli bir bölümü kentsel mekana yönelmiştir. 

Kentsel mekana yönelen yatırımlar ise bir yandan aşırı birikim sorununu çözerken, 
diğer yandan da yeni taleplerin ortaya çıkmasına yol açarak birinci aşamada ortaya çı-
kan krizin çözülmesine de yardımcı olmuştur. Kent mekanının kendisi sabit sermaye 
haline gelmekte ve kapitalizm giderek artan biçimde kent mekanına kendi mantığını 
empoze etmektedir. 

Lefevbre’ye göre, “sanayide oluşturulan ve gerçekleştirilen artı-değerin azaldığı yer-
de, spekülasyon, inşaat ve gayrimenkulde gerçekleştirilen oran çoğalır. İkinci devre 
temel devrenin yerini almaya gelir”.

Paraya bir değerlenme alanı bulmak amacıyla Amerikan vatandaşlarını konut piya-
sasında, başlarda düşük ama değişken faizle borçlandırdılar. Böylece konut piyasa-
sı yükseldi. Konut fi yatları artmaya devam etti. Bankalar yaptıkları ipotekleri kıy-
metli kâğıda dönüştürüp [titrisation] piyasaya sürdüler. Böylece riski küçültmeyi 
ve başkalarının sırtına yüklemeyi amaçladılar. İnsanlar konut fi yatları yükselmeye 
devam ettiği sürece kolaylıkla oyuna gelecekti. Oysa, yükselme hiçbir zaman sınır-
sız değildir. Kredi faizleri yükselip dalga dönünce, borçlar ödenemez duruma geldi.

Bir borç ekonomisi oluştu ve bu işi kolaylaştıran bir de fi nansal araçlar inşa edildi, 
bir anlamda da uyduruldu. Bu araçlar el değiştirdikçe satıcıya komisyon getiren araç-
lardı. Dolayısıyla yapay bir biçimde geliştirilen bu araçlar, iipotekli konut piyasasın 
iç yüzü incelendiğinde ortaya çıkıyor. İş böyle sahtekarlığa kriminal boyutlara ka-
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dar ulaşan ama sonunda herkesin aşağı yukarı bu yürümeyeceği belli olan bir saadet 
zincirine, bir balona dönüştü. Bu balonun da sürmesi mümkün değildi. İçteki şişkin 
fi nansal kağıtlardan oluşan piyasa tökezledi ve zincirleme bir şekilde kriz başladı.
Kapitalizmin küresel programına ilk uyum sağlayan ülkelerden biri olan Türkiye, yeni 
liberal yapılanma sürecine hızlı bir biçimde eklemlenmiş ve yeni liberal politikaları 
kapitalist sistemle eşzamanlı olarak uygulamaya sokmuştur. Türkiye tarihinde yeni 
sayfa demek olan 1980’ler, Türkiye kentlerinin tarihinde de yeni sayfalar anlamına 
gelmektedir.

Türkiye, 19. yüzyılın vahşi kapitalizminde olduğu gibi, mal ve sermaye hareket-
lerinin her yönüyle serbestleştiği demek olan kapitalist dünya ile bütünleşiyordu. 
Türkiye ve bir kaç ülke daha orta ve doğu Avrupa, Güney Afrika ve 1-2 Latin Ame-
rika ülkesi gibi ülkeler büyüme politikalarını esas olarak dıştan gelen kaynaklara 
bağımlı kıldılar. İşte bu kaynaklarda ani çıkış veya duraklama veya tersine dönüş 
olursa, yani dıştan gelen kaynağın sağladığı büyüme ivmesinin durması veya negatife 
dönüşmesi de kaçınılmazdı. Kriz, Ağustos’a kadar Türkiye`yi etkilemedi. Ödemeler 
dengesinin Ağustos rakamları dıştan gelen net kaynağın olduğunu, eskisi kadar bol 
ve coşkulu olmasa da durmadığını gösteriyor. Fakat Eylül’de azalıyor ve Ekim’de 
birdenbire çıkışlar başlıyor, daha doğrusu girişte büyük daralma ve belli ölçülerde 
net çıkışlar başlıyor ve Eylül’den itibaren negatif büyümenin başladığı ortaya çıkıyor. 
Türkiye’de tamamen yabancı sermaye girişi ve dış borç açıkları sayesinde sağlanmış 
olan spekülasyona dayalı ve istihdam yaratmayan büyüme, dünyada yaşanan mali 
krizin reel sektörü de içine almasıyla birlikte işten çıkarmaların, ifl asların, üretim 
faaliyetinin daraldığı, ekonomik hayatın canlılığını kaybettiği bir kaosa dönüşüyor. 

Bu durumun devam etmesi durumunda bir çöküşün yaşanacağı gözüküyor. “Durgun-
luk” un ötesinde bir anlam ettiği söylenen Resesyona girmiş Türkiye. 

Serbest Bölgeler Kanunu, yabancı yatırımlar, imar afl arı, kentsel dönüşüm projeleri, 
ormanlar, yerel yönetimler vb. alanlardaki yağma ve talanlarla ranta ve spekülasyona 
dayalı büyümenin araçları yaratılıyor, alanları genişletiliyordu. Kent mekanının ken-
disinin (meta olarak) üretimine geçmiş bulunuyorduk! 

Üretim aşamasını atlayarak spekülasyonla, parayla para kazanmak. Arık nerede spe-
külasyona uygun bir ortam varsa para-sermaye oraya ulaşıyor, nerede bir boşluk varsa 
dolduruyordu. Başlıca soygun ve sömürü alanlarından biri Üçüncü Dünya’nın yağ-
masıydı.
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 III. OTURUM
 ÖĞRENCİ OTURUMU
 Oturum Başkanı : Seher KAZAS

Mühendislik ve Geleceğe Bakış
Sercan DOĞANAY - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

LİHKAP ve Yetkin Mühendislik
Erciyes Üniversitesi

Küresel Isınmanın Etkisinde Gelişen Su 
Politikaları - Bolivya Örneği
Doğa DEMİRTAŞ - İstanbul Teknik Üniversitesi

Özerk ve Demokratik Üniversite Nasıl Olmalıdır?
Mahir SEVER - Kocaeli Üniversitesi
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 IV. OTURUM
 PARALEL OTURUM I: GNNS 1
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Gps Destekli  Ataletsel Navigasyon Teknolojisi 
Temelli Yer Ölçme Ve İstikamet Tespit Sistemi
Murat Eren, D. R. Levent Güner, Özgür Ateşoğlu

Değişik Gps Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı 
Bir Değerlendirme
Nuri Sağır, Ersoy Arslan

Kadastral Ölçmelerde Motorize GPSSIT 
(Gps Sanal İstasyon Tekniği) Yönteminin 
Kullanılabilirliği Ve Coğrafi  Bilgi Entegrasyonu
S.Savaş Durduran, İbrahim Kalaycı, Mehmet Şen

Jeodezik Ve Sismik Verilerden Yararlanarak 
Kabuk Deformasyonu Alanının Belirlenmesi
Haluk Özener, Aslı Doğru
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GPS DESTEKLİ ATALETSEL NAVİGASYON 
TEKNOLOJİSİ TEMELLİ YER ÖLÇME VE 

İSTİKAMET TESPİT SİSTEMİ

Murat Eren1, D. R. Levent Güner1, Özgür Ateşoğlu1

1ASELSAN, MGEO Grubu, Seyrüsefer ve Güdüm sistemleri Tasarım Müdürlüğü, Ankara.

Anahtar Kelimeler: Navigasyon, Jeodezi, Kalman Filtresi, Tümleşik GPS/ANS, Yer 
ölçme

Bu çalışmada, ASELSAN tarafından özgün tasarım olarak geliştirilen, interferometrik 
fi ber-optik ataletsel navigasyon sistemi ve açı/mesafe ölçme sistemini birleştirerek, 
GPS’in karıştırıldığı / olmadığı ortamlar da dahil olmak üzere her koşulda konum ve 
istikamet açısı bulabilen TARSUS yer ölçme sisteminin tasarım felsefesi, özellikleri 
ve kabiliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bildiride Harita Genel Komutanlığı te-
sislerinde gerçekleştirilen konum ve istikamet test sonuçlarına da yer verilmiştir. 

Temel olarak kara kuvvetlerinin yer ölçme birlikleri için geliştirilmiş olan sistem, 
Türkiye ve yabancı ülkelerin yer ölçme birliklerinin kuvvetle ihtiyaç duyduğu yüksek 
hareket kabiliyetine ve ölçüm hızına sahip, dinamik muharebe şartlarına uygun yeni 
nesil topçu yer ölçme (koordinat ve istikamet bulma) sistemidir. 

Sistem, sivil kullanıma yönelik olarak, hızlı ölçüm yapılmasını gerektiren durumlar-
da, GPS’in karıştırıldığı/ olmadığı ortamlarda, tünel vb. inşaat çalışmalarında konum 
ve istikamet açısının belirlenmesinde, jeodezi çalışmalarında kullanılabilir. 

Sistemi oluşturan alt birimler interferometrik fi ber optik ataletsel navigasyon siste-
mi, mesafe ölçme kabiliyetli entegre sayısal teodolit, hassas ayar plakası, konumlama 
kolu, GPS anteni, odometre arayüz birimi, yer ölçme algoritmalarının çalıştığı kontrol 
görüntüleme haberleşme birimi (KGHÜ), lazer çekül ve ölçüm aksesuarlarından oluş-
maktadır. Sayısal haberleşme kabiliyeti sağlayan frekans atlamalı telsizler ve sayısal 
harita desteği ile gerçek zamanlı veri haberleşmesi yapabilme ve taktik resim oluştur-
ma / alma kabiliyetine sahiptir. Sistem, taktik tekerlekli arazi aracına entegre edilerek 
çalışabileceği gibi gerektiğinde üçayak üzerinde de kullanılabilmektedir.

TARSUS, sahip olduğu fi ber optik ataletsel navigasyon sistemi sayesinde bulunduğu 
noktanın koordinatlarını hassas bir şekilde bulabilmektedir. Sisteme entegre edilen 
mesafe ölçme kabiliyetli sayısal teodolitten gelen iki eksendeki açılar ve mesafe ile 
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ataletsel navigasyon sisteminden gelen konum ve açı bilgilerinin işlenmesi neticesin-
de nişan alınan noktanın koordinatları ve bakılan hattın istikamet açısı otomatik olarak 
hesaplanarak kullanıcıya gösterilmektedir. Teodolit ve ataletsel navigasyon sisteminin 
monte edildiği konumlama kolu ve lazer çekül sistemi, konumu bilinen veya ölçüm 
yapılacak noktanın üzerine çok hassas olarak yerleşmeyi sağlamaktadır. Sistemdeki 
sayısal harita destekli kontrol görüntüleme haberleşme birimi, ASELSAN tarafından 
geliştirilen tüm yer ölçme yazılımlarını içermektedir. Odometre ve GPS desteğine de 
sahip olan ataletsel navigasyon teknolojisi sayesinde sistem, elektronik harp ortamı da 
dahil, her koşulda kesintisiz ve hassas konum/ istikamet bulmayı sağlamaktadır.

TARSUS sistemi navigasyon ve yer ölçme gibi iki konsepti birleştirmektedir. Sistem 
hem navigasyon yardımcısı hem de ölçüm sistemi olarak kullanılabilmektedir. Sistem, 
şu ana kadar geliştirilmiş tüm teodolit ve sarkaçlı dönüölçer teodolit sistemlerinin ak-
sine yere paralelleme ihtiyacı duymamaktadır. Sistemin yuvarlanma ve yunuslama 
açıları ataletsel navigasyon sistemi tarafından devamlı olarak hesaplandığı için her 
istasyonda yaklaşık 5 dakika süren tesviye işlemine gerek duyulmamakta, operasyon 
hızı artmaktadır. 

Sistemde interferometrik fi ber optik dönüölçer teknolojisine dayalı ataletsel navigas-
yon sistemi kullanılmıştır. Böylece sistemin ortalama arıza aralığı 20.000 saatin üze-
rine çıkarılmıştır. Fiber optik dönüölçer teknolojisinin, önümüzdeki 30 yıl boyunca 
seyir maksatlı ataletsel navigasyon teknolojisinde söz konusu sınıftaki en üstün sistem 
olarak varlık göstereceği değerlendirilmektedir. 

Tasarım konsepti itibariyle dünyadaki ilk fi ber optik dönüölçerli entegre kompakt yer 
ölçme ve istikamet aktarma sistemi olan TARSUS’un tüm konsept tasarım ve geliştir-
me çalışmaları ASELSAN tarafından ülkemizde gerçekleştirilmiştir. Halen dünyadaki 
belli başlı orduların envanterine girmiş eşdeğer kabiliyette sistem bulunmamaktadır. 
TARSUS sistemini diğer yer ölçme sistemlerinden farklı kılan en önemli özellikler-
den biri, statik kuzey bulucu dönüölçer-teodolit sistemleri ile dinamik konum bulucu 
dönüölçer sistemlerinin üstün özelliklerini bir araya getiren özgün tasarımıdır. 
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DEĞİŞİK GPS YAZILIMLARI ÜZERİNE 
KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Nuri Sağır1, Ersoy Arslan2

¹OKAÜ, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Harita Kadastro Programı, Osmaniye.
²İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Maslak, İstanbul.

Anahtar Kelimeler: GPS/GNSS, ITRF, Jeodezik ağlar, GPS Yazılımları, Dengele-
me

Bu çalışmada; değişik fi rmaların üretmiş olduğu bazı GPS alıcısı ve değerlendirme 
yazılımlarının genel özellikleriyle karşılaştırması yapılmıştır. Özellikle ZEISS fi r-
masının üretmiş olduğu GePoS-RD24 alıcısı ve GePoS-CEO (Geodetic Positioning 
System Coordinate Evaluation of Stellite Observations) yazılımı ile LEICA fi rması-
nın üretmiş olduğu Leica GPS-System 300 alıcısı ve SKI (Statik Kinematic Software) 
yazılımının genel hatlarıyla tanıtılması, RINEX formatındaki dataları değerlendire-
bilme kabiliyetleri, değişik uzunluktaki bazların elde edilmesi, ambiguity (belirsiz-
lik) çözme güçlerinin ve örnek bir ağdaki dengeleme sonuçlarının karşılaştırılması da 
amaçlanmıştır. 

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için öncelikle 1/50.000 ölçekli İstanbul ve çevresini 
içine alan bir harita üzerinde tasarım kanavası hazırlanmıştır. Seçilen noktalar içeri-
sinde metropoliten, ülke I. ve II. dereceli nirengi noktaları ile ülke GPS noktaların-
dan ağa katılması mümkün olanların alınmasına özel önem gösterilmiştir. İGNA 98 
Projesi’nin GPS ölçmeleri, Ana Ağ Ölçmeleri ve Sıklaştırma Ağı Ölçmeleri olmak 
üzere iki hiyerarşik adımda gerçekleşmiştir. Sıklaştırma Ağı; İGNA içinde Ana Ağ 
noktaları dışındaki noktaların oluşturduğu ağdır. Ana ağ ölçmeleri çift frekanslı 5 adet 
GePoS RD24 alıcıları ile gerçekleştirilmiştir. Statik olarak yapılan ölçmelerde ölçme 
süresi 60 dakika, kayıt aralığı (epoch) 15 saniye ve minimum uydu yüksekliği (cut-
off-angle) 15° olarak belirlenmiştir. Oturum planlaması teknik şartnamenin öngördü-
ğü koşulları sağlayacak biçimde hazırlanmıştır. Oturumlar 5’er nokta üzerinden, eş 
zamanlı statik ölçülerle gerçekleştirilmiş ve bir önceki oturumdan en az iki nokta veya 
bir bazın ortak olmasına dikkat edilmiştir.

Toplam 56 noktadan oluşan ve en az 1 saatlik statik moddaki ölçülerden elde edilen 
İstanbul Ana GPS Nirengi Ağı - 1998 ( İGNA 98 ) Projesi’ndeki ilk üç oturuma ait 
datalar, her iki programda da (GePoS-CEO ve SKI) değerlendirilmiştir. Elde edilen 
bazlar ve RMS (karesel ortalama hata) değerleri çalışmanın uygulama bölümünde 
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verilmiştir. Bunun yanında her iki program kullanarak oluşan bazlardan 10 noktalı ör-
nek GPS ağının (ilk üç oturuma ait) WGS84 jeodezik sistemdeki jeosentrik kartezyen 
koordinatları elde edilmiştir. Selimpaşa’da bulunan Ülke GPS Ağına ait 34303 nolu 
noktanın ITRF sisteminde bilinen koordinatları bu dengelemede (tek noktaya daya-
lı dengeleme) sabit alınmıştır. Her iki programdan elde edilen jeosentrik kartezyen 
koordinatlar, elipsoidal coğrafi  koordinatlar ve karesel ortalama hataları çalışmanın 
uygulama bölümünde verilmiştir. 

Uygulamaya alınan örnek projelerden bir diğeri de Zonguldak 96 GPS Projesidir. Bu 
projede Leica System 300 alıcılarının RINEX dataları yanında Ashtech fi rmasının 
üretmiş olduğu Z-12 GPS alıcısının RINEX formatındaki dataları da söz konusu her 
iki programda değerlendirilmiştir. Elde edilen değişik uzunluklardaki (gerek İGNA 
98 ve gerekse Zonguldak 96 GPS Projelerinde yer alan) baz sonuçları, programların 
rınex data çözebilme kabiliyetleri ve baz çözümündeki performansları uygulama bö-
lümünde karşılaştırmalı olarak tablo ve grafi kler halinde verilmiştir. 

Uygulamada kullanılan GePoS CEO ve SKI yazılımlarının değerlendirme hassasiye-
tindeki başarıları açısından, bilimsel bir yazılım olan Bernese yazılımı ile karşılaştı-
rıldığında, SKI yazılım sonuçlarının Bernese yazılım sonuçlarına daha yakın olduğu 
görülmüştür. Ayrıca rawdata değerlendirme performansı ve çözüm hızı bakımından 
SKI yazılımının büyük bir üstünlüğü söz konusudur.



32
12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı / 11-15 Mayıs 2009

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

KADASTRAL ÖLÇMELERDE MOTORİZE 
GPSSIT (GPS Sanal İstasyon Tekniği) YÖNTEMİNİN 

KULLANILABİLİRLİĞİ VE COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMİNE ENTEGRASYONU

S.Savaş Durduran1, İbrahim Kalaycı1,Mehmet Şen2

1Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü.
2Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü.

Anahtar Kelimeler: GPS/GNSS, Kadastro, Coğrafi  Bilgi Sistemi, TAKBIS, Kamu 
ölçmeleri

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, yeryüzünün tasvir edilmesine yönelik arazi ölç-
melerine ve haklara sahiplik olgusunu veren (kadastro, mülkiyet, arazi yönetimi) tüm 
arazi ölçme sistemlerinin belirlenmesi büyük bir önem kazanmış ve yeni arayışlara 
itmiştir. Kadastronun başlıca görevi olan arazi parçası üzerindeki geometrik ve hu-
kuki durumun belirlenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere ölçme sistemlerinde ve 
ölçülen arazinin kayıt altına alınmasına yönelik birçok yenilikler ve alternatif ölçme 
yöntemleri geliştirilmiştir. Dünyada ve ülkemizde Jeodezik amaçlı uygulamalara alt-
lık olabilecek kadastral amaçlı sayısal harita üretimine yönelik GPS uygulamaları çok 
kullanılmaktadır. Kadastral çalışmalarda geometrik ve hukuki duruma ilişkin yapılan 
tüm uygulamalarda ulaşılması gereken en önemli hususlardan biri, doğru konum bil-
gisine ne kadar hızlı ve ne kadar hassas bir şekilde ulaşılabileceği ve güncellemelere 
imkân verecek bir veri altyapısının oluşturulması konusudur. Bu amaçla da, GPS uy-
gulamalarının kullanılabilirliliğinin yanında farklı metotlarla daha etkin nasıl kadast-
ro çalışmalarında bir uygulama gerçekleştirebiliriz, sorusu akla gelmektedir.

Son yıllarda TAKBIS projesi ve CBS amaçlı mekânsal bilgilerin toplanması faali-
yetleri giderek hız kazanmış, bunun sonucu olarak da, kadastro çalışmalarında hız, 
süre ve işgücü ön plana çıkmıştır. Klasik ölçme yöntemleri kadastral çalışmalarda 
halen kullanılmakta olup avantaj ve dezavantajları bilinmektedir. GPS uygulamaları-
nın alternatif bir yöntemle yaklaşımı olan Motorize GPSSIT uygulamaları kadastral 
çalışmalarına yarar sağlayacaktır. Motorize GPSSIT yöntemi, GPSSİT’in (GPS Sanal 
İstasyon Tekniği) bir araç üzerine uygun aparatlar kullanılarak yerleştirilmesi ve mo-
torize hale getirilmesi şeklindeki bir uygulamadır. GPSSIT tekniğinde mobil halde 
dur-ölç-git mantığıyla uygulanabilen sistem motorize yani sürekli hareket halindey-
ken ölçü yapma imkânı sağlamaktadır. Bu haliyle Motorize GPSSİT, diğer klasik tek-
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niklere göre uygulama kolaylığı, zaman ve maliyet yönüyle avantajları büyük önem 
arz etmektedir. Motorize GPSSİT’in uygulanmasında en önemli etkenlerden biri de 
maliyet faktörüdür. Günümüzde bir bütün halinde piyasaya sürülen Total Station ve 
GPS barındıran ölçü aletleri üretilmiştir ancak günümüz itibariyle çok abartılı fi yatla-
ra satılmaktadır. Bu yüzden günümüz teknolojisinin getirdiği olanakları oldukça eko-
nomik bir şekilde bir arada kullanılması da bu çalışmanın önemini vurgulamaktadır.

Bu çalışmada, Konya İli Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesinde farklı ölçme tek-
nikleri ile yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlar arasındaki farklar irdelenecektir. 
Bu yöntemlerden bir tanesi Motorize GPSSIT tekniği ile yapılan ölçümler, bir diğeri 
klasik yöntemle yapılan ölçümler, üçüncü yöntem olarak ise fotogrametrik yöntemle 
üretilen hâlihazır harita verileridir. Bu üç farklı ölçme tekniği kullanılarak elde edi-
len haritada pilot bölge olarak ortak birkaç parselin durumu irdelenmiştir. Üç farklı 
yöntemle elde edilen verilerin son olarak Tapu ve Kadastro Konya Bölge Müdürlüğü 
- Selçuklu Kadastro Müdürlüğü’nden alınan mevcut kadastral durumu ile çakıştırıl-
ması sonucunda ortaya çıkan farklılıklar irdelenmiştir. Sonuç olarak, kadastral amaçlı 
sayısal haritaların oluşturulmasında en çok kullanılan klasik detay alım yöntemlerine 
alternatif bir yöntem olarak Motorize GPSSIT yöntemi ile kadastro çalışmalarının 
kullanımına yönelik uygulamalar yapılmış olacak ve Kadastral çalışmalarda kullanı-
labilecek bir yöntem olup olmadığı farklı yöntemlerle kıyaslanarak Motorize GPSSIT’ 
in uygunluğu ve CBS ne entegrasyonu sağlanmış olacaktır.
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JEODEZİK VE SİSMİK VERİLERDEN 
YARARLANARAK KABUK DEFORMASYONU 

ALANININ BELİRLENMESİ

Haluk Özener1, Aslı Doğru2

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü.
2Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü.

Anahtar Kelimeler: Deformasyon Analizi, Deprem, Jeodezi, Gerinim, Sismik veri

Dünyada yılda ortalama 700 adet hasar yaratıcı deprem meydana gelmektedir. Dep-
remlerin önceden belirlenmesi çalışmaları bilim adamları tarafından sürdürülmekle 
beraber, deprem zararlarına karşı alınacak önlemlerle kayıpların azaltılması mümkün-
dür. Gerinim analizi, afetlerle sıkça karşı karşıya kalan ülkemizde risk yönetiminin 
ilk aşaması olan tehlike analizine olanak sağlamaktadır. Kıtasal dinamiklerin anlaşıl-
ması ve sismik tehlikenin kuantifi kasyonu için gerinim ve hız alanı modeli tanımla-
ma çalışmaları günümüz teknolojisi sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Jeodinamik 
amaçlar için tasarlanmış bir GPS ağında kabuk deformasyonu çalışmalarından elde 
edilen GPS hızları gibi jeodezik veriler, elastik deformasyon hakkında önemli bilgi-
ler sağlarken, sismik veriler kalıcı deformasyon hakkında bilgi verirler. İlave olarak, 
yüksek frekanslı GPS verilerinin deprem yer hareketini belirlemede kullanılması ile 
kalıcı deformasyon da GPS ile belirlenebilmektedir.

Bu çalışmada, kampanya bazlı elde edilen GPS hızları ve jeodezik veri ile zorlan-
mış sismik veriler kullanılarak hız alanı ve gerinim oranları elde edilmiştir. Çalışma 
alanı olarak seçilen bölge Kuzey Anadolu Fay Zonu batı kesimi olup, 26 – 32 dere-
ce doğu boylamları ile 39 – 42 derece kuzey enlemlerini kapsamaktadır. Jeodezik 
veri, 2003–2005 yılları arasında gerçekleştirilen GPS kampanyalarından GAMIT / 
GLOBK bilimsel değerlendirme yazılımları kullanılarak elde edilen hızlardır. Hassas 
yörünge bilgisi, Uluslararası GPS Servisi (IGS) tarafından SP3 formatında, SOPAC 
adresinden alınmıştır. Yer dönme parametreleri, USNO_bull_b değerlerinden alı-
narak kullanılmıştır. Değerlendirmeye IGS global izleme ağından 10 istasyon dahil 
edilmiştir. Referans sistemi tanımlamada ITRF2000 koordinat çözümü kullanılmış-
tır. Radyasyon-basınç etkileri için SOPAC tarafından da standart olarak kullanılan 
9 parametreli Berne modeli kullanılmıştır. Okyanus yüklemesi etkisi için Scherneck 
modeli (IERS standarts, 1992) ile çalışılmıştır. Zenith gecikme bilinmeyenleri, Saas-
tamoinen öncül standart troposfer modeline dayalı olarak 2 saatlik aralıklarla hesap-
lanmıştır. Değerlendirmede, L1 ve L2 taşıyıcı dalga fazlarının iyonosferden bağımsız 
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LC (L3) doğrusal kombinasyonu kullanılmıştır. Anten faz merkezleri için yüksekliğe 
bağlı model tercih edilmiştir. GAMIT çözümleri sonrasında elde edilen gevşek ve 
zorlamalı günlük çözümler ITRF2000 referans sisteminde, 10 global IGS noktasından 
yararlanarak 7 parametreli (3 öteleme, 3 dönüklük ve 1 ölçek) dönüşüm ile tanımlan-
mıştır. GPS ölçmelerinden elde edilen düşey koordinatlar, yatay koordinatlara göre 
çok düşük duyarlıkta olduğundan, dönüşümde ağırlıklar 1/100 oranında düşürülerek 
kullanılmıştır. Günlük hassas koordinatlar Kalman analizi ile birleştirilerek, oluşturu-
lan zaman serilerinden yapılan trend analizi ile istasyonların hızları elde edilmiştir.
GPS hızlarından yararlanarak gerinimi hesaplamak için kullanılan değişik yöntemler 
olmakla birlikte bu çalışmada 1993 yılında Haines ve Holt tarafından geliştirilen algo-
ritma kullanılmıştır. Sismik veriler, 30 yıllık zaman aralığında büyüklüğü 4’ün üzerin-
de olan depremlerin odak mekanizması çözümleridir. Bu veri Boğaziçi Üniversitesi, 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi 
ve Harvard CMT katologlarından temin edilmiştir. Grid alanı 0.5 derecedir ve smo-
othing yapılmıştır. Sismik veri ile ters çözümde Kostrov formülü kullanılmaktadır. 
Shear modülü 3.5*10E+10 N/metrekare ve sismojenik kalınlık 30 km olarak kabul 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlardaki doğu-batı kısalması ve kuzey-güney genişlemesi, 
Kuzey Anadolu Fay Zonu batı kesiminin sağ yanal atımlı karakteristiğini yansıtmak-
tadır. GPS kampanyalarından elde edilen minimum hız 0.42mm/yıl, maksimum hız 
25mm/yıl’dır. Sonuçlar bölge tektoniği ile uyumludur. Güney koldaki hareket batı-
güneybatı yönündedir. Gerinim oranları Kuzey Anadolu Fay Zonu batı kesimindeki 
kuzey-güney genişlemesini göstermektedir.
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Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Lazer Tarama 
Ve Lazer Nokta Ölçme Teknolojileri İle 3B 
Modellenmesinde Duyarlılık Araştırması Ve 
Uygulama Modelinin Belirlenmesi
Hakan Karabörk, Ayhan Göktepe, H.Murat Yılmaz, Ömer Mut-
luoğlu, Ferruh Yıldız, Murat Yakar

Üç Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina 
Yüz Dokusu Çıkarımı
Emre Sümer, Mustafa Türker

Silifke-Mersin Bölgesinde Roma Dönemi 
Eserlerinin 3 Boyutlu Modelleme Çalışması Ve 
Animasyonu
Murat Yakar, H.Murat Yılmaz, Ferruh Yıldız, Mustafa Zeybek, 
Halil Sentürk, Harun Çelik

Hacim Hesaplamalarında Laser Tarama Ve Yersel 
Fotogrametrinin Kullanılması
Murat Yakar, H.Murat Yılmaz, Ömer Mutluoğlu
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TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN 
LAZER TARAMA VE LAZER NOKTA ÖLÇME 

TEKNOLOJİLERİ İLE 3B MODELLENMESİNDE 
DUYARLILIK ARAŞTIRMASI VE UYGULAMA 

MODELİNİN BELİRLENMESI

Hakan Karabörk1, Ayhan Göktepe1, H.Murat Yılmaz2, Ömer Mutluoğlu1, Ferruh 
Yıldız1, Murat Yakar1

1Selçuk Üniversitesi, 2Aksaray Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Lazer tarayıcı, Modelleme, Doğruluk analizi, Lazer Nokta Ölç-
me Teknolojileri,

Kültürel, doğal, tarihi ve turistik miraslar bir milletin geçmişi ile geleceği arasındaki 
en önemli köprülerden biridir. Bu kıymetli eserlerin gelecek nesillere aktarılması biz-
ler için gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirastır. Bu kültür hazineleri doğal 
ve doğal olmayan birçok etkenlerden zarar görmektedirler. Bu nedenle bu hazinelere 
ait envanter bilgilerinin elde edilmesi ve korunması gereklidir. Bu nadide eserlerin 
herhangi bir nedenle zarar görmesinden sonra bunların asıllarına benzer şekilde yeni-
den restore edilebilmeleri için dokümantasyon çalışmalarının yapılmış olması gere-
kir. Şimdiye kadar tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına öncülük edecek, UNES-
CO, ICOMOS(International Council for Monuments and Sites), CIPA (International 
Committee for Architectural Photogrammetry), ISPRS (International Society for 
Photogrammetry & Remote Sensing), ICOM (International Council for Museums), 
ICCROM (International Centre for the Conservation and Restoration of Monuments) 
veUIA (International Union of Architects) v.b. kuruluşlar oluşturulmuştur.

Kültürel mirasları belgelemek için çeşitli metotlar vardır. Bunları, geleneksel elle ya-
pım metodu, topografi k metot, fotogrametrik metot ve tarama metodu olarak sırala-
yabiliriz.

Tarihi ve Kültürel mirasların arşivlerinin oluşturulmasında, restorasyon ve röleve ça-
lışmalarında, digital olarak görüntülenmelerinde, 3-boyutlu taranması ve modelleme-
sinde, hukuki, teknik ve doku bilgilerinin oluşturulmasında yersel fotogrametrik yön-
temler önemli rol oynamaktadır. Digital tekniklerin gelişmesi ile fotogrametri, mimari 
ve tarihi eserlerin dokümantasyonu ve korunmasında daha verimli ve ekonomik bir 
yöntem haline gelmiştir.
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Son yıllarda gelişen lazer tarama teknolojisinin fotogrametrik uygulamalarda kulla-
nımı ile yersel fotogrametri yeni bir boyut kazanmıştır. Yersel lazer tarama ile obje 
yüzeyindeki yüz binlerce nokta 3 boyutlu olarak klasik ölçme tekniklerine göre daha 
kısa sürede ve yeterli duyarlıkta ve daha ekonomik olarak elde edilebilmektedir. 
Bu çalışmada; lazer tarama teknolojisi ile çalışan jeodezik ve fotogrametrik tarayıcı-
lar ile lazer nokta ölçme prensibi ile çalışan total station cihazlarının yer objelerinin 
3B modellenmesinde uygulama duyarlıklarının araştırılması ve bu objelerin değer-
lendirilmesinde en uygun uygulama yöntemlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar 
zaman, maliyet, register, jeo-referanslama, objenin büyüklüğü ve detay durumu açı-
sından incelenmiştir.

Bu amaçla, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda bir ölçü 
düzeneği ve test ağı oluşturulmuştur. Test ağı tam cepheden 3, 8 ve 17 metre mesafe-
lerden hem lazer tarayıcı ile hem de lazer nokta ölçme teknolojisi ile çalışan Total Sta-
tion ile taranmıştır. Test alanındaki noktaların koordinatları bu tarama sonuçlarından 
elde edilmiş ve jeodezik yöntemle ölçülen koordinatları ile karşılaştırılmıştır. Bu nok-
taların birbiri ile olan uzaklıkları yine jeodezik yöntemle ile hesaplanan uzaklıkları ile 
karşılaştırılmıştır Bunlara ek olarak, Konya Arkeoloji Müzesindeki Roma Dönemine 
ait olan Lahitler hem lazer tarayıcı ile hem de lazer nokta ölçme teknolojisi ile çalışan 
total station ile taranarak modellenmiştir.

Yapılan çalışmada, yersel lazer tarayıcısı ile lazer nokta ölçme teknolojisi ile çalışan 
total station aleti hemen hemen aynı doğrulukta ölçümler yapmasına rağmen ölçü 
hızı, detaylı objelerin ölçülebilmesi gibi özellikler dikkate alındığında, tarihi ve kültü-
rel varlıkların 3 Boyutlu modellenmesinde yersel lazer tarayıcının kullanımının daha 
uygun olacağı, lazer nokta ölçme teknolojisi ile çalışan total station aletinin ise ölçüm 
hızı geliştirilip, minimum tarama aralığı iyileştirilebilirse alternatif olarak kullanılabi-
leceği sonucuna varılmıştır.
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ÜÇ BOYUTLU BİNA MODELLERİ İÇİN OTOMATİK 
BİNA YÜZ DOKUSU ÇIKARIMI

Emre Sümer1, Mustafa Türker2

1Başkent Üniversitesi, 2Hacettepe Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Görselleştirme, Modelleme, Programlama, Sayısal Arazi Mo-
deli, Seçiniz

Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler ile birlikte sanal gerçeklik (virtual reality), sık-
ça duyulan bir kavram haline gelmiştir. Bu kavram, bilgisayar tarafından yaratılan 
dinamik bir ortamla insanların iletişim kurmasını sağlayan üç boyutlu bir benzetim 
modeli olarak tarif edilebilir. Sanal gerçeklik uygulamalarının en önemlileri şüphesiz 
video oyunları ve eğlence dünyasıdır. Eğitim, turizm, e-ticaret gibi sektörlerle birlikte 
mimari ve arkeoloji alanındaki çalışmalar da bu teknolojinin belli başlı uygulama 
alanlarındandır. Fakat, bu alandaki gelişmelerden önemli ölçüde etkilendiği görülen 
teknolojilerin başında Coğrafi  Bilgi Teknolojileri gelmektedir. Sanal gerçeklik tek-
nolojisi ile konumsal objelerin üç boyutlu olarak modellenmesi ve görsellik kazan-
dırılarak farklı perspektifl erden bakılabilmesi sağlanmıştır. Buna ek olarak, objeler 
arasında gezinti ve uçuşlar yapılabilmesi ve hatta bazı objelere hareket kabiliyeti ka-
zandırılarak çeşitli animasyonlar da yapılabilmesi olanaklı hale gelmiştir. Bu bağ-
lamda oluşturulan sanal şehirlerde; binalar, yollar, bitki örtüsü, arazi ve daha birçok 
objenin katı modelleri yer alır. Gerçeklik düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak ta bu 
modellerin gerçekçi dokular ile kaplanması gerekir. Doku bilgisi, sanal olarak elde 
edilebileceği gibi ilgili cisme ait fotoğrafl ardan veya diğer optik kayıt sistemlerinden 
de elde edilebilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, üç boyutlu bina modellerinin,(x,y,z) yerden çekilmiş yüksek 
çözünürlüklü fotoğrafl ardan elde edilmiş bina yüz dokuları ile kaplanmasını sağla-
maktır. Çalışma alanı olarak, Ankara ili, Batıkent yerleşim bölgesinden seçilmiş bir 
adada yer alan dikdörtgen şeklindeki bir grup bina ele alınmıştır. Bölgeye ait Sayısal 
Yüzey Modeli (SYM) ile Sayısal Arazi Modeli (SAM) birbirlerinden çıkarılarak Nor-
malize Edilmiş Sayısal Yüzey Modeli (nSYM = SYM - SAM) oluşturulmuş ve bu 
sayede binaların yükseklik değerleri yaklaşık olarak elde edilmiştir. Daha sonra, bu 
yükseklik değerleri kullanılarak üç boyutlu bina modelleri, MATLAB programlama 
dilinin sanal gerçeklik modelleme fonksiyonları yardımıyla oluşturulmuştur. MAT-
LAB ortamı; veri analizi, görüntüleme ve matematiksel işlemleri başarıyla destek-
lemekte olup aynı zamanda VRML (Sanal Gerçeklik Modelleme Dili) tabanlı güçlü 
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bir sanal gerçeklik kütüphanesine de sahiptir. Bu bağlamda VRML; hiyerarşik dönü-
şümler, geometri, maddesel öznitelikler ve doku kaplama gibi özellikleri bulunan bir 
üç boyut etkileşimli görselleştirme aracı olarak düşünülebilir. Oluşturulan üç boyutlu 
modelin kaplanması işlemi, önceki bir çalışmada elde edilmiş olan bina yüz dokuları 
ile yapılmıştır. Bu kaplama işlemi de MATLAB ortamında gerçekleştirilmiştir. Bina 
yüz dokularının ilgili bina yüzlerine kaplanması aşamasında, kullanıcı destekli bir 
yaklaşım olması itibariyle, geliştirilen yöntemin yarı-otomatik olarak çalıştığı söy-
lenebilir. Yapılmış olan bu çalışma ile, gerçek dokulu üç boyutlu bina modelleri elde 
edilmiş olup sanal şehirlerin üretilmesine giden yolda önemli bir adım atılmıştır.
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SİLİFKE-MERSİN BÖLGESİNDE ROMA DÖNEMİ 
ESERLERİNİN 3 BOYUTLU MODELLEME 

ÇALIŞMASI VE ANİMASYONU

Murat Yakar1,H.Murat Yilmaz2, Ferruh Yıldız3, Mustafa Zeybek3, Halil Sentürk3, 
Harun Çelik1

1Selçuk Üniversitesi
2Aksaray Üniversitesi
3Selcuk Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Yersel fotogrametri, Görselleştirme, Restorasyon, animasyon, 
roma dönemi

Günümüzde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarihi ve kültürel mirasın korun-
ması ve belgelenmesi önemli bir konudur. Bu miraslar insanlığın geçmişi ve geleceği 
arasında bir köprüdür. Birçok tarihi ve kültürel miras ilgisizlik ve doğal etkenlerden 
kaynaklanan nedenlerle zarar görmektedir. Bu eserlerin mevcut durumlarının tespit 
edilmesi ve belgelenmesi bunların koruması ve gelecekte yapılabilecek yenileme ça-
lışmaları için önemlidir. Tarihi ve kültürel mirasın belgelenmesi için bazı yöntemler 
mevcuttur. Sayısal yersel fotogrametri de kültürel ve tarihi mirasların belgelenmesin-
de kullanılan en önemli yöntemlerden biridir.

Günümüzde üç boyutlu yeniden canlandırma ve görüntüleme teknikleri sayısal yersel 
fotogrametri alanında da çok faydalı ve popüler olmaya başladı. Üç boyutlu çizim ve 
görüntüleme kullanılarak objelere ait üç boyutlu çizim ve modellerin elde edilmesi 
çok geniş uygumla alanı bulmuştur. Bu tekniğin diğer bir avantajı da objenin farklı 
görüş açılarından üç boyutlu olarak görüntülenebilmesidir.

Dünya da olduğu gibi ülkemizde de birçok tarihi ve kültürel mirasımız doğal etkenler 
ve bakımsızlıklar nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunların korunma-
sına yardımcı olacak belgeleme çalışmaları fotogrametrik yöntemle kısa zamanda ve 
ekonomik tamamlanabilir. Bu yöntem sadece matematiksel denklemleri ve objelere 
ait resimleri kullanmaktadır. Diğer yöntemlerde var olan ölçme riski fotogrametrik 
yöntemde yoktur. Bütün bu özellikleri ile fotogrametrik yöntem bu tür belgeleme ve 
üç boyutlu modelleme çalışmalarında rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntemdir.

Bu çalışmada Mersin ili Silifke ilçesi Cambazlı köyünde bulunan Cambazlı Kili-
sesinin ve anıt mezarının belgeleme amaçlı fotogrametrik roleve çalışması yapıldı. 
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Cambazlı Kilisesi 5. Yüzyılın ikinci yarısından sonra Bizans döneminde inşa edildi-
ği tahmin edilmektedir. Yapıldığı dönemin izlerini taşıması nedeniyle insanlık tarihi 
açısından önemli bir tarihi ve kültürel değere sahiptir. Bu kilise benzerleri arasın-
da gerçek özellikleri korunmuş ve en iyi durumdaki örneklerden biridir. Kilisenin 
dış duvarlarının çoğunun çatılarında saçak silmeleri bulunmaktadır. Kilisenin güney 
tarafındaki kemerler yukarıda bulunan bütün taşlar üzerine düşmesine rağmen hala 
sağlam bir şekilde olup bozulmamıştır. Beşinci yüzyıldan kalma olan bu kilisenin 
tüm duvarları sağlamdır. Kilise 29 m uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip olup orta 
noktasının yüksekliği ise 14.5 m dir Cambazlı kilisesi Bizans döneminde 15. Yüzyılın 
ikinci yarısında inşa edilmiştir. Sayısal fotogrametrik yöntemle bu kilisenin fotogra-
metrik ölçümleri yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cambazlı kilisesinin dış cep-
hesinin ölçekli çizimleri, üç boyutlu çerçeve çizimleri ve üç boyutlu fotomodelleri 
elde edildi. Gelişen teknolojiye paralel olarak sayısal yersel fotogrametrinin tarihi 
ve kültürel mirasın korunmasına yönelik belgeleme çalışmalarında büyük kolaylıklar 
sağladığı, kısa süren bir arazi çalışmasından sonra diğer bütün çalışmaların büroda ya-
pıldığı bu yöntemle belgeleme çalışmalarının, fazla zaman almadan ve fazla maliyet 
gerektirmeyen donanım ve yazılımlarla rahatlıkla yapılabileceği ve tarihi ve kültürel 
mirasların sayısal ortamda ölçekli olarak arşivlerinin ve üç boyutlu modellerinin elde 
edilebileceği görüldü. Çalışmada fotogrametrik değerlendirmenin tamamlanmasından 
sonra 3 boyutlu animasyonu avi formatında tamamlanmıştır
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HACİM HESAPLAMALARINDA LAZER TARAMA 
VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

Murat Yakar1, H.Murat Yilmaz2, Ömer Mutluoğlu3

1Selçuk Üniversitesi
2Aksaray Üniversitesi
3Selçuk Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Yersel fotogrametri, Lazer tarayıcı, Harita, hacim hesapları, ro-
botik laser tarayıcı

Genellikle mühendislik projelerinin ( yol, inşaat, madencilik vs.) arazi ile ilgili ça-
lışmaları sırasında maliyet hesaplarının yapılabilmesi için kazılacak ve doldurulacak 
toprak hacimlerinin hesaplanmasına ihtiyaç duyulur. Hacim hesapları genel olarak, 
enkesitlerden, przimalardan, yüzey nivelmanı ölçülerinden ve eş yükseklik eğrili ha-
ritalardan yararlanılarak yapılırlar.

Günümüzde bu yöntemlere alternatif çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların da-
yanak noktası araziyi tanımlayacak uygun dağılımda ve sıklıkta noktaların toplanma-
sıdır. Fakat bu yöntem çok fazla hesaplama işlemi gerektirmektedir. Bu matematik-
sel işlemler karmaşık olmamasına rağmen zaman alıcı ve sıkıcıdır. Ancak bilgisayar 
teknolojisindeki gelişmelerle bu zorluklar aşılmıştır. Bu yüzden sayısal arazi modeli 
yöntemi çok büyük önem kazanmış olup, hacim hesabında en sık kullanılan metot 
olmuştur. Burada temel teori, araziyi en iyi tanımlayacak noktalara ( X,Y,Z koordi-
natları) dayandırılmaktadır. Her bir nokta kendine komşu noktalara bağlanır, böylece 
tüm arazi yüzeyini kaplayacak üçgen prizmaları oluşturulur. Bu üçgen prizmaların 
hacimlerinin toplamı tüm yüzeyin belli bir referans yüzeyinden olan hacim miktarını 
verir. Araştırmalar iki karmaşık yüzey arasındaki hacim hesabını yapabilecek seviye-
ye gelmiştir. Şu anda çalışmalar doğrudan üç boyutlu yüzeylerin hacminin hesaplan-
ması üzerine yoğunlaşmıştır.

Bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler 3 boyutlu ölçüm teknolojisinde sürekli ye-
nilikler getirmektedir. Yersel fotogrametri ve lazer ölçme teknikleri bu gelişmelerden 
en çok etkilenen iki teknolojidir. Robotik lazer tarayıcılı total stationlar 3D modelle-
me için etkili bir ölçme teknolojisi olarak mevcut sistemlere rakip veya alternatif ola-
rak hızla gelişmektedir. Robotik lazer tarayıcılı total stationlar yüzlerce noktanın 3D 
koordinatlarını elde edebilmektedirler. Robotik lazer tarayıcılar klasik haritacılık işle-
rinde kullanılacağı gibi cisimle temas etmeden ölçüm yeteneği olan lazer teknolojisi 
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ile ölçümde yeni ufuklar açmış uygulama alanları da aynı oranda artmıştır. Özellikle 
ölçülmesi riskli olan bölgelerde diğer klasik aletlere üstünlüğü bir kat daha atmakta-
dır. Teknolojik olarak sağladığı bu imkânların yanında bazı işlemleri otomatize etmesi 
de diğer bir avantajıdır. Jeodezik yöntemlerle ölçülemeyen ya da ölçülmesi çok zor 
olan ölçüm işlemleri bu tür tekniklerle artık oldukça kolay tamamlanabilmektedir.

3 boyutlu ölçüm teknolojilerinden en göze çarpan diğer bir yöntemde yersel fotogra-
metri tekniğidir. Yersel fotogrametri klasik ölçme metotları ile kıyaslandığında daha 
verimli ve hızlıdır, arazide veri toplamak için gereken zamanı anlamlı bir şekilde azal-
tır. Klasik metotlarla 10 günde toplanan veri bu yöntemle 3 günde toplanabilmektedir. 
Her bir ölçü noktası fi ziki olarak temas kurulmadan elde edilebilmektedir. Oldukça 
güvenli bir metottur.

Son yıllarda yakın resim fotogrametrisinin kullanım alanının artmasının en önemli ne-
denlerinden biri, nesnelerin klasik fotoğrafl ardan veya kameralar ile yakın mesafeden 
çekilen dijital görüntüler üzerinden doğru bir şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
neticesinde istenen hassasiyetin elde edilebilmesidir.

Yakın resim fotogrametrisi, geleneksel ölçüm yöntemleri ile karşılaştırıldığında üs-
tünlüklerinden bir kaçı; arazideki veriyi toplamak için gereken zamanı anlamlı bir 
şekilde azalttığından etkin (verimli) ve hızlı olması, noktalar uzaktan ölçüldüğünden 
ölçüm aşamasının çalışanlar açısından oldukça emniyetli ve güvenli olması, üretilen 
işlem mevcut alanda bulunan farklı özellikleri de içerdiğinden ve daha sonraki bir 
zamanda da geometrik olarak değerlendirilebilme veya ölçülebilme imkânı sağladı-
ğından çok amaçlı görsel kayıt olarak kullanılması şeklinde ifade edilebilir.

Bu projede dijital yersel fotogrametrinin ve robotik lazer tarayıcılı total stationların 
hacim hesaplarında kullanılabilirliği ve performansı araştırılmıştır. Bu amaçla arazide 
gerçek üretim yapan bir işletmede kazı alanı seçilerek bu kazı alanının hem fotogra-
metrik hem de lazer ölçüm yöntemiyle elde edilen verilerden hacimleri hesaplanmış-
tır. Her yöntemle yapılan arazi ve değerlendirme çalışmalarında zaman ve maliyet 
hesapları yapılmıştır
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 V. OTURUM
 PARALEL OTURUM I: GNSS ile FAY GÖZLEMLERİ
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Haluk Özener

Fay Parametreleri Ve Kontrol Ağlarının Tasarımı
Kerem Halıcıoğlu, Haluk Özener, Ahmet Ünlütepe

Magnet (Marmara Gps Ağı) Sürekli GPS 
İstasyonlarının Dönemsel Etkiler Açısından 
Kampanya GPS Ölçmelere Katkıları
Ali Özkan, Ergin Tarı, Rahşan Çakmak, Semih Ergintav

İznik-Mekece Fayında 1981-2007 Yılları 
Arasındaki Yer Değiştirmenin Belirlenmesi
Gözde Akay, Haluk Özener

Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentinde 
Gerçekleştirilen Jeodezik Çalışma
Hakan Ş. Kutoğlu, Hakan Akçın, K. Sedar Görmüş,
Hüseyin Kemaldere
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FAY PARAMETRELERİ VE KONTROL AĞLARININ 
TASARIMI

Kerem Halicioglu1, Haluk Özener2, Ahmet Ünlütepe3

1Boğaziçi Üniversitesi KRDAE
2İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

3Strabag Inc. 2520 Stanley Avenue Niagara Falls, ON L2E 6S4, Canada

Anahtar Kelimeler: Deformasyon Analizi, Deprem, GPS/GNSS, Jeodezik ağlar, Op-
timizasyon

Günümüzde kabuk deformasyonları ve barajlarda deformasyon izleme çalışmaları, en-
düstriyel ölçmeler, büyük inşaat projelerindeki mühendislik çalışmaları, arkeolojik ve 
mimari projeler gibi hemen hemen her mühendislik ilintili disiplin yüksek doğruluklu 
çalışmalara gereksinim duymaktadır. Uydu tekniklerinin gelişmesi ve yaygınlaşması 
ile birlikte özellikle GPS tekniği mühendislik hizmetlerinde klasik jeodezik yöntemle-
rin yerini almaktadır. Uydu teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak sürekli gözlem 
yapan sabit GPS istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaşması ile jeodezik çalışmalar 
daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleşmeye başlayacaktır. Ancak sürekli gözlem 
yapan sabit GPS istasyonları ağının da kabuk deformasyonları gibi yüksek doğruluk-
lu gözlemler gerektiren çalışmaların beklentilerini karşılayacağı söylenemez. Büyük 
ölçekli bölgelerde özel fayların deformasyonlarının izlenmesi deforme olan alan ile 
ilgili ek çalışmaların yapılmasını gerektirir. 

Ölçme yöntemi, seçilen ölçme donanımı ve gözlem aralığı deformasyon belirleme 
çalışmalarında optimizasyon çalışmalarına dahil edilmesi gereken önemli başlıklar-
dır. Optimizasyon genel olarak çalışma başlangıcında elde edilmek istenen doğruluğu 
optimizasyon surecinde dikkate alır. Bunun yanında güvenilirlik de prezisyon kadar 
önemli bir parametredir. Deformasyon belirleme amaçlı çalışmalarda tasarlanacak 
ağa ait prezisyon, güvenilirlik ve ekonomi jeodezik ağ tasarımında dikkate alınan 
temel parametrelerdir. Deformasyonların belirlenmesi için genellikle lokal ağlar ta-
sarlanmaktadır. Deforme olan alan topografi k ve jeolojik veriler yardımıyla belirli 
sayıda nokta ile izlenir. Ağa ait noktaların sayısı deforme olan alan ve deformasyon 
miktarının büyüklüğü ile orantılıdır. Ağ tasarımında en anlamlı yaklaşım kontrol ağını 
oluşturan noktaların ve bu noktaların konumlarının disiplinler arası çalışmalarla belir-
lenmesidir. Kontrol ağını oluşturacak noktaların sayısı ve bu noktaların konumlarının 
belirlenmesinde deformasyonu izlenecek faya ait yapısal unsurların da biliniyor olma-
sı gerekir. Deformasyonların fay düzlemine paralel olduğu doğrultu atımlı faylar için 
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faya ait parametrelerin de kontrol ağlarının tasarımında dikkate alındığı yöntemler 
geliştirilmiştir. Fay derinliği, fayın atım miktarı ve fay geometrisi kontrol ağlarının 
noktalarının konumları ve sayısı belirlenirken parametre olarak tasarıma dahil edil-
mektedir. Kontrol ağına ait noktaların faya olan uzaklıkları da fayın atım miktarı ya 
da kilitlenme derinliği belirlenmek isteniyorsa önem kazanmaktadır. Gerçekleştirilen 
ampirik çalışmalar göstermektedir ki faya yakın olarak konumlandırılan kontrol ağı 
noktaları ile kilitlenme derinliği prezisyonlu olarak kestirilebilirken fay düzleminden 
uzaklaştıkça atım miktarı kestiriminin prezisyonu artmaktadır. Birinci derece ağ tasa-
rımı, ağ geometrisi, optimum sayıda ağ noktası ve kontrol noktası konumlarına yak-
laşım olarak değerlendirilirse, ağ parametrelerinin prezisyonu için jeofi zik ve jeolojik 
parametrelerin de dahil edildiği bir değerlendirme ile bir optimizasyon gerçekleştir-
mek gerekecektir. Deneysel çalışmalar sonucunda ideal bir transform fayın D derinli-
ğinde kilitli bulunduğu varsayılırsa, fay düzlemine olan optimum nokta uzaklıkları bu 
derinliğin 1/√3 katı olmaktadır. İki fayın birden değerlendirilmesi söz konusu ise fay-
lara eşit uzaklıkta ve faylar arasında noktaların seçimi anlamlı sonuçlar vermektedir. 
Böylesi fay parametreleri tasarıma dahil edildikçe belirlenen deformasyon deforme 
olan alanı doğru bir şekilde yansıtabilmektedir.

Bu çalışma kabuk deformasyonlarının belirlenmesi amacıyla tasarlanan kontrol ağ-
larında çalışma sonucunda ulaşılmak istenen doğruluk, ağın güvenilirliği ve maliyet 
kriterlerinin yanında faya ait yapısal ve geometrik parametrelerin de dikkate alınması 
gerekliliği farklı deneysel çalışmaların sonucu irdelenerek ortaya koyulmuştur. Fayın 
kilitlenme derinliği ve yıllık atım miktarı ağ tasarımı ve optimizasyonu süreçlerinde 
noktaların fay düzlemine göre konumları üzerinde etkili olduğu gibi nokta sayısının 
da belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Faya ait parametrelerin belirlenmesi gerekti-
ğinde ise noktaların fay düzlemine uzak ya da yakın olarak konumlanması, bu para-
metrelerin belirlenme duyarlılığını arttırmaktadır. Çalışma bu yaklaşımları jeodezik 
ağların tasarım aşamasında değerlendirmeye almıştır. İzmir yakınlarında bulunan ve 
aktif bir fay olarak tanımlanan Tuzla Fayı üzerinde mevcut kontrol noktalarından 
da yararlanarak, farklı çalışmalardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ile bir 
kontrol ağı yaklaşımında bulunmuştur. 
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MAGNET (MARMARA GPS AĞI) SÜREKLİ GPS 
İSTASYONLARININ DÖNEMSEL ETKİLER 

AÇISINDAN KAMPANYA GPS ÖLÇMELERİNE 
KATKILARI

Ali Özkan1, Ergin Tarı2, Rahşan Çakmak1, Semih Ergintav1

1TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Gebze Kocaeli
2İTÜ Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Maslak İstanbul

Anahtar Kelimeler: GPS/GNSS, Ölçme, Seçiniz, MAGNET, Mevsimsel Etkiler

Bu çalışmada TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Ensti-
tüsü tarafından yürütülen TÜRDEP (Türkiye`nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik-
ancak tektonik rejimleri farklı-Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli 
Yaklaşımlarla Araştırılması) projesi kapsamında Marmara Bölgesi’nde toplamda 22 
sürekli GPS istasyonu ile işletilen MAGNET (Marmara GPS Ağı) bünyesindeki 11 is-
tasyonda 2001–2006 döneminde toplanan veriler ve 2002-2005 döneminde Marmara 
Bölgesi’nde yapılan GPS kampanya ölçmeleri değerlendirilerek elde edilen koordinat 
zaman serileri, sinyal genlikleri, sinyal artıkları, hız kestirim değerleri ve zenit gecik-
me bilinmeyenlerinin mevsimsel etkiler açısından analizleri yapılmıştır.

GPS verileri Massachusetts Instute of Technology Yer, Atmosfer ve Uzay Bilimle-
ri Bölümü tarafından geliştirilen GAMIT/GLOBK yazılımı ile değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme neticesinde GAMIT/GLOBK yazılımının GLRED modülü ile oluş-
turulan koordinat zaman serileri yine Massachusetts Instute of Technology tarafından 
geliştirilen TSVIEW matlab uygulaması ile temizlenmiştir. Temizlenen zaman serileri 
üzerinden hem GLOBK hem de TSVIEW yazılımları kullanılarak yatay ve düşey hız 
kestirimleri gerçekleştirilmiştir. Mevsimsel etkileri tanımlayabilmek adına yatay ve 
düşey hız kestirimleri üzerinde dönemsel olarak karşılaştırma analizleri yapılmıştır. 
Bu analizler zenit gecikme bilinmeyenleri, sinyal genliklerine bağlı faz diyagramla-
rı ve doğrusal hız modeli üzerindeki sinyal artıkları parametreleri ile desteklenerek 
mevsimsel anomalilerin sonuçları belirlenmiştir.

Mevsimsel etkilerin MAGNET sürekli GPS istasyonlarında 2003-2005 dönemi için 
hesaplanan yıllık yatay ve düşey hızlar üzerindeki sonuçlarının yatayda 1-1,5 mm/yıl, 
düşeyde 1-3 mm/yıl ile sınırlı kaldığı ortaya konulmuştur. Kampanya tipi ölçme nok-
talarında 2002–2005 süresince yıllık olarak iki dönem (mayıs-haziran ve ekim-kasım 
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dönemleri) için ayrı ayrı kestirilen hız değerleri arasındaki farklar doğu bileşen için 
1-11 mm/yıl arasında, kuzey bileşen için 1-15 mm/yıl arasında, yükseklik bileşeni için 
de 1-29 mm/yıl arasında değişmektedir. Bu hız farklarının tüm kampanya tipi ölçme 
noktaları için ortalaması doğu bileşende 3.92±2.51 mm/yıl, kuzey bileşende 6.68±3.98 
mm/yıl, yükseklik bileşeninde 9.61±6.23 mm/yıl olarak hesaplanmıştır. MAGNET sü-
rekli GPS istasyonlarının kampanya dönemlerindeki verilerinin kampanya tipi ölçme 
noktası gibi değerlendirilmesiyle hesaplanan hız değerleri arasındaki farklar doğu bi-
leşende 1–2 mm/yıl, kuzey bileşende 3–6 mm/yıl, yükseklik bileşeninde de 1–35 mm/
yıl arasında değişmektedir. Bu hız farklarının MAGNET sürekli GPS istasyonların-
daki ortalaması ise doğu bileşen için 1.09±0.55 mm/yıl, kuzey bileşen için 5.50±1.00 
mm/yıl ve yükseklik bileşeni için 11.15±11.50 mm/yıl olarak hesaplanmıştır. Bu hız 
farkları ortalamaları Marmara Bölgesi’nde geçmişte uzun dönem gözlenen kampanya 
tipi ölçme noktalarında toplanan veri kalitesinin MAGNET dahilindeki sürekli GPS 
istasyonlarında toplanan veri kalitesine çok yaklaştığını göstermektedir.

MAGNET sürekli GPS istasyonlarında 2003–2005 döneminde 3 yıllık verinin analizi 
sonucu sinyal genlikleri üzerindeki değişimler yarıyıllık ve yıllık faz diyagramları 
ile ortaya konulmuştur. Yarıyıllık faz diyagramı üzerinden MAGNET sürekli GPS 
istasyonlarının kuzey bileşeni için maksimum mevsimsel etkinin Şubat ve Ağustos 
döneminde, doğu bileşen için Mayıs-Haziran ve Kasım dönemlerinde, yükseklik bile-
şeni için ise Şubat ve Ağustos dönemlerinde görüldüğü sonucu çıkarılmaktadır. Mak-
simum etki yıllık faz diyagramı üzerinden ise kuzey bileşen için Mart dönemi, doğu 
bileşen için Eylül-Ekim döneminde, yükseklik bileşeni için ise Haziran-Temmuz dö-
nemlerinde kümelenmiş olarak görülmektedir. Özellikle yıllık etki doğrusal hız mo-
deline bağlı sinyal artıkları üzerinde de kendini göstermektedir. Ayrıca zenit gecikme 
bilinmeyenleri ile nokta konum yükseklik bileşenlerinin ilişkilendirilerek mevsimsel 
etkilerin ortaya konulması sonucu sıcaklık yükselişleri sebebiyle artan su buharı yo-
ğunluğunun sinyal gecikme etkisini artırdığı öngörülmüştür. MAGNET sürekli GPS 
istasyonları için hesaplanan zenit gecikme bilinmeyenleri düşey yöndeki mevsimsel 
etkileri tanımlayabilmektedir. Zenit gecikme bilinmeyenleri değerleri tüm MAGNET 
sürekli GPS istasyonlarında en büyük değerlerine Temmuz-Ağustos döneminde ulaş-
maktadır. Yıllık faz diyagramının yükseklik bileşeninde de maksimum genliklerin 
Temmuz dönemini işaret etmesi zenit gecikme bilinmeyenleri üzerindeki mevsimsel 
etkiyi açıklamaktadır. Ayrıca zenit gecikme bilinmeyeni ile nokta yüksekliği arasında 
ters doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Buradan hareketle gelecekte yapılması planlanan GPS kampanya planlamaları için 
daha kaliteli veri toplama ve ölçme stratejilerini geliştirme adına hem MAGNET sü-
rekli GPS istasyonları verileri hem de geçmişte bölgede toplanmış kampanya verileri 
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ile ortaya konan mevsimsel anomalilere bağlı dönemsel etkiler de hesaba katılmalı-
dır. Kampanya tipi ölçme noktalarının mümkün olduğunca yüksek bir topografyada 
konuşlandırılması, temmuz-ağustos dönemindeki maksimum güneşlenme etkisinden 
kaçınılması, GPS kampanya ölçmelerinin yılın hep aynı dönemlerinde yapılması hatta 
olabildiğince nisan-mayıs döneminde gerçekleştirilmesi gibi stratejiler kampanya veri 
kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.
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İZNİK-MEKECE FAYINDA 1981-2007 YILLARI 
ARASINDAKİ YER DEĞİŞTİRMENİN 

BELİRLENMESİ

Gözde Akay1, Haluk Özener2

1Kandilli Rasathanesi ve D.A.E. Jeodezi A.B.D.
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, Ölçme Tekniği ABD

Anahtar Kelimeler: GPS/GNSS, Deprem, Dengeleme, Marmara, Seçiniz

Kuzey Anadolu fayı batıya doğru uzanırken, Mudurnu civarında kuzey ve güney ol-
mak üzere iki kola ayrılır. Geyve’de tekrar iki parçaya bölünen fayın orta kolu İznik-
Mekece fayı olarak adlandırılır. İznik Gölünün güneyinden geçerek Gemlik Körfezine 
kadar uzanan bu fay, sağ yanal atımlı olup, yaklaşık 200 yıldır büyük bir deprem 
(M>6) üretmemiştir. Yaptığımız çalışmada kullanılan ağ, bu fay çevresinde kurulmuş 
olan Harita Genel Komutanlığı (HGK) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ağıdır. 
Ağ, yersel gözlem amacıyla HGK tarafından inşa edilmiş olup HGK ve İTÜ tarafın-
dan, bu ağ üzerinde doğrultu ve kenar ölçümleri gerçekleştirmiştir. Daha sonra ağ, 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Jeodezi Ana Bilim 
Dalı tarafından Marmara Bölgesi üzerindeki mikrojeodezik ağlara katılmış ve GPS 
ölçümleri ile de gözlenmiştir. 

Gerçekleştirilen çalışmada, 1941 yılından 2007 yılına dek hem geleneksel metotlar 
hem de GPS ölçmeleri ile yapılmış beş kampanya verisi kullanılmıştır. Ağdaki tüm 
periyotlara ait gözlemler değerlendirilmiş ve bu tekrarlı ölçüler yardımıyla yer değiş-
tirmeler bulunmuştur. Daha sonra, yer değiştirme miktarları fayın hareketi ve her yön-
temin kendine özgü doğruluk kıstasları göz önüne alınarak incelenmiştir. Çalışmanın 
ilk aşamasında, değerlendirme yapılırken, datum birliğini sağlamak amacıyla hem 
yersel hem de GPS ölçüleri için fayın güneyindeki üç nokta sabit alınmıştır. Bu sabit 
noktalara ait koordinatlar ED-50 datumundadır. Dengeleme sırasında kaba hatalı öl-
çüler Pope testi kullanılarak ayıklanmıştır. Bu aşamada GPS ölçmeleri yersel veri gibi 
kullanılmış, elde edilen bazlar deniz yüzeyine indirgenerek kenar ağı dengelemesi uy-
gulanmıştır. Dengeleme sonrasında ED-50 datumunun kullanılmasından ötürü, GPS 
bazlarından elde edilen sonuçlarda problemler görülmüştür. Bu problemler Helmert 
Benzerlik Dönüşümü uygulanarak giderilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 
2004 ve 2007 yıllarında gerçekleştirilen GPS gözlemleri, Marmara Bölgesi Sürekli 
GPS Gözlem Ağı (MAGNET) noktaları ile genişletilerek yeni bir GPS değerlendir-
mesine tabi tutulmuştur. 
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Yersel ve GPS gözlemlerinden, 1981 ve 2007 yılları arasında elde edilen yer değiştir-
me sonuçları TAVD istasyonu için 43.1 cm, ARAN istasyonu için 24.5 cm ve HDAG 
istasyonu için 17.3 cm’dir. Tüm istasyonlar kuzey doğu yönünde hareket etmektedir. 
En yüksek yer değiştirme datum etkisi dolayısıyla faya en uzak noktadadır. Yer de-
ğiştirme miktarı, noktalar faya yaklaştıkça azalmaktadır. İlave olarak, MAGNET ile 
genişletilmiş ağda yapılan değerlendirme esnasında TUBI istasyonu sabit alınmıştır. 
Her iki kampanya ölçüsü değerlendirilmiş böylece ağın güneyindeki istasyonlara ait 
yer değiştirmeler de belirlenebilmiştir. Değerlendirme sonucunda istasyonlara ait yer 
değiştirmeler (2004–2007 yılları arasında) miktarları 40 mm civarında bulunmuştur. 
Ağın bütün olarak hareketi batıya doğrudur. Bu sonuçlar bölgede daha önce yapılmış 
GPS kampanya sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Her iki çalışmada da yıllık hareket 18 
mm civarında bulunmuştur. Yıllık yer değiştirmenin lineer olduğu varsayılırsa, elde 
ettiğimiz sonuçların daha önceki çalışmalar ile uyumlu olduğu görülmektedir.
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KUZEY ANADOLU FAYI İSMETPAŞA 
SEGMENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN JEODEZİK 

ÇALIŞMALAR

Hakan Ş. Kutoğlu1, Hakan Akçın1, K. Sedar Görmüş1, Hüseyin Kemaldere1

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl.

Anahtar Kelimeler: Deprem, GPS/GNSS, Jeodezik ağlar, İsmetpaşa Segmenti, Krip 
Hareketi

Kuzey Anadolu Fayının (KAF), İstanbul’un 350 km doğusunda ve Ankara’nın 100 
km kuzeybatısında bulunan İsmetpaşa segmenti, dünyada asismik krip hareketinin 
gözlemlendiği nadir yerlerden birisidir. İsmetpaşa segmenti, ilk defa batısında 1944 
yılında gerçekleşen ve büyüklüğü Mw = 7.2 olan Gerede depremi ile sonra da do-
ğusunda 1951 yılında gerçekleşen ve büyüklüğü Mw = 6.9 olan Kurşunlu depremi 
nedeniyle kırılmış ve bundan sonra bugüne kadar da herhangi bir büyük depreme 
sahne olmamıştır.

Bölgedeki krip hareketi ilk olarak segmente adını veren İsmetpaşa kasabasındaki tren 
istasyonunun duvarında fark edilmiştir. Söz konusu duvarın 1957–1969 yılları arasın-
da gerçekleştirilen ölçümlerine dayalı olarak yüzey krip hızı 2 cm/yıl olarak hesaplan-
mıştır. Bu ilk sonuç, segmentin krip hızının bu dönemde KAF’ın yıllık rijit plaka hızı 
olan 2.2 cm hareketiyle eşdeğer olduğunu göstermiştir. İsmetpaşa segmentindeki krip 
hareketinin keşfi nden sonra bu bölge ilgi odağı olmuş ve krip değerinin hesaplanması 
için farklı periyotlarda birçok çalışma farklı ölçme teknikleriyle gerçekleştirilmiştir.

Hareketin jeodezik yöntemlerle belirlenebilmesi amacıyla bölgede 1972 yılında 6 
noktalı bir mikro jeodezik ağ kurulmuştur. Ağın 3 noktası Anadolu Plakası 3 noktası 
ise Avrasya plakası üzerinde bulunmaktadır. Bu ağ bugüne kadar 1972, 1982, 1992, 
2002 ve son olarak 2007 yıllarında 5 ayrı periyotta gözlemlenmiştir. 1972–1992 ara-
sında gerçekleştirilen gözlemler krip hareketinin bu dönemde yavaşladığını ortaya 
koymuştur. 1992 yılından sonra, segmentin yakın batısında iki büyük deprem (1999 
Gölcük Mw = 7.4 ve Düzce Mw = 7.2) meydana gelmiştir. Bu depremlerin, İsmetpaşa 
segmentindeki krip hızını tetiklemiş olabilirdi. Ancak söz konusu jeodezik ağın 2002 
yılındaki gözlemleri krip hızının yavaşlama trendininin korunduğunu göstermiştir.

1957–2002 arasında elde edilen değerler bir arada değerlendirildiğinde, segmentin 
krip hızının logaritmik olarak yavaşladığını gözlenmektedir. Bu yavaşlama nedeniyle 
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segmentte 1969 yılından sonra KAF’nın rijit plaka hareketine göre sürekli bir hareket 
açığı meydana gelmektedir. Bu durum, segmentin sığ bir derinlikte kilitlenmiş oldu-
ğuna işaret etmektedir.

Söz konusu yavaşlama nedeniyle segmentin gelecekteki davranışı için üç farklı senar-
yo ortaya koyulabilir. Bunlardan ilki, eğer krip hareketi 1944 ya da 1951 depremlerin-
den sonra başlamış ise hareket zaman içerisinde durabilir. İkinci olarak, eğer faydaki 
krip hareketi önceden mevcut bulunmakta ve meydana gelen depremlerden dolayı 
artmaya başlamışsa hareket şimdi yavaşlamakta ve deprem öncesi değerine gerile-
mekte olabilir. Son olarak da, uzun vadede krip değeri, fay segmenti boyunca olası bir 
deprem öncesi değişiyor olabilir. 

Yukarıdaki senaryolardan hangisinin geçerli olacağının tespit edilmesi amacıyla İs-
metpaşa jeodezik ağı 2007 yılında GPS tekniğiyle bir kez daha ölçülmüştür. Bu son 
gözlemden elde edilen sonuçlar segmentin krip hızında çok dramatik bir değişimin 
meydana geldiğini göstermektedir. Bu çalışmada, ulaşılan bu son sonuçlar değerlen-
dirilmektedir.
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 PARALEL OTURUM II: FOTOGRAMETRİ
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferruh YILDIZ

Antik Tiyatroların Fotogrametrik Rölöve 
Planlarının Uçurtma Fotoğrafl arı İle Çıkarılması 
Ve Knidos Antik Tiyatro Örneği
Murat YAKAR, Ali Ulvi

Kızılötesi Hava Fotoğrafl arından Bina 
Detaylarının Çıkarılması
Fevzi Karslı, Muhammet Hanefi  Fidan, Mustafa Dihkan

Voleybolda Smaç Kolunun Açısal Kinematik 
Analizi
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ANTİK TİYATROLARIN FOTOGRAMETRİK 
RÖLÖVE PLANLARININ UÇURTMA 

FOTOĞRAFLARI İLE ÇIKARILMASI VE KNİDOS 
ANTİK TİYATRO ÖRNEĞİ

Murat Yakar1, Ali Ulvi1

1Selçuk Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Dijital Fotogrametri, Yersel fotogrametri, Görüntü İşleme, 
uçurtma fotogrametrisi, rölöve

Knidos, Datça yarımadası olarak adlandırılan yarımadanın en dış burnunda yer alır. 
Bu ada, kuzeyde Ege denizi ve güneyde Akdeniz arasındaki sınırı oluşturur. Knidos 
Datça ilçesine 38 km mesafededir. Bugün Muğla ilinin bir parçası olan bu bölge, an-
tik dönemlerde Karia Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehrin girişinde yer 
alan Knidos antik tiyatrosu,5000 kişilik tipik bir Yunan tiyatrosudur. Oditoryum bir 
yamaca dayandırılmış, orkestra alanı daire planlıdır, tonozlu girişlere sahip en erken 
tiyatrolardan birisidir. Buradaki antik tiyatro yüzyıllardır hava şartları ve diğer neden-
lerden dolayı tahrip olmuştur.

Yersel Fotogrametri tekniği, yıllardır arkeolojik ölçmeler ve tarihi eserlerin doküman-
tasyonu için kullanılan bir yöntemdir. Dijital tekniklerin gelişimiyle birlikte Fotogra-
metri mimari eserlerin dokümantasyonu ve korunmasında daha verimli ve ekonomik 
bir yöntem haline gelmiştir.

Bu çalışma esas olarak üç kısımdan oluşmaktadır;

Çalışmada Kodak Easy Share DX4530 dijital Fotoğraf makinesi kullanılmıştır. Bu-
nunla birlikte fotoğraf makinesinin içine yerleştirildiği uçuş ünitesini havaya kaldır-
maya yarayan uçurtma çalışma bölgesinde imal edilmiştir. Uçurtmanın çapı 100 cm 
olup uçurtmayı havada dengede tutan kuyruk kısmı ise 450 cm den oluşup uçurtma 
altıgen şeklindedir.Tiyatronun havadan çekilen fotoğrafl arında kontrol noktası olarak 
kullanılmak üzere 50x50 cm boyutlarında teneke den yapılmış uzaktan daha net gö-
rülmesi amacıyla kırmızı ve beyaza boyanmış malzeme kullanılmıştır.Yerden çekilen 
fotoğrafl arda kontrol noktası olarak kullanılmak üzere ise küçük turuncu etiketler te-
min edilmiştir.Havadan ve yerden çekilen fotoğrafl arda kullanılan kontrol noktala-
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rının X,Y ve Z değerlerini ölçmek amacıyla elektronik Topcon marka Total Station 
kullanılmıştır.

Arazi Çalışması,yer kontrol noktaları ve resim çekimini içermektedir, Yer kontrol 
noktalarımız havadan çekilen fotoğrafl arda kullanılan ve yerden çekilen fotoğrafl arda 
kullanılan olmak üzere aynı görevi gören iki farklı kontrol noktalarından oluşmakta-
dır. 
Kontrol Noktalarının ölçülmesi, Topcon GPT 3007 lazerle refl ektörsüz ölçüm yapan 
alet ile düşey açı, yatay açı, eğik mesafe ölçülerek noktaların X,Y,Z koordinatları 
hesaplanmıştır.

Arazide objenin fotoğraf çekimi için Kodak EasyShare DX4530 Marka dijital kamera 
kullanılmıştır. Kodak marka kamera 5.0 Megapiksel çözünürlüğe, 256 mb hafızalı 
kart ve 32mb dâhili hafızaya sahiptir.

Büro çalışmasında, arazi çalışmasıyla elde edilen çalışma alanına yönelik alana ait 
fotoğrafl ar, elektronik Total Station aletiyle ölçülen kontrol noktalarının X,Y ve Z de-
ğerleri ve kameranın kalibrasyon değeri Knidos antik tiyatrosunun üç boyutlu model-
lemesinin yapılabilmesi için Photomodeler programına aktarılmıştır. Bu programda 
yeni bir proje oluşturarak ham datalar dengelenmiştir. Dengeleme işlemi bitirildikten 
sonra alandaki mevcut taşların çizimleri yapılmıştır.

Bu çalışmanın sonunda tarihi eserlerin fotogrametrik olarak belgelenmesi Knidos An-
tik Kentindeki antik Tiyatronun Rölevelerinin fotogrametrik olarak çıkarılması, yapı-
lacak restorasyon planlarına daha hassas bir altlık oluşturulması koruma, restorasyon 
ve dokümantasyon işlemi boyunca elde edilen veriler daha sonrada kullanılacağı için 
maliyette bir azalma sağlanacağı, farklı disiplinler arasındaki veri alışverişi sağlaya-
cağı amaçlanmış ve sonucuna varılmıştır. Çalışma havadan fotoğraf çekimi açısından 
çok ucuz bir yöntem olması yönünden ilgi çekmektedir.
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KIZILÖTESİ HAVA FOTOĞRAFLARINDAN BİNA 
DETAYLARININ ÇIKARILMASI

Fevzi Karslı1, Muhammet Hanefi  Fidan2, Mustafa Dihkan1

1KTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Fotogrametri Anabilim Dalı Trabzon
2Çukurçayır Belediyesi, İmar Müdürlüğü, Çukurçayır, Trabzon

Anahtar Kelimeler: Fotogrametri, Uzaktan algılama, Görüntü İşleme, Dönüşüm

Uzun yıllardan beri fotoğrafl ar üzerinde manuel (elle) olarak yapılan bina ve yol gibi 
ana detayları çıkarım işlemleri yerini otomasyona detay çıkarma algoritmalarına bı-
rakmış ve gelişen teknolojiye paralel olarak fotografi k görüntülerden otomatik olarak 
bilgilerin kısa sürede ve hızlıca çıkarılması önemli bir ihtiyaç olmuştur. Detay çıkar-
ma haritacılık anlamında, kentsel alanlardaki hızlı değişimlerin takip edilebilmesini 
ve bu gelişimleri yönlendirebilme stratejilerinin oluşturulmasını, arazi toplulaştırma 
projelerinin kısa zamanda hayata geçirebilmesini, planlama çalışmaları aşamasında 
gerekli olan verilerin, kısa sürede, doğru bir biçimde elde edilmesini ve değerlen-
dirilmesini, sayısal harita yapımında kartografi k sembollerin algılanmasını, vektöre 
dönüştürülmesini ve genelleştirilmesini, görüntüler üzerinden edilen verilerin GIS 
(CBS) ile entegrasyonu sayesinde birçok konumsal ve konumsal olmayan analizler 
yapılabilmesini sağlar. Görüntüler kullanarak çıkarılması istenilen detaylar; bina, yol, 
nehir, köprü ve kıyı çizgileri olarak isimlendirilebilir. Bu çalışmada, bina ve yol de-
tayları hava fotoğrafl arı üzerinden çıkarılmıştır. Hava fotoğrafl arı; siyah beyaz renkli, 
normal renkli ve infrared (kızıl ötesi) renkli olmak üzere üç guruba ayrılır. Çalış-
mada infrared renkli hava fotoğrafl arı kullanılmıştır. Görüntü işleme teknikleriyle 
de; iyileştirilme, zenginleştirilme ve sınıfl andırma yapılarak ilgili fotoğrafl ar detay 
belirlemeye hazır hale getirilmiştir. Ayrıca geometrik ve radyometrik düzeltmeler 
yapılmıştır. Çalışmada kullanılan görüntü KTÜ, Kanuni Kampüsü` nü ve çevresini 
içeren 1:16000 ölçekli renkli kızıl ötesi hava fotoğrafı olup, bu görüntü 14 mikron 
çözünürlükle taranarak dijital formata dönüştürülmüştür. Özellikle bina ve yol de-
tay bilgilerinin çıkarılması amacıyla, üç farklı yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemler, 
Hough Transform (Hough Dönüşümü), Kenar Arama Oparatörleri ( Sobel, Robert, 
Laplacian Of Gaussian, Canny, Prewitt, Zero-Cross) ve L*a*b Space Color Dönüşü-
mü ile detay çıkarmadır. Hough dönüşümü, belirli bir matematiksel fonksiyona sahip 
düz çizgileri ve matematiksel fonksiyona sahip olmayan şekilleri tespit etmeyi sağ-
layan bir yöntemdir. Kenar belirleme algoritmaları, farklı matris ve elemanlara sahip 
maskelerden oluşmuş olup bu maskeler görüntü üzerine uygulanarak kenarların diğer 
nesnelerden keskinleştirilmesini sağlamaktadır. L*a*b space color dönüşümünün en 
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belirgin özelliği renk uzayının algılama yönünden düzgün değişim göstermesidir. Lab 
renk uzayı Munsell renk sistemi üzerine kuruludur. Lab renk uzayının bileşenleri; 
değer (L: lightness), tonlama ve doygunluktur (a, b). L bir rengin açıklığını, a ve b ise 
rengi oluşturmaktadır. Bu değerler CIE XYZ renk uzayına bağımlı olarak hesaplanır. 
İlgili metotlar Matlab yazılımında yazılan kod ile çalıştırılmış ve görüntü üzerinde 
uygulamalar yapılmıştır. Matlab yazılımı ile görüntü işleme modülü kullanılarak, 
muhtemel bina ve yol detayları çıkarılmıştır. Sonuç olarak bina ve yol detayları diğer 
nesnelerden görüntü işleme teknikleri ile çıkardıktan sonra görüntü üzerinden bina ve 
yol detayları sınıfl andırılarak sınırları çevrilmiştir. Üretilen bina ve yol detaylarının 
doğruluğunu araştırmak için, otomatik olarak üretilen detaylar ile aynı bölgeye ait hali 
hazır haritadaki karşılıkları irdelenmiştir.
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VOLEYBOLDA SMAÇ KOLUNUN AÇISAL 
KİNEMATİK ANALİZİ

Elif Oz1, Ayhan Göktepe2, Hakan Karabörk2, İbrahim Yıldıran3, Feza Korkusuz4

1Gazi Üniversitesi
2Selçuk Üniversitesi

3Gazi Universitesi
4ODTU

Anahtar Kelimeler: Yersel fotogrametri, Dijital Fotogrametri, Modelleme , Voley-
bolda smaç vuruşu, Hareket analizi

Günlük yaşamda veya sportif amaçla gerçekleştirilen tüm hareketler açısal değişik-
likler içermektedir. Aynı zamanda bu hareketler sadece bir değil, birkaç açısal alanı 
da içermektedir. Dolayısıyla hareketler meydana geldikleri eklemlerin özelliklerine 
göre farklı düzlemlerde oluşurken, bu düzlemlerde farklı açısal dilimleri içlerine 
almaktadır.1 Oluşan açısal değişiklikler ise biyomekanikte kinematiğin bir alt dalı olan 
açısal kinematik alanında incelenir. Açısal kinematik ile yapılan değerlendirmeler ve 
elde edilen sonuçlar, sporcuların gerçekleştirdikleri hareketlerin analiz edilmesinde, 
sporcuların ve antrenörlerin kendilerini geliştirmesinde ve yeni tekniklerin yaratılma-
sında yardımcı olmaktadır. Voleybolda oyun analizi sonuçlarından elde edilen bilgile-
re göre, en etkili sayı kazanma silahının smaç olduğu söylenebilir. Bu becerinin nasıl 
uygulandığını anlamak için ise bazı biyomekanik(Kinematik, kinetik) çözümlemelere 
ihtiyaç vardır. Voleybolda yapılan biyomekanik çalışmalara bakıldığında; birçoğunun 
alt ekstremite ile ilgili olduğu ve özellikle dikey sıçrama çalışmalarının bulunduğu 
görülür. Bu çalışmalar, antrenörlere ve sporculara çok değerli bilgiler sunmaktadır. 
Analizler sadece sportif performansı arttırmak için kullanılmaz. Spor hekimliğinin de 
alanı içine giren spor sakatlıklarını önlemek için de bu analizlerden faydalanılır Do-
layısıyla bu çalışmanın amacı; voleybolda smaç vuruşunda üst ekstremitede bulunan 
omuz, dirsek ve el bileği eklemlerinde meydana gelen açısal değişikliklerin zamana 
bağlı olarak belirlenmesidir.

Bu çalışmaya, dominant kolu sağ olan 4 bayan 1. lig voleybol oyuncusu (x(yaş)= 
21.7±1.5 yıl, x(boy)= 178±2.9 cm, x(vücut ağırlığı)= 66.3±0.9 kg, x(VKİ)=20.92±1.8kg/
m2, x(spor yaşı) = 11.75 ± 1.8 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. Her denek, rakip sahada 
bulunan hedef alana 5 başarılı smaç vuruşu gerçekleştirmiştir. Smaç görüntüleri, 60 
fps hızında iki adet dijital kamera (Dragonfl y Point Grey Research, 2006) kullanılarak 
stereoskopik olarak kaydedilmiştir. Deneklerin hareketi uyguladıkları yerde görüntü-
leri kalibre etmek için 1x2x1 m boyutunda 12 adet kontrol noktası bulunan bir kalib-
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rasyon kafesi kullanılmıştır. İşaret noktaları, deneklerin vücudunda beş bölgeye (bü-
yük trokanter, glenohumeral eklem, humerus lateral epikondil, ulnar stiloid çıkıntı, 5. 
metakarpal kemiğin distal ucu) yerleştirilmiştir. Kameralar birbirlerine yaklaşık 90° 
olacak şekilde sabitlenmiştir. Fotogrametrik çözümleme ise Pictran yazılımı (Tech-
net GmbH, Germany) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 10.0 
istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Omuz, dirsek ve el bileği 
eklemleri açılarının ortalama ve standart sapmaları, seçilen birim zamanda her deneğe 
ait beş başarılı smaç vuruşu görüntüsü ve bu görüntülerden elde edilen toplamda iki 
yüz kare smaç vuruşu görüntüsü kullanılarak hesaplanmıştır.

Yapılan bu araştırma sonucunda, omuz eklemi açısı ortalama değerlerinin vuruş önce-
sinden, vuruş anı ve sonrasına kadar geçen sürede giderek azaldığı, dirsek ekleminin 
ise topa maksimum yükseklikte bir vuruş sağlaması için bu zaman dilimi içinde gi-
derek artan bir açı izlediği tespit edilmiştir. El bileği ekleminde ise vuruş öncesinden 
vuruş anına kadar, el bileği eklemi açısı ortalama değerlerinin azaldığı, vuruş anından 
sonraki süreçte ise tekrar arttığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak; çalışmadan elde edilen bulgulara göre, smaç vuruşu sırasında üst eks-
tremitede oluşan eklem açıları bireysel farklılıklar göstermekte ve bu farklılıkların 
smaç vuruş kuvvetini etkilediği düşünülmektedir. Dolayısıyla ileriki çalışmalarda, 
smaç vuruşunda top hızı ile üst ekstremite eklem açıları ilişkilendirilmelidir.
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GLOBAL ÖLÇEKTE ULUSAL MEKANSAL 
BİRLİKTE ÇALIŞAMAZLIK

Caner Guney1, Rahmi Nurhan Çelik1, Ahmet Özgür Doğru1, Melih Başaraner2, 
Necla Uluğtekin1, 

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

Anahtar Kelimeler: e-devlet, Bilgi teknolojileri, Coğrafi  Bilgi Sistemi, mekansal alt-
yapı, birlikte işlerlik

Bakanlıklararası mekansal birlikte çalışabilirliğin (spatial interoperability) ilk önemli 
adımı 15 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar olması gerektiği gibi burada bırakıl-
mamış, e-Dönüsüm Türkiye Kısa Dönem Eylem Planı`nın 47, 36 ve 75 numaralı ey-
lemleri ile birlikte “Türkiye Ulusal Coğrafi  Bilgi Sistemi (TUCBS)” oluşturulmasına 
yönelik çalışmalarla sürdürülmüş ve sürdürülmektedir. 2004 yılındaki Eylem-47 ile 
Türkiye’de mevcut durum irdelemesi yapılmış, 2005 yılındaki Eylem-36 çalışması 
ile TUCBS kavramı ve gerçekleştirim modelleri tanımlanarak vizyon belirlenmiştir. 
Bu çalışmaların devamı niteliğinde olan Eylem–75 (Ulusal Cografi  Veri Altyapısı 
Kurulması) çalışması devam etmektedir. Bu çalışmalar, birbirinden farklı uygulama 
alanlarında çalışan ve özellikle mekan verisi/bilgisi üzerinden arakesitler oluştura-
bilen 20 kamu kurum ve kuruluşunun oluşturduğu Bakanlıklararası Harita İşlerini 
Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) şemsiye kuruluşu tarafından gerçek-
leştirilmektedir. Ayrıca, bazı kurumlar münferit olarak diğer kurum ve kuruluşların 
da yararlanabileceği `Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)`, MEER projesi kap-
samındaki `Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi (MERLIS)` gibi mekansal 
bilgi sistemi kurma çalışmaları yapmış ve yapmaktadır. Bunun yanında yerel bazdaki 
kent bilgi sistemleri ile bölgesel ve global ölçekteki ESDI (European Spatial Data 
Infrastructure), INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), CEN 
TC/287, ISO/TC 211 vb. çalışmalar mekansal veri ve bilgilerinin standart ve birlikte 
işler yapıda kullanıldığı diğer örnek çalışmalardır. 

Yukarıda kısaca ifade edilen gerçekte yoğun emek ve zaman harcanarak gerçekleş-
tirilen bu yaklaşımların, çalışmaların ve projelerin global ölçekteki güncel gelişme-
ler de dikkate alınarak, ulusal ölçekteki tüm gereksinimleri ve beklentileri karşılayıp 
ülke kaynaklarının daha etkin kullanılması için kurumsal ve sektörel bazda daha fazla 
işbirliğini, eşgüdümü ve paylaşımı gerektirmektedir. Bu bildiri, bakanlıklararası me-
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kansal birlikte çalışabilirliğin beklenilen çözünürlükte gerçekleştirilebilmesine yöne-
lik aşağıda ifade edilen 3 ayaklı bir yaklaşımı inceleyecektir:

Mekansal (Veri) Altyapı(sı): Türkiye Ulusal Mekansal Veri Altyapısının nasıl • 
oluşturulacağı, hangi konuları kapsayacağı, mekansal veri standartları ile tüm 
bu mekansal veri ve bilgilerin jeodezik altyapısı konularını kapsayacaktır.

Mekansal Bilişim: Ulusal ölçekteki mevcut yaklaşımların sadece CBS • 
merkezli düşünülmemesinin gerekliliği, CBS dışında mekan verilerinin 
ve çözümlerinin kullanıldığı internet üzerinde harita üretimi (e-mapping + 
e-mapping services), konuma dayalı servisler (Location-based Services), 
CBS servisleri (GIS Services) vb. çözümleri içeren daha geniş bir bakış açısı 
ile `Mekansal Bilişim` kavramı açıklanacaktır. `Ulusal Mekansal Bilişim 
Platformunun` oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarının yapılandırılması 
konularından söz edilecektir. Büyük bir ivme ile sürekli gelişmekte olan 
mekansal teknolojilerin birlikte çalışabilmesinde önemli bir paya sahip ISO 
19xxx serisi ve OGC (Open Geospatial Consortium)`nin liderlik ettiği GML, 
KML, CityGML, W{F,M,C}S, vb. mekansal standartların ulusal ölçekteki 
yansımalarını incelenecektir. Örneğin tüm dünyanın kullandığı global bir 
veri değişim standardı olan GML (Geography Markup Language) ile `Ulusal 
Veri Değişim Formatı`nın ilişkisi irdelenecektir. 

Mekansal Yönetişim: Tüm bu çalışmaların planlanması ve fi zibilitesinden, • 
uygulanmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına kadar olan aşamalarda 
birlikte üretim ve paylaşım esasına dayalı bir iş modeli yaklaşımından 
bahsedilecektir. Bu iş modeli kurum ve kuruluşların tüm ölçeklerde farklı 
amaçlara yönelik karar-destek ve karar-verme aşamalarındaki etkinliğini ve 
verimliliğini arttıracak şekilde olacaktır. 

Sözü edilen üç ayaklı yaklaşım Ulusal Mekansal Bilgi Sistemi`nin (National Spatial 
Information System) oluşturulmasına yönelik tüm idari ve yasal düzenlemeleri, me-
kansal veri ve bilgilerinin paylaşımını, mekansal teknolojileri, standartları, çözümleri 
ve yaklaşımları içermektedir. 

Ayrıca çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılan mekansal verilerin/bilgilerin kulla-
nımını ve anlaşılabilirliğini artıracak, ulaşılabilirliğini, entegrasyonunu ve paylaşımı-
nı sağlayacak yaklaşımlar bu çalışmanın diğer konuları olacaktır.
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TUCBS VE INSPIRE TEKNİK MİMARİSİ

Halil Akıncı1, Çetin Cömert2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2Karadeniz Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, e-devlet, Mekansal Veri, TUCBS, CBS 
Portalı

Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA), ülke genelindeki tüm kamu kurumları, ye-
rel yönetimler, özel sektör ve konumsal veri ile iş yapan bütün kesimler arasında bir-
likte işlerliği sağlayan ve ilgililere, gereksinim duydukları veri ve servislere anlık eri-
şim ve kullanım olanağı tanıyan bir altyapıdır. UKVA’nın önemi bütün Dünya’da çok 
iyi anlaşıldığı için, bugün Dünya üzerindeki 160 ülkede UKVA ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. UKVA bir birlikte işlerlik altyapısıdır. Diğer tüm birlikte işlerlik 
altyapılarında olduğu gibi UKVA’nın da teknik ve yönetimsel birlikte işlerlik altyapısı 
olmak üzere iki temel boyutu mevcuttur. Teknik birlikte işlerlik altyapısı, UKVA’nın 
üzerinde çalışacağı Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) belirler. Yönetimsel birlikte 
işlerlik altyapısı ise, UKVA kapsamındaki veri ve servis sağlayıcı ve kullanıcıların 
hak ve yükümlülüklerini tanımlar, UKVA’nın kurulması ve yaşatılması için gerekli 
kural ve mekanizmaları belirler. Günümüzde, UKVA’ların teknik birlikte işlerlik alt-
yapısı insan-odaklı Web nitelemesine uyan bir Web teknolojisi olan portal teknolojisi 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Amerika Ulusal Konumsal Veri Altyapısını ger-
çekleştirmek için geliştirilen GOS (Geospatial One-Stop) portalı ve Avrupa Konumsal 
Veri Altyapısını gerçekleştirmek için geliştirilen Avrupa konumsal portalı (European 
GeoPortal) buna bir örnektir. Ülkemizde de benzer durum söz konusudur. Ülkemizde, 
UKVA ile ilgili çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’nün sorum-
luluğunda yürütülmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan, 
28.07.2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi ve ekinde yer alan Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi 
Eylem Planı, Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda, 2006–2010 döneminde izle-
mesi gereken politikaları ve atması gereken adımları belirlemektedir. Eylem planının 
75 nolu CBS Altyapısı Kurulumu eyleminde, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu 
oldukları coğrafi  bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları amacıyla 
bir portalın oluşturulması hedefl enmiştir. Eylemin sorumluluğunu TKGM üstlenmiş, 
başta İçişleri Bakanlığı, Harita Genel Komutanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve DPT 
olmak üzere çeşitli kurumlarda ilgili kuruluşlar olarak belirlenmiştir. 
Konumsal veri ve servislere erişim sağlayan işlevsel bir konumsal portalın teknik mi-
marisi ve servis gereksinimleri, OGC (Open Geospatial Consortium) Konsorsiyumu 
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ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen Avrupa Konumsal Veri Altyapısı (INSPIRE) 
projesi kapsamında yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Avrupa Birliğinin yasal bir gi-
rişimi olarak 2001 yılında başlatılan ve Avrupa’da herhangi bir kullanıcının gerçek 
zamanlı olarak güncel konumsal veriye ulaşmasını sağlamayı amaçlayan INSPIRE 
projesinin yasal altyapısını INSPIRE Direktifi , teknik altyapısını ise INSPIRE Uygu-
lama Esasları dokümanları oluşturmaktadır. INSPIRE direktifi , Avrupa Birliği’ne üye 
ülkelerdeki ulusal altyapıların, birlik tarafından işletilen Avrupa Konumsal Portalına 
entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır. Bu yasal zorunluluk, Avrupa Birliği’ne üye ol-
mak için görüşmelerini sürdüren Ülkemiz açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde 
geliştirilecek olan ve TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi  Bilgi Sistemi) olarak adlandı-
rılan ulusal konumsal veri altyapısının Avrupa Konumsal Portalına entegrasyonunu 
sağlayabilmek için TUCBS teknik mimarisinin, INSPIRE direktifi ne ve INSPIRE 
uygulama esaslarına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bu ça-
lışmada yukarıda adı geçen sorumlu ve ilgili kurumlara yol göstermek amacıyla, INS-
PIRE Teknik Mimarisi detaylı olarak ele alınacak ve TUCBS’nin gerçekleştirilmesi 
aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
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TÜRKİYE KADASTROSUNUN İÇERİĞİNİN 
YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK E-DEVLET 
KAPSAMINDA KADASTRO VERİ MODELİNİN 

TASARLANMASI 

Aziz Şişman1, Zübeyde Alkış2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
2Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Kadastro, e-devlet, Mülkiyet, Veri Modeli, Seçiniz

İnsanoğlunun dünya üzerinde var olduğu ilk günden beri, değişim kaçınılmaz bir ey-
lemdir. Değişimin devinimi giderek artarak 20. yüzyılın ikinci yarısında baş döndü-
rücü hızlara ulaşmıştır. 19 yüzyılda 100 yılda bir, 1960’larda 20 yılda bir, 1970’lerde 
10 yılda bir kendini yenileyen teknoloji, 2000’li yıllarda iki yılda bir, hatta her yıl 
kendini yeniler hale gelmiştir. Hiçbir tarihsel süreç içinde, insanoğlu bu denli değişim 
hızına ulaşamamıştır. Öyle ki, en çarpıcı öngörmelerde bile, gelecekte karşılaşacağı-
mız değişimlerin boyutu yeterince tanımlanamamaktadır. Birçok sosyolog Bilgi Ça-
ğındaki sosyal değişimlerin boyutları üzerine yorum yaparken zorlandıklarını kabul 
etmektedirler.

İnternet ve onun temsil ettiği teknolojiler tüm ekonomiyi, üretimden ticarete, sağlık-
tan yayıncılığa, turizmden eğlenceye, eğitimin tüm aşamalarını, siyaset ve kamu yö-
netimini, kısaca yaşamın tüm boyutlarını değiştirmeye başlamıştır. Zaman ve mekan 
farklılıklarının etkisi ortadan kalkmakta, çalışma, ticaret, eğitim, eğlence biçimleri 
daha önce düşünülemeyen boyutta değişmektedir.

Bilgi teknolojileri ve internet beraberinde pek çok yeni kavramı da yaşantımıza dahil 
etmiştir. Bu yeni kavramlar yepyeni bir yaşam ve yönetim biçimini beraberinde ge-
tirmiştir. Bu yeni yaşam ve yönetim modelinde bilgi ve bilginin paylaşımı stratejik 
önem taşımaya başlamıştır. Akılcı, etkin, saydam ve katılımcı bir yönetim anlayışını 
benimseyen kurumlar ve devletler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak hizmet 
kalitelerini artırmaya başlamışlardır. Bu sayede; kamusal hizmetleri daha hızlı ve say-
dam bir şekilde sunma, ekonomik ve toplumsal gelişme stratejilerini yurttaşların istek 
ve eğilimlerine göre belirleme ve bütün devlet kurumlarının eşgüdümlü olarak daha 
akılcı ve verimli bir şekilde işleyişlerini sağlama olanağı ortaya çıkmıştır. Bu gelişme-
lerin doğal sonucu olarak yeni bir kavram “e-devlet” kavramı hayatımıza girmiştir. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarından beri farklı yasa ve yönetmeliklere göre yapılmakta olan 
kadastro çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Ülkemizde yapılmakta olan kadastronun 
içeriğini sadece mülkiyete ait bilgiler oluşturmaktadır. Nesnesi taşınmazlar ve özel-
likle toprak, konusu ise insan toprak ilişkileri olan kadastronun günümüz ihtiyaçları-
na cevap verebilmesi için içerdiği verilerin yeniden değerlendirmeye tabi tutularak 
kapsamının genişletilmesi ve hizmet etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Kapsamın 
belirlenmesinde FIG Kadastro çalışmalarının da e-devlet kapsamında etkin ve verimli 
hizmet sunabilmesi ve kurumlar arası bilgi iletişiminin sağlanabilmesi için veri stan-
dartlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Dünyanın bilim ve teknolojide ileride olan birkaç ülkesinde ve Avrupa Birliği ülke-
lerinde de uluslar arası yatırımların yapılabilmesi, farklı ülkelerin arazi piyasalarının 
birbiriyle iletişim kurabilmesi ve ülkeler arası taşınır ve taşınmaz mallarının değişimi-
nin sağlanabilmesi için çeşitli projeler geliştirilmektedir. 

Bildiri kapsamında önerilen tapu kadastro veri modeli UML sınıf diyagramları kulla-
narak tasarlanmıştır. Bu tasarımda FIG tarafından 1998 yılında yayınlanan ve gelece-
ğin kadastrosunu tanımlayan Kadastro 2014 yaklaşımında da faydalanılmıştır. Bu veri 
modeli ülkemizdeki toprağa bağlı verilerle çalışan ve bu verilere bağlı farklı bilgiler 
üreten kurumlar için bir standart önerisi özelliği taşımaktadır. 



74
12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı / 11-15 Mayıs 2009

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

ULUSAL ADRES VERİTABANINA AİT ALTLIK 
HARİTANIN OLUŞTURULMASI ve KADASTRAL 

HARİTALAR İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Murat Bulut1, H.Mustafa Palancıoğlu2

1Kayseri Melikgazi Belediyesi
2Erciyes Ünv. Müh. Fak. Ölçme Tek. Ana Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: TAKBIS, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Kent bilgi sistemi, UAVT, Ad-
res Bilgi Sistemi

Ülkemizde ve Dünyada Adres Bilgi Sistemleri üzerine birçok bilimsel çalışma ve 
uygulama yapılmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar konu ile ilgili uygulamalarda daha 
faydalı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmuştur. Mevcut veriler ve ülke şartları 
dikkate alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından 2005 yılında 29. Eylem Planı olarak 
Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) geliştirilmiş olup, bu konudaki yasal boşluğu dol-
durmuş ve standartlaşmayı sağlamıştır. Oluşan Ulusal Adres Veritabanı yerel yöne-
timler başta olmak üzere birçok kurumun kullanımına açılmıştır. 

UAVT’nın kullanılmaya başlaması ile bu veritabanını kullanacak yeni projeler geliş-
tirilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda kullanım ile birlikte sistemin eksik yanları da 
ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi, temelde mekana ilişkin ve tamamen sözel 
bilgiden oluşan UAVT’nin, grafi k karşılığı olan altlık haritaların nasıl oluşturulacağı 
sorusudur. Söz konusu altlık haritaların oluşturulmasının kim tarafından, hangi ölçek-
te, hangi metot ve kapsamda yapılacağı tanımlanmalıdır. 

Bununla birlikte kurumlar günümüze kadar kendi kullanımlarına yönelik olarak farklı 
adres ve numarataj sistemleri oluşturmuşlardır. Zaman ve yüksek ekonomik maliyeti 
olan bu sistemlerin UAVT’na nasıl entegre edileceği konusu yeterince araştırılma-
mıştır. Bilindiği üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) projesi mülkiyet verilerinin veri tabanı 
kullanılarak belirli standartlarda ve yasal çerçevede ilişkilendirilmesine dayanan bir 
projedir. Başta yerel yönetimler olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından daha 
faydalı bir şekilde kullanılabilmeleri için birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilen 
TAKBİS ve UAVT projelerinin hem grafi k hem de sözel olarak ilişkilendirilmesi ge-
rekmektedir. 
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Bu çalışma kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ (Kayseri Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi), Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, Kayseri-Gaz, PTT ve Kargo 
şirketleri tarafından ayrı ayrı oluşturulan adres veri sistemlerinin TAKBİS ve UAVT 
projelerini esas alarak tek bir ortak sistemde yeniden yapılandırılması tasarlanmış-
tır. Uygulama da pilot bölge olarak seçilen Kayseri Melikgazi Belediyesi bünyesinde 
oluşturulan Kent Bilgi Sistemi (KBS) verileri kullanılmıştır. Belediye içinde UAVT 
bağlantılı kurulacak bir adres veri tabanının belediye hizmetlerini ve gelirlerini na-
sıl etkileyeceği araştırılmıştır. Buna örnek olarak taşınmaz emlak vergi miktarlarının 
tespiti verilebilir. Geliştirilen UAVT tabanlı adres veri tabanı ile emlak vergi miktar-
ları mülkiyet sahibinin adres beyanına göre değil, oluşturulan sistemin verilerini esas 
alarak tespit edilen adres verisine göre hesaplanmaktadır. Adrese bağlı olarak emlak 
vergi miktarlarının değiştiği dikkate alındığında, sistemi kullanarak belediyenin tahsil 
ettiği toplam vergi miktarının arttığı ve daha adil bir vergilendirme oluştuğu gözlen-
miştir. Tüm bu araştırma ve çalışmalar neticesinde pilot bölge çalışmalarından yola 
çıkılarak Kayseri Büyükşehir Hinterlandı kapsamında ilgili tüm kurumları içine alan 
“Kente ait Coğrafi  Veri Altyapısının Oluşturulması” çalışmaları başlatılmıştır.
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 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rasim DENİZ
     (HKMO Jeodezi Komisyonu Başkanı - İTÜ)  
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Prof. Dr. Ömer AYDIN (Yıldız Tekniz Üniversitesi)
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Prof. Dr. Tanay Sıtkı UYAR (Marmara Üniversitesi)
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Tapu Ve Kadastro Bilgi Sisteminin (Takbis) 
Geçmişi Ve Gelişim Sürecinin Dünya Perspektifi  
Bazında İrdelenmesi
Mehmet Alkan, Eray Can

Eğitimde Etik Düşünce Modellemesinin Bir 
Kazanımı: Etik Mühendis
Nuri Sağır

Asma Köprülerin Titreşimlerinin Gps İle 
İzlenmesi
Hediye Erdoğan, Engin Gülal, Burak Akpınar, Ercenk Ata

Mühendislik Yapılarının Davranışlarının Çoklu 
Giriş-Tekli Çıkış Modellerle Tanımlanması
Hediye Erdoğan, Engin Gülal

Modern Yükseklik Belirleme Teknikleri: 
Geometrik Nivelman Tarih Mi Oluyor?
Ayhan Ceylan

İmar Uygulamaları Bahanesiyle Kamulaştırma 
İdari İşlemi İptal Edilemez
S. Çoşgun, H. O. Çoban, M. Eker

Uzaktan Algılamada Çözünürlüğe Bağlı Veri 
Kazanımı Potansiyeli
Serpil Ateş, Elif Demir

Kapadokya Bölgesindeki Toprak Aşınmasının 
Araştırılması
H.Murat Yılmaz, Murat Yakar, Ömer Mutluoğlu,
Murat Kavurmacı, Kemal Yurt
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Tarım Arazisinden İmar Parseline Geçişte 
Değerleme İşlemlerinin Coğrafi  Bilgi Sistemi 
(Cbs) Tabanlı Nominal Değerleme Yöntemi 
Kullanılarak İrdelenmesi
Volkan Başer, Yavuz Selim Dizdar

Gps Tekniği İle Ölçülen Ana Nirengi Ağlarında 
Kuramsal Olarak Standart Sapma Ve Briç Elleri 
Dağılımının Bulunması İçin Dört Boyutlu 13. 
Dereceden Bir Fonksiyonun Açınımı 
Kazım Melikoğlu, Mehmet Melikoğlu

Deniz Suyu Sıcaklığı Değişimlerinin Gösteriminde 
En Uygun Enterpolasyon Yönteminin 
Belirlenmesi 
Semih Dalğın

Kent Bilgi Sistemine Paralel Olarak Yeraltı 
Kadastro Çalışmalarında Gelişmeler
Emine Cinalioğlu

Tarihte Ve Günümüzde Deniz Haritaları Ve 
Önemi
Ömür Esen, İsmail Bülent Gündoğdu

Hazine Taşınmazlarının Değerlemesi Ve Türkiye 
Ekonomisine Etkilerinin İrdelenmesi
Kemal Çelik

Taşınmaz Değer Haritalarının Cbs İle Üretilmesi
Mustafa Koray Torun, Mustafa Yanalak, Dursun Zafer Şeker

Yerel Yönetimler Öncülüğünde Yapılan Kentsel 
Yenileme Proje Uygulamaları Üzerine Bir 
İnceleme
Hasan Çağla, Şaban İnam
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Samsun İlinde Kentsel Büyüme Deseninin 
İncelenmesi
Nükhet Günbeyaz, N.Gamze Turan

Dünyada Ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm 
Uygulamaları
Aziz Şişman, Didem Kibaroğlu

Kadastroda Yenileme Çalışmaları Ve Yenileme 
Kanununun Gereksinimleri
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İyileştirilmiş Karar Ağaçları İle Uydu 
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İstanbul Goad Haritalarının Bilgi Sistemine 
Aktarılması Ve Değişim Analizi
Yakup Candemir, Taşkın Kavzoğlu

Karayolunda Hareket Halindeki Taşıtların 
Çevreye Yaydıkları Gazların Cbs Ortamında 
Analizi İçin Arayüz Geliştirme
Buğra Otken, M. Ümit Gümüşay
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Ferruh Bahadır Ünsal
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Servisi
Erol Yavuz, Nihat Ersoy
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Araç Navigasyonunda Gps/Ins Entegrasyonu
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Objesel Nedenlerden Kaynaklanan Hatalar
Kutalmış Gümüş, Halil Erkaya, Nursu Tunalıoğlu
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TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) 
GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA 

PERSPEKTİFİ BAZINDA İRDELENMESİ

Mehmet Alkan1, Eray Can1

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: TAKBIS, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Kadastro, Zamansal Analiz, 
Seçiniz

Dünya var olduğundan günümüze sürekli değişim içerisinde olagelmiştir. Bu deği-
şimlerin en önemlilerinden birisi de taşınmazlarda meydana gelen mülkiyet ve şekil 
değişiklikleridir. Bu değişimler ve mülkiyet hakkının insanlar için öneminden dolayı, 
geçmişten günümüze var olmuş devletlerde, mülkiyet hakkının kayıt altına alınması 
ve zaman içerisindeki mülkiyet değişikliklerinin takibi amacıyla “kadastro” kavramı-
nı ortaya çıkarmıştır. Mülkiyet veya kişilerin kendine ait yerleri belirlemeleri Milattan 
önce çağlarda başlamıştır. Kadastro kavramı da yine çok eski çağlara dayanmaktadır. 
Ancak, ilk kadastro ve kadastronun tarihsel gelişimi ile günümüz arasında büyük fark-
lılıklar bulunmaktadır. Artık çağımız Dünya’sında kadastro tamamen sayısal değerlere 
bağlı modern bir hale gelmektedir. Ayrıca tapu kayıtları dediğimiz öznitelik bilgileri 
de bilgisayar ortamında tutulmakta ve sorgulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Coğ-
rafi  Bilgi Sistemlerinin gelişimi Tapu ve Kadastro sistemlerinin bilgisayar ortamına 
aktarılması için önemli açılımlar sunmaya başlamıştır. Günümüzde ileri düzeydeki 
batı ülkelerinde kadastro tamamen bitirilmiş ve kayıtlar sayısal ortama aktarılmış-
tır. Almanya ve Hollanda gibi ülkeler Tapu-Kadastro Bilgi Sistemleri (TKBS) kurma 
çalışmalarını da tamamlamışlardır. Ülkemizdeki kadastro çalışmaları halen devam 
ederken, dünyadaki tapu kadastro (TK) çalışmalarının seviyesini yakalama çalışma-
ları da sürdürülmüştür. İlk olarak bilgi sistemi bağlamında Harita Kadastro Reform 
Projesi (HAKAR) adı altında bir çalışma gerçekleştirilmiştir. HAKAR projesinde 
ortaya konan sonuçlar ve TK verilerinin bilgi sistemi ortamında tutulması ihtiyacı 
sonucunda bir bilgi sistemi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç sonucunda, TKGM 
bünyesinde 2001 yılında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesi başlatıl-
mıştır. Ancak TAKBİS daha tasarım aşamasında iki boyutlu kadastro sistemine hiz-
met edecek anlamda tasarlanmıştır. Kadastronun üçüncü boyutu ve dördüncü boyut 
olan zaman sistemde düşünülmemiştir. Dünyada kadastrosunu tamamlamış olan ileri 
düzeydeki ülkeler TK verilerinin tamamını sayısal ortamlara aktarmışlardır. Örneğin 
Almanya’da ve Hollanda’da TKBS’nde verilerin zamansal boyutları da veritabanında 
tutulmaktadır. Ayrıca Almanya’da jeodezik noktalarla ilgili ve topoğrafi k kartoğrafi k 
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bilgi sistemleri de bulunmaktadır ve bu sistemler birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Ülke-
mizde pilot proje uygulaması devam sona eren TAKBİS’te, tüm il merkezlerinde tapu 
verileri ve bazı merkezlerde kadastro verilerinin sisteme girilmesi çalışmaları devam 
etmektedir. TAKBİS’te, TK verileri proje başlangıç tarihi itibariyle sisteme girilmek-
tedir. TAKBİS çalışmasında kullanılan yazılımlar zamansal TK verilerinin kayıt altına 
alınması, izlenilmesi ve sorgulanmasına olanak tanımasına rağmen, bu projede TK 
verilerinin zamansal verilerine yönelik herhangi bir tasarım yapılmamıştır. Dolayı-
sıyla sistemde zamansal analizler yapmak mümkün olmamaktadır. Ayrıca TAKBİS 
sisteminde kanun gereği, tapu ve kadastro sistemleri birbiriyle ilişkilendirilmesine 
rağmen, ayrı ayrı çalışmaktadırlar. Bu bağlamda, aynı anda TK verilerinin sorgulan-
ması mümkün olamamaktadır. Bir bilgi sistemi mantığında sistemin birlikteliği de 
önem arz etmektedir. Bu çalışmada önce, gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen tapu ve 
kadastro bilgi sistemleri ele alınacak ve irdelenecektir. Daha sonra ise, TAKBİS’in 
geçmişi ve geleceği irdelenerek, dünya perspektifi nde kıyaslanması yapılacaktır. So-
nuçta kadastro ve TAKBİS sistemimizin 2014 kadastro deklarasyonu bağlamında, ge-
lecekte olması gereken teknik seviyesi de irdelenecektir.
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EĞİTİMDE ETİK DÜŞÜNCE MODELLEMESİNİN 
BİR KAZANIMI: ETİK MÜHENDİS

Nuri Sağır1

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu

Anahtar Kelimeler: Etik, Eğitim, Çevre

Etik, bir eğitim sorunudur. Çünkü mesleki etik düşünce ve davranışlar, eğitim yoluyla 
kazandırılabilir. Başlangıç noktası da ailedir. Kötü huylu bir çocuk, ya ailenin ya da 
kötü eğitimin ortak bir eseridir. Çocuklarda görülen yanlış davranışların nedenleri 
genellikle dışarıda aranır. Ancak, çocuklar ailede veya çevresinde gördüklerini taklit 
ederek büyürler. Kalıcı ve etkili olan ise aileden aldıklarıdır. 

Mühendislik hizmetleri, bir toplumun gelişmişlik göstergesidir. Mühendis, yaşamın 
her alanında belirleyici fonksiyonlar üstlenir; hem kaliteli ve akılcı üretim yapmalı 
ve hem de etik kurallara uymalıdır. Bir insanın veya özelde bir mühendisin kimlik 
ve kişiliğinin oluşmasındaki en önemli dönem üniversite öncesi eğitim dönemidir. 
Mühendislik eğitimindeki başarı, üniversite eğitimi öncesi eğitimin kalitesiyle doğru 
orantılıdır. 

Bu çalışmada; eğitimde etik düşünce modellemesinin bir sonuç ürünü olabilecek “etik 
mühendis” kavramı, çocuğun aile içindeki eğitiminden başlayarak üniversiteye kadar 
uzanan bir bütünsellik içerisinde ele alınmıştır. Burada eğitim faktörü öne çıkmak-
tadır. Eğitimin ana ekseni özgürleştirici doğrultuda olmalıdır. Bu kapsamda, özgür 
ve bilimsel düşünme ile değerlendirme yeteneği gelişmiş, kararlarını vesayet ve etki 
altında kalmadan verebilecek olgunluğa erişmiş, sorgulayan, şüpheci, doğmalardan, 
ön yargılardan arınmış, özgürlük potansiyeli olan özerk insanlar yetiştirme hedefl en-
melidir.

İyi bir mühendis dürüst olmak zorundadır. Daha da ötesi, mühendis dürüst değilse; 
mühendis olamamıştır. Mühendis sadece mesleki yeterliliği ile ve sadece kendi ya-
şamına ilişkin geleceğini planlayan insan olamaz. Gözlerini kapayıp, vazifesini ya-
pamaz yalnızca, görevini yapar ama gözlerini dört açarak. Sonuç olarak aşağıdaki 
maddeler bize her zaman yol gösterici olacaktır;

1- Etik bir dünya oluşturma hayalinin temelinde etik düşünce yatmaktadır.
2- Çocuklar, anne ve babadan gördükleri şeyleri taklit ediyor ve sonuçta onlara benzi-
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yorlar. Gerçekte etik eğitiminin verildiği en önemli alan, çocuğun içinde yaşadığı ve 
büyüdüğü aile ortamı olmaktadır. Aile ortamında etik düşünce ve davranışlar içerisin-
de büyüyen bir çocuk; geleceğin etik insanıdır. 
3- Etik; toplumdaki herkes yaptığımızı görüyormuş gibi düşünmek ve ona göre dav-
ranmaktır. 
4- Etik çöküşün en baştaki sebepleri; sıkıntı, eziyet ve ümitsizliktir. Ruhsal sıkıntılar 
ve şiddete uğramak etik bozulmanın en büyük nedenlerindendir.
5- Yolumuzda hiç engel yoksa o yol bizi hiçbir yere götürmez. Önümüze çıkan olay-
larda etik davranmak bizi erdemli ve güçlü kılar.
6- Mohandas Karamçand (Mahatma) Gandi’nin dediği gibi: “İnsan bir alanda yanlış-
sa, diğer alanlarda da gerçek başarıyı gösteremez, bir noktada etik değilseniz, gerçek 
mutluluğu ve doyumu yakalayamazsınız.
7- Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; «Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına 
dayanmadan ilerlesin.» 
8- Bir insanın ahlaki olgunluğa erişmesinin ön koşulu özerk bir kişiliğe sahip olması-
dır. Bu nedenle etik eğitimi özgürleştirici nitelikte olmalıdır. 
9- Unutmayalım, başarı kolay kazanılmıyor!. Tabii ucuz, kestirme ve etik olmayan 
yollardan kazananlar var, ama….
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ASMA KÖPRÜLERİN TİTREŞİMLERİNİN GPS İLE 
İZLENMESİ

Hediye Erdoğan1, Engin Gülal2, Burak Akpınar2, Ercenk Ata2

1Aksaray Üniversitesi
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

Anahtar Kelimeler: GPS/GNSS, Spektral analiz, Zamansal Analiz, Hızlı Fourier dö-
nüşümü, Boğaziçi Köprüsü

Mühendislik yapılarından baraj, köprü ve kule gibi yapılar yapım maliyeti çok yüksek 
ve çok fazla emek isteyen özel yapılardır. Bu yapılarda farklı zamanlarda farklı bü-
yüklükte ve farklı yönlerde etkiyen sıcaklık değişimleri, rüzgar kuvveti ve trafi k yükü 
gibi yükler altında deformasyon, deplasman ve şekil değişimleri gibi tepkiler meyda-
na gelmektedir. Bu tepkiler etkiyen yüklerin etkime süresine bağlı olarak kısa süreli 
ve uzun süreli olabilmektedir. Hatta asma köprülerde olduğu gibi titreşim şeklinde 
anlık tepkiler de olabilmektedir. Tepki sürelerine bağlı olarak da yapılar kısa süreli 
ya da uzun sürekli izlenmektedir. Yapıların izlenmesi lazer interferometre, elektronik 
totalstation ve GPS gibi uygun ölçüm donanımları ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu 
tür ölçüm donanımlarının doğruluğu ve örnekleme frekansı, yapı hareketlerini tanım-
layabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı ile ilgili bilgi kaybı 
oluşmakta ve yapıda oluşan olası bir düzensizliğin farkına varılamamaktadır. 

Mühendislik yapılarının tepkilerinin izlenmesinde elde edilen zaman serilerinin 
analizi ile serinin özellikleri özetlenmekte ve serinin göze çarpan yapısı ortaya ko-
nulmaktadır. Böylece izlenen sistemin farklı yük etkileri altında gösterdiği davranış 
biçimi (lineer, periyodik vb) zaman serileri analizi ile açıklanabilir. Bu işlem hem 
zaman bölgesinde hem de frekans bölgesinde ele alınmaktadır. Başka deyişle fre-
kans bölgesinde periyodik hareketler dikkate alınırken zaman bölgesinde ise farklı 
zaman noktalarındaki gözlemler arasında ortaya çıkan ilişkiler üzerinde durulmakta-
dır. Her iki boyutta da yapılan analizler birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptirler ve 
aynı bilgi farklı yollarda zaman serisinin niteliği hakkında farklı fi kirler vermektedir. 
Boyutlar arasındaki dönüşüm ise Hızlı Fourier Dönüşümü ile gerçekleştirilmektedir. 
Hızlı Fourier Dönüşümü, Ayrık Fourier Dönüşümü’nün hesaplanması için etkili ve 
mükemmel bir algoritmadır. Ayrık Fourier Dönüşümü sayısal sinyal işleme alanında 
spektrum analizi ve korelasyon gibi işlemlerin yapılmasında önemli rol oynamasının 
nedeni Hızlı Fourier Dönüşümü algoritmalarından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan 
serilerin dönüşüm öncesi fi ltrelenmesi ve spektral sızmanın etkisini azaltmak için de 
pencere fonksiyonları ile çarpılması gerekmektedir.
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Bu çalışmada; Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren 1074 m ana açıklığa sahip Boğa-
ziçi Köprüsü’nün yanal, boylamasına ve düşey yöndeki tepkileri GPS ile izlenmiştir. 
Ölçümler köprü tabliyesinin kuzey ve güney yönlerinde değişimin en çok gözlendiği 
orta noktada 0,2 saniye örnekleme periyodunda (örnekleme frekansı 5Hz) 45 daki-
ka yapılmıştır. Ölçülerin analizi yapılmadan önce ölçülere yüksek geçişli fi ltreleme 
özelliği gösteren farklandırma işlemi uygulanarak ölçülerde var olan gürültü, lineer 
tren bileşeni ve alçak frekanslar giderilmiştir. Daha sonra da ölçülerin zaman bölge-
sinden frekans bölgesine geçişi Hızlı Fourier Dönüşümü ile gerçekleştirilmiştir. Fre-
kans bölgesine dönüştürülen ölçülerin güç spektrumları hesaplanarak, köprünün anlık 
tepkileri yani frekans değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu frekansların köprüye 
etkiyen anlık, ya da rasgele rüzgar kuvveti ve trafi k yüküne bağlı değerleri olduğu ve 
frekansların 0-1,5 Hz aralığında yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu frekansların, 
köprünün iki boyutlu sonlu eleman modelinden hesaplanan doğal frekansları ile uyu-
şumlu olduğu da görülmüştür.
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MÜHENDİSLİK YAPILARININ DAVRANIŞLARININ 
ÇOKLU GİRİŞ-TEKLİ ÇIKIŞ MODELLERLE 

TANIMLANMASI

Hediye Erdoğan1, Engin Gülal2

1Aksaray Üniversitesi
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Ölçmeleri, Modelleme, Parametre tayini, Regres-
yon, Otokorelasyon

İnşaat mühendisliğinde köprü, baraj ve kule gibi mühendislik yapıları sistem olarak 
ele alınmaktadır. Tanımlama tekniğinde bu sistemlerin giriş ve çıkış büyüklüklerine 
bağlı olarak davranış modelinin elde edilebilmesi için, yapılara etkiyen büyüklükle-
rin belirlenmesi ve ölçülmesi gerekmektedir. Elastik yapılarda, özellikle köprülerde 
hareketli yüklerin, örneğin; trafi k yükünün, dinamik etkisinin belirlenmesi karmaşık 
bir problemdir. Bu amaçla çalışmalar, ya teorik ya da deneysel olarak gerçekleştiril-
mektedir. Yapılan çalışmalarda, hareketli yüklerin bazı parametrelerini indirgemek, 
genellikle de ihmal etmek suretiyle köprülerin dinamik davranışlarına etkisi araştı-
rılmıştır. Diğer yandan hareketli yüklerin, köprü titreşimine neden olan en önemli 
parametresinin hız olduğu yapılan araştırmalarda belirtilmiştir. Ayrıca, köprüler hem 
yıllık hem de günlük sıcaklık değişimlerinden etkilenmektedirler. En büyük uzama, 
yaz günleri, en büyük kısalma ise kış geceleri meydana gelmektedir. Rüzgar hızı ise 
köprülerin yapısal tasarımında her zaman çok önemli olmuştur. Fakat rüzgar yükünün 
güvenilirlik ve doğruluk tanımı için rüzgarın özelliklerini ifade etmede belirsizlikler 
bulunmaktadır. Yapılan rüzgar analizi çalışmalarında, rüzgarın yatay olarak her yönde 
esebileceği ve yüksekliğe bağlı olarak da değişim gösterebileceği ifade edilmektedir.

Model belirlemede, sistemle ilgili, fi ziksel yasalara dayalı öncül bilgilerden ve sis-
teme etkiyen büyüklüklerle (giriş büyüklüğü ya da giriş sinyali) sistemin bu büyük-
lüklere olan tepkilerinden (çıkış büyüklüğü ya da çıkış sinyali) yararlanılmaktadır. 
Fiziksel yasalar diferansiyel ya da cebirsel eşitlikler yardımı ile tanımlanmaktadır. 
Bu şekilde model, sadece giriş ve çıkış büyüklükleri arasındaki ilişki ile değil, aynı 
zamanda model yapısının da belirlenmesi ile ifade edilmektedir. Diğer yandan, sis-
temle ilgili herhangi bir öncül bilginin olmaması ya da sistemin çok fazla karmaşık bir 
yapıya sahip olması durumlarında, sistemin modelini belirlemede tanımlama metot-
larından (parametrik tanımlama gibi) yararlanılmaktadır. Bu durumda model giriş ve 
çıkış büyüklüklerinden yararlanılarak elde edilmektedir. Bu teknik, sistem derecesi, 
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giriş ve çıkış büyüklüklerinin seçimi ile ilgili olarak bazı öncül varsayımlar yapılarak 
uygulanabilmektedir. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan parametrik modeller ARX 
(Auto-regressive with eX-ogenous Input; ekstra girişli otoregresif model), ARMAX 
(Auto-regressive Moving average with eX-ogenous Input; ekstra girişli ortalama ha-
reketli otoregresif model), OE (Output Error; hata çıkışlı model) ve BJ (Box-Jenkins) 
modellerdir.

Bu çalışmada, İstanbul Boğaziçi Köprüsü kulelerinin gözlenen giriş büyüklükleri (sı-
caklık, rüzgar hızı ve trafi k yükü) ile çıkış büyüklükleri (yanal ve boylamasına hare-
ketler) arasındaki transfer fonksiyonu Çoklu giriş-Tekli çıkış (Multiple input-Single 
output-MISO) Auto-Regressive with eXogenous input (ARX) modeli ile tanımla-
mıştır. Gözlemler jeodezik yöntemlerle TCA2003 ile gerçekleştirilmiştir. Karmaşık 
bir yapısı olan MISO ARX modelin belirlenmesi aşamasında yapı hareketinde etkisi 
olmayan giriş büyüklüklerinin de belirlenmesi süreci, bu modelin kestirimini daha 
da güçleştirmiştir. Bu güçlüğü kısmen gidermek için de çoklu regresyon modelinden 
yararlanılmıştır. Bu model En Küçük Kareler yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 
Regresyon analizinde kulelerin boylamasına hareketlerinde rüzgar hızının etkisi ista-
tistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçlarından yararlanılarak 
belirlenen MISO ARX512, ARX511, ARX411 ve ARX415 modellerin çoklu regres-
yon modellerine (ARX010) göre yapının hareketlerini bilgi kaybına neden olmadan 
tanımladığı tespit edilmiştir. 
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MODERN YÜKSEKLİK BELİRLEME TEKNİKLERİ: 
GEOMETRİK NİVELMAN TARİH Mİ OLUYOR?

Ayhan Ceylan1

1Selçuk Üniversitesi Müh. Mim.Fak. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Konya

Anahtar Kelimeler: GPS nivelmanı, Nivelman, Mühendislik Ölçmeleri, lazer nivo-
lar, trigonometrik nivelman

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin önemli uğraş alanlarından birisi de nokta 
yüksekliklerinin veya noktalar arası yükseklik farklarının belirlenmesidir. Günümüzde 
gerek bilimsel amaçlarla gerekse de mühendislik hizmetlerine yönelik olarak birçok 
projenin uygulanmasında yükseklik ölçmeleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunla-
ra örnek olarak, ülke ve yerel nivelman ağlarının kurulması, köprü, baraj vb. büyük 
yapılarda deformasyonların izlenmesi, otoyol, demiryolu, enerji boru hattı ve sulama 
projeleri, topografi k alım, arazi tesviye çalışmaları ve kesit ölçmeleri verilebilir. Yük-
seklik belirleme teknikleri, kullanılan ölçme aletlerine ve uygulanan yöntemlere göre 
geometrik nivelman, prezisyonlu nivelman, lazer nivolarla nivelman, trigonometrik 
nivelman, hassas trigonometrik nivelman, barometrik nivelman ve GPS/Nivelman 
olarak isimlendirilmektedir. Bu tekniklerin her birinin doğruluk ve uygulanabilirlik 
yönüyle birçok avantaj ve dezavantajları vardır. 

Bazen geometrik bazen de jeodezik nivelman olarak isimlendirilen geometrik nivel-
man tekniği son 300 yıldır en güvenilir yükseklik belirleme tekniği olarak bilinmekte-
dir. Ancak, son yıllarda gelişen teknolojilere paralel ortaya çıkan ortaya çıkan yüksek 
doğrulukta düşey açı ve uzunluk gözlemleri yapabilen elektronik takeometrelerin, 
dijital ve lazer nivoların ve uydu bazlı konum belirleme tekniklerinin gelişimi sonu-
cunda, ahşap, fi berglas ya da alüminyum miralar ile yapılan geometrik nivelmanın 
yerini dönerli lazer nivolar (binalarda), hassas trigonometrik nivelman (total station 
ile), topografi k harita alımları için RTK-GPS ölçmeleri, yükseklik ağlarının kurulması 
için ise GPS/Nivelman teknikleri almaya başlamıştır. 

Lazer nivolar, özellikle karayolu projelerinde ve ziraat amaçlı arazi tesviye çalışma-
larında kullanılan önemli ölçme araçlarından birisi haline gelmiştir. Özellikle dönerli 
lazer nivolar, normal nivolara göre daha pahalı olmasına rağmen söz konusu proje-
lerde üretim hızlarının yüksek olması ve gözlemlerin gece ve gündüz yapılabilmesi 
gibi nedenlerden dolayı daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Ancak, lazerli nivolarla 
yapılan çalışmalarda refraksiyon ve yereğriliği hatası çok daha fazla önem arz etmek-
tedir. 
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Son 20–25 yıldan beri elektronik takeometreler haritacılar için vazgeçilmez ölçme 
araçlarından birisi haline gelmiştir. Elektronik takeometrelerle yapılan yatay açı, dü-
şey açı ve eğik uzunluk gözlemleri yardımıyla noktaların üç boyutlu konumları mm 
incelikte hesaplanabilmektedir. Gözlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi ve bu ve-
rilerin daha sonra kişisel bilgisayarlara aktarılarak sayısal arazi modelleri ve kesitle-
rin kolaylıkla çizilebilir olması nedeniyle, elektronik takeometreler yatay ve düşey 
kontrol ölçmelerinde, düşey aplikasyonlarda, detay, boy kesit ve enkesit ölçmelerinde 
yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir.

Karşılıklı veya tek tarafl ı düşey açı ve eğik uzunluk gözlemleri yardımıyla noktalar 
arası yükseklik farkları trigonometrik nivelmanla hesaplanabilmektedir. Yüksek doğ-
rulukta düşey açı ve uzunluk gözlemleri yapabilen elektronik takeometreler kullanı-
larak, hassas trigonometrik nivelman ile noktalar arası yükseklik farkları çok daha 
yüksek doğrulukta elde edilebilir hale gelmiştir. Hassas trigonometrik nivelman ölç-
meleri ile poligonu ölçmelerinin birleştirilmesi durumunda üretim hızı önemli ölçüde 
artacaktır. Ölçmeciler olarak üretici fi rmalardan beklentimiz elektronik takeometre-
leri daha da geliştirilmesi, çalışma ortamına ait refraksiyon katsayısının girilebilmesi 
imkânını sağlayan giriş biriminin oluşturulması ve alet yüksekliğinin elektronik ola-
rak ölçülebilir hale getirilmesidir. Son yıllarda geliştirilen lazer çeküller bunun baş-
langıcı olarak görülebilir. 

GPS/nivelman yükseklik belirlemeleri konusunda en güncel teknik olmasına rağmen, 
elde edilen yükseklikler elipsoidal yükseklikler olması nedeniyle pratik haritacılıkta 
doğrudan kullanılamamaktadır. Elipsoidal yüksekliklerin ortometrik yüksekliklere 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için ise tüm noktalardaki jeoit yüksekliklerinin 
hesaplanması gerekmektedir. GPS/nivelman, yükseklik ağlarının oluşturulmasında, 
yüzey nivelmanı ve kesit ölçmelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çok yüksek doğruluk gerektiren yükseklik ölçmeleri (<±1mm/km) için ise prezis-
yonlu nivelman tekniği halen geçerliliğini korumaktadır. Günümüzde, dijital nivolar 
ile kolaylıkla prezisyonlu nivelman yapılabilmektedir. Bunun yanında halen paralel 
camlı otomatik nivolar ve çift bölümlü invar miraların kullanıldığı geleneksek yönte-
min uygulanması gereken yerler olabilmektedir.>Bu çalışmada, söz konusu alternatif 
modern yükseklik belirleme tekniklerin avantaj ve dezavantajları ortaya konularak, 
yükseklik ölçmelerinde yöntem seçimi konusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.
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İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE 
KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL 

EDİLEMEZ

S. Çoşgun1, H. O. Çoban2, M. Eker2

1Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü
2Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: İmar Uygulamaları, Belediyecilik, Tapu, Kamulaştırma, Kamu 
Yararı

Bu bildiride İmar Uygulamaları bahane edilerek Kamulaştırma İdari işlemlerin iptal 
edilemeyeceği hususu ayrıntılı ve örnek olay üzerinde işlenecek, kamulaştırma işlemi 
bertaraf edilerek yapılan imar uygulamaları işlemlerinin kamu personeli açısından 
hangi cezai müeyyideleri kapsadığı ayrıntılı olarak irdelenecektir.

1976 yılında Ankara Üniversitesi, Antalya Belediyesi ve İmar İskân Bakanlığı yetki-
lerince yapılan uzun çalışmalar sonucunda: Arpasuyu -Uncalı ve Duraliler mevkiinde 
kâin yaklaşık 5000 dönüm(223, 228, 362, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 
923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 1133, 1174, 1185, 1186, 1306, 1307, 1448, 2701, 
2734, 2737, 3005,parsellerle diğer ilgili arazi bölümünün 19.01.1976 günlü 2 sayılı 
Belediye meclisi kararı ile kabul edilip 27.01.1979 günlü İmar İskân Bakanlığınca 
Onaylanan imar değişikliği ile Üniversite Alanı olarak ayrıldığı ve bu alanda Ankara 
Üniversitesi Yönetim Kurulunun 02.02.1976 günlü,74/744 sayılı kamu yararı kararı-
na dayanılarak kamulaştırma çalışmaları başlatılmıştır.

Ancak çeşitli tarihlerde (1980 ve 1983) Antalya Belediyesince yapılan plan değişik-
likleri ile üniversite alanı daraltılmak istenmişse de iş bu plan tadilatları Danıştay 
6. Dairesinin 14.04.1981 tarih ve E.1980/1059,K.1981/1106 kararı ve Antalya İdare 
Mahkemesinin 26.03.1985 tarih E. 1984/83 esas, K.1985/164 sayılı kararıyla iptal 
edilerek ilk durum muhafaza edilmiştir. 

Yargı kararları ile de sınırları kesinleşmiş olan Kampus alanındaki kamulaştırma iş-
lemleri tamamlanmış tüm taşınmazlar üniversite adına tapuda tescil görerek tapu se-
netleri alınmıştır.

Üniversiteye intikal eden taşınmazların bulunduğu Kampus alanı üzerinde altyapı te-
sisleri ve inşaatları yapılmaya başlanmış ve büyük miktarda yatırımlara girişilmiştir.
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Akabinde birlikte birçok belediye yönetimleri; Kampus Kamulaştırma Alanını ihlal 
ederek; 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesini uygulaması işlemleri tesisi ile üni-
versite taşınmazlarından zayiat aldıktan sonra yerleşke dışındaki konut alanlarına, 
kamu tesis alanlarına, özel mülkiyetler ile hisselendirerek, tapuda Yolsuz Tescil İşlemi 
yapılmasına sebep olmuşlardır.

İmar Planları hazırlanır ve uygulanırken de; KAMPÜS ALANIN korunması gerektiği 
hakkında, kesinleşmiş Yargı Kararları bulunması nedeniyle, Antalya Büyük Şehir Be-
lediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, yetkili ve sorumlularının; Yargı Ka-
rarı gereği Kampus Alanını daraltan Plan Tadilatları ve Parselasyon İşlemlerini geri 
almak zorunda olduğu tartışmasızdır. 

İdari yargıca verilen yürütmenin durdurulması kararlarının ya da idari işlemin iptaline 
ilişkin kararların yerine getirilmesinde ihmal gösterilmesi veya ısrarla yerine getiril-
mesinden kaçınılması derece derece görevi savsamak veya görevi kötüye kullanmak 
suçunu oluşturduğu, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun İçtihadı Birleştirmeye konu olan 
25.09.1978 gün ve 230/303 sayılı kararında benimsenmiştir.
Danıştay da aynı paralelde verdiği bir kararında Danıştay Kararlarını yerine getirme-
yen idare ajanlarının bu eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna 
karar vermiştir.(T.E.1965/2884;K.1966/1203).

Görülüyor ki Yargıtay ve Danıştay Kararlarında suçun oluşması için söz konusu yargı 
kararlarının uygulanmaması yeterlidir. Ceza yargısı sırasında özellikle aranan kin, ga-
rez ve husumet gibi özel nedenler, mahkeme kararını uygulamayanların yargılanması 
sırasında aranmamaktadır.

Tapuda geriye dönüş işlemlerini çok zor hatta imkânsız hale getiren imar uygulama-
ları hem üniversiteyi hem yörede özel parsel maliklerini hem de ilgili belediye yöne-
timlerini mağdur etmiştir.

Söz konusu planlama(düzenleyici), parselasyon(uygulama) idari işlemleri; Üniversi-
tece her defasında idari yargıda İptal ettirilmişse de davalı belediye yönetimleri; idari 
yargı kararlarını gereği gibi yerine getirmemişler, hatta idari yargı kararlarının aksine, 
tam tersi yönde işlem tesis etmekte beis görmemişlerdir.

Bununla birlikte başkaca Kamu kurum ve kuruluşları da belediye yönetimlerince 
mağdur edilen Üniversiteden bedelsiz kamu yararına haiz taşınmaz talebinde bulun-
maktadır.
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Üniversiteden istedikleri mülkiyet taleplerinin karşılanması sırasında Mahkeme Ka-
rarlarına uyulması zorunluluğu ortadır. 

Mahkeme kararlarının gereği gibi yerine getirilmesi sırasında hem Kamu Yararı haizi 
taşınmaz taleplerinin karşılanması hususu ile hem de tarafl arın mağdur edilmemesi 
yönünde hazırlanan örnek çalışma bildiri içerisinde tartışmaya açılacaktır.
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UZAKTAN ALGILAMADA ÇÖZÜNÜRLÜĞE BAĞLI 
VERİ KAZANIMI POTANSİYELİ

Serpil Ateş1, Elif Demir1

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Kartografya, Sınıfl andırma, Çözünürlük, 
Obje Tanımlama

Uydu algılayıcıları teknolojisindeki hızlı gelişmeye paralel olarak uzaktan algılama 
verileri orta ve büyük ölçekte topografi k haritalar için de kullanılabilir niteliğe kavuş-
maktadır. Özellikle yerleşim alanlarına ilişkin geometrik harita bilgilerinin güncel-
lenmesinde uydu görüntü verilerinin kartografi k potansiyeli haritacıların gündeminde 
popüler ve güncel bir tartışma başlatmıştır. SPOT, Ikonos ve Quickbird uydu görün-
tüleri gibi çözünürlüğü yüksek verilere farklı ölçeklerde topografi k harita üretimi için 
giderek yoğun talep ve pazar oluşmaktadır. Bu yüksek çözünürlüklü uydu verilerinin 
geometrik yeterliliği yakın zamanda birçok araştırmacı tarafından literatürde diğer 
uydu verileri ile karşılaştırılarak tartışılmaktadır. (Sadeghian ve diğ. 2001, Jacobsen 
2005). Siyah-beyaz ve/veya renkli bir biçimde görselleştirilerek basılmış analog hari-
taların üzerinde kartografi k gösterimi yapılmış objelerin ayırt edilebilirliği ve okuna-
bilirliği üzerine birçok deneysel çalışma ve sonuçları yayınlanmış ve bu çalışmaların 
sonuçları bilimsel araştırmalarda amprik parametreler olarak kullanılmaktadır. Ancak 
raster formattaki renkli ve/veya siyah-beyaz uydu görüntülerinin yersel çözünürlüğü-
nü vektörel harita ölçekleri ile eşleştiren, pratik uygulama sonuçları ile destekleyen bir 
kriter henüz ortaya konulabilmiş değildir. Literatürde bu konuda yapılmış, Marceau 
ve Hay, 1999 tarafından ortaya sürülen optimal mekansal çözünürlük (OSP-Optimal 
Spatial Resolution) ve Jacobsen’in 2008, yersel örnekleme mesafesi (GSD-Ground 
Sampling Distance) kavramları gibi birkaç çalışmaya rastlanabilmektedir.

Uzaktan algılama görüntüleri üzerinden coğrafi  objeleri algılama, diğerlerinden ayırt 
edebilme ve tanımlama zor bir işlemdir. İnsanlar çevrelerini eğik bir perspektiften ta-
nımaya ve algılamaya alışıktırlar. Tepesinden bakıldığında ve yalancı renklerle görün-
tülendiğinde birçok obje bu anlamda insan hafızasına ve algısına genellikle yabancı-
dır. Uydu görüntülerinden veri kazanımının salt bu sebebe bağımlı bir güçlüğü de söz 
konusudur. Bu nedenle bilgisayar ekranında görselleştirilen uydu görüntü verilerinin 
renk ve görüntü özellikleri bakımından işlenmeleri, zenginleştirilmeleri, fi ltrelenerek 
keskinleştirilmeleri gibi işlemler gerekli hale gelir.
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Bu çalışmada uzaktan algılama görüntülerinin hangi çözünürlükte, hangi ölçekteki 
harita çalışmasına geometrik, planimetrik ve ekonomik veri sağlayabileceği konu-
sunda bir bakış açısı oluşturulmaya gayret edilmektedir. Çalışmada, obje tanıma ve 
tanımlama anlamında hem uzaktan algılama hem de kartografya teknik kural ve kav-
ramlarından birlikte yararlanılmıştır. Farklı mekansal çözünürlüğe sahip Landsat-5, 
SPOT-5, SPOT-4 ve IKONOS uydu görüntüleri ve çalışma alanının 1:5000 ölçekli 
sayısal topografi k haritaları kullanılmıştır.

Çalışma sonuçları göstermiştir ki görüntülerin geometrik çözünürlükleri arttıkça 
görüntü üzerinde görsel yorumlama yeteneği artmakta, sonuç olarak vektörel alan 
analizleri yüksek doğruluklu olarak gerçekleştirilebilmektedir. Çalışmada kullanılan 
görüntüler ele alındığında spektral çözünürlükleri yüksek; buna karşın geometrik çö-
zünürlükleri göreceli olarak daha düşük olan uydu görüntülerinde (LANDSAT) yapı-
lan alansal analiz sonuçlarında sınıfl andırma yaklaşımının vektörel alan hesabına göre 
gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiği görülmektedir.

Görüntüler üzerinde yapılan zenginleştirmelerin alansal analize etkileri incelendi-
ğinde uzaysal fi ltrelerin yüksek çözünürlüklü uydu verilerinde daha anlamlı sonuçlar 
verdiği ve alansal analizin doğruluğunu arttırdığı; buna karşın düşük geometrik çözü-
nürlüklü uydu verilerinde tam tersi etki yaparak objelerin görsel yorumlanabilirliğini 
azalttığı, bunun sonucunda vektörel alansal analizlerde düşük doğruluklu sonuçlar 
verdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde alan hesabı yapılırken görün-
tü zenginleştirme tekniklerinin kullanılması ve vektörel alansal analiz yoluna gidil-
mesi: buna karşın yüksek spektral çözünürlüklü uydu verilerinde spektral ayrımsallığı 
temel alan sınıfl andırma işleminin uygulanması önerilmektedir.
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KAPADOKYA BÖLGESİNDEKİ TOPRAK 
AŞINMASININ ARAŞTIRILMASI

H.Murat Yılmaz1, Murat Yakar2, Ömer Mutluoğlu2, Murat Kavurmacı1, Kemal 
Yurt1

1Aksaray Üniversitesi
2Selçuk Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Erozyon, Deformasyon Analizi, Sayısal Arazi Modeli, Kültürel 
miras, Zamansal Analiz

Peri bacaları Ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerinden sadece birini teşkil etmek-
te olup Kapadokya bölgesinde bulunmaktadır. Peri bacaları tarihi ve turistik açıdan 
oldukça önemli bir değere sahiptirler. Coğrafi  olaylar Peribacaları`nı oluştururken, 
tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev yapmış, kilise oymuş, bunları 
fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. Böl-
ge 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin 
oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafın-
dan aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bul-
ması, sert kayaların çatlamasına ve kopmasına neden olmuştur. Alt kısımlarda bulu-
nan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, 
böylece üst kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler 
ortaya çıkmıştır. Gövde tüf, tüffi t ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan; şapka kısmı 
ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır. Yani şapkayı oluşturan kaya 
türü, gövdeyi oluşturan kaya topluluğuna oranla daha dayanıklıdır. Bu peribacasının 
oluşumu için ilk koşuldur. 

Bölgenin jeolojisi tipik olarak ince bir tüf tabakası, ince bir bazalt tabakası veya tüf 
üzerinde bulunan erozyana daha dayanıklı diğer volkanik kayalardan ibarettir. Zaman-
la bazalttaki çatlaklar daha yumuşak olan tüfün erimesine sebep olmaktadır. Şapkada-
ki kayanın direncine bağlı olarak, peribacaları uzun veya kısa ömürlü olmaktadır. Ka-
padokya Bölgesi`nde erozyonun oluşturduğu peribacası tipleri; şapkalı, konili, mantar 
biçimli, sütunlu ve sivri kayalardır. Peri bacalarının çapları ise 1 m ile 15 m arasında 
değişmektedir. Genel olarak tüf tabakası aşınmakta ve şapka düşmektedir. Çalışma 
alanı ve çevresinde bölgesel olarak gözlemlenen kayaçlar, Orta Anadolu Masifi  adı 
altında tanımlaması yapılan jeolojik birim içerisinde yer alırlar. Çalışma alanının li-
tostratigrafi  birimlerini Selime tüfl eri, Kızılkaya ignimbiriti ve alüvyon oluşturur.
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Bu çalışmada Kapadokya bölgesinin batı giriş kapısı olan Aksaray ilinin Selime ka-
sabasında peri bacalarının bulunduğu toprak yüzeyindeki aşınma araştırıldı. Bölgede 
değişik büyüklükte peri bacaları bulunmaktadır. Jeolojik olaylar sonucu oluşan peri 
bacaları zamanla doğal ve doğal olmayan etkenler nedeniyle zarar görmekte, bazen 
kısmen parçalanmakta, bazen şapkası düşmekte bazen de tamamen yok olmaktadır. 
Peri bacalarının bulunduğu toprak ile peri bacası oluşumu ya da bir anlamda peri 
bacalarının yok oluş sürecine bir katkı sağlamak amacıyla bu çalışma yapıldı. Seçilen 
alan jeodezik robotik total satation ölçme aleti ile beş farklı zamanda 40 cm yatay ve 
düşey aralıklarla tarandı. Seçilen alanın sayısal arazi modelleri elde edildi. Çalışma 
alanının her ölçme zamanına ait hacim değerleri aynı yüksekliklerden hesaplandı. Ha-
cim farklarından çalışma alanında oluşan toprak aşınması belirlendi. Çalışma bölge-
sindeki meteorolojik verilerle bulunan aşınma miktarı arasındaki ilişki analiz edildi. 
Aşınmamın iklimsel şartlara bağlı olarak arttığı gözlendi. 
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TARIM ARAZİSİNDEN İMAR PARSELİNE GEÇİŞTE 
DEĞERLEME İŞLEMLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMİ (CBS) TABANLI NOMİNAL DEĞERLEME 
YÖNTEMİ KULLANILARAK İRDELENMESİ

Volkan Başer1, Yavuz Selim Dizdar1

1Giresun Üniversitesi Giresun Meslek Yüksek Okulu

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, İmar Uygulamaları, Mülkiyet, Taşınmaz 
Değerlemesi, Nominal Değerleme

Kentsel alanların artarak büyüdüğü ülkemizde, tarım arazilerinden imar parsellerine 
hızlı geçişin olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, artan kentsel alanlardaki değer artış 
süreci irdelenerek, değer tespitinin Coğrafi  Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı matematiksel 
bir model ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Tarım arazisinden kent arazisine 
dönüşüm, nüfus artışı ve kentleşme ile meydana gelirken, kentsel arsa kamu tarafın-
dan sağlanan altyapılar ve imar hakları ile oluşmaktadır. Ancak kentsel toprak nazım 
imar planı kapsamında, henüz tarım yapılmakla birlikte üzerinde bir yapı topluluğu 
oluşmuşsa idari karar ile vergi mevzuatı açısından arsa sayılabilmektedir. Kırsal top-
rakların kentsel arsaya dönüşümü nedeni olarak; Nüfus artışı ve göç, talep, enfl asyon, 
imar hakkı ve kullanış biçimi, kamusal donatıların sağlanması, talep ile oluşacak de-
ğer dalgasını yönlendirme olarak ifade edilebilir. 

Ülkemizde taşınmazların piyasa şartlarındaki günlük değerlerinin belirlenmesinde 
henüz standart bir yöntem oluşturulamamıştır. Uygulamalarda yapılan birçok de-
ğerlendirme işleminde rayiç bedeller esas alınmaktadır. Ancak kullanılan değerlen-
dirme yöntemine göre esas alınan birimler ülkenin ekonomik yapısına bağlı olarak 
değişebilmektedirler. Oysa taşınmazların sahip oldukları özellikler, genelde hep aynı 
kalmaktadır. Piyasa şartlarındaki bu değişiklikler fi yat spekülasyonlarına da sebep ol-
duklarından günümüzde taşınmazlar üzerindeki birim değerleri kontrol altında tutmak 
oldukça güçleşmektedir. Bununla birlikte değerleme yapılacak alanların büyük olması 
ve taşınmaz sayılarının fazla olması yapılacak değerlemeyi zorlaştırmaktadır. Nitekim 
bu tür problemleri emlak vergisi için yapılan değerleme işlemlerinde görmekteyiz. 
Genelde bölge veya sokak bazı esas alınarak bu sınırlar dâhilinde kalan taşınmazların 
değerleri hep aynı tutulur. Oysa her bir taşınmaz, komşu taşınmazlara göre ekono-
mik bakımdan olumlu veya olumsuz özellikler taşıyabilmektedir. Bu gerçek, her bir 
parselin farklı değere sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, böyle bir genel 
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yaklaşımla gerçek değerleme yapıldığı söylenemez. Bu nedenle, taşınmaz sayısı fazla 
olan bölgede yapılacak değerlendirme ile söz konusu taşınmazlar arasındaki değer 
dağılımlarının ortaya konması gerekir. Bu değer dağılımında esas alınacak birim rayiç 
bedel olabileceği gibi, bir puanlama ile elde edilecek parametrik değerler de olabilir. 
Bu amaçla dikkate alınacak değer kriterleri formüle edilerek tavan ve taban puanları 
tespit edilir ve her bir taşınmazı ifade eden bir değer katsayısı hesaplanabilir. Bu kat-
sayılar, taşınmazların değer bakımından birbirlerine göre durumlarını gösterir ve ge-
rektiğinde kolayca rayiç bedele dönüştürülebilir. Bunun için en önemli konu verilerin 
toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesidir. Coğrafi  Bilgi Sistemleri (CBS) maliyet, 
zaman ve doğrulukta bize yardımcı olacak en önemli karar destek organıdır.

Bu çalışmada, kırsal alandan kentsel alana hızlı bir geçişin olduğu ve değerlendirme 
kriterlerinin çok hızlı şekilde değiştiği Trabzon ili Kaşüstü mevkiinde değer artışları 
incelenmiş, imar parsellerinin nominal değer esasına göre değer tespitleri yapılmıştır. 
Bu yöntem ile yapılan taşınmaz değerleme işleminin imar parsellerinin değerlerinin 
tespitinde uygulanabilir yöntem olduğu saptanmıştır. 
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GPS TEKNİĞİ İLE ÖLÇÜLEN ANA NİRENGİ 
AĞLARINDA KURAMSAL OLARAK STANDART 

SAPMA ve BRİÇ ELLERİ DAĞILIMININ 
BULUNMASI İÇİN DÖRT BOYUTLU 13. 

DERECEDEN BİR FONKSİYONUN AÇINIMI 

Kazım Melikoğlu1, Mehmet Melikoğlu2

Anahtar Kelimeler: GPS/GNSS, Mühendislik Ölçmeleri, Dengeleme, Ölçme

Mühendislik; belirlenen bir gereksinimi karşılamak üzere etrafımızdaki fi ziki çevreyi 
değiştiren bir ürünün tasarımı, üretilmesi, işletilmesi ve düzenlenmesi işlevidir. Mü-
hendis teknik personel ve bilim adamıdır. Bu düşünceden yola çıkarak dört noktada 
yapılan GPS ölçmelerindeki hata dağılımlarının çözümlemesinde kullandığımız dört 
bilinmeyenli on ikinci dereceden bir fonksiyonun açınımını biraz değiştirerek başka 
bir alanda kullanmak istedik. Normal dağılımın tekrarlanma-ölçü-silsile-sayısını on 
ikiden on üçe çıkardık. Böylece dört bilinmeyenli on üçüncü derecen bir fonksiyonun 
açınımını yaptık. Bu açınımdan bulunan on dört adet dengeleyici doğrular üzerinde ki 
teorik noktaları briç ellerinin dağılımına uyguladık. Yapılan bu uygulama bizi ilk kez 
dört kişiye dağıtılan elli iki kartın tam olarak açınımına ulaştırdı. Bu özgün makalede; 
on üç silsilelik GPS ölçmelerinin teorik standart sapması ile briç ellerinin dağılımı ve 
olası sonuçları bulunmaktadır. ¬

Briç ellerinin genel dağılımını veren fonksiyon.

F(B) = B(♠, ♥, ♦, ♣)13 = B(♠ + ♥ + ♦ + ♣)13 = 413 = 67.108.864 (1) eşitliğidir.

Bu formülde: F(B) fonksiyonu elli iki kartın genel dağılımını gösterir. Bu dağılımda 
(♠) Maça, (♥) Kupa, (♦) Karo ve (♣) Sinek değişken dağılımlarıdır. Her bir serinin 
kendi içindeki değişim sayısı on üç adettir. Böylelikle elli iki kartın tamamı genel 
dağılım içersine alınır. Briç ellerinin genel dağılımı sonlu ve normal bir dağılımdır. 
Bu dağılımın tam olarak gelme sayısı 67.108.864 olarak bulunur.

Dört boyutlu gösterimde briç ellerinin uzayda ki görünümü iki yüzü birbirine biti-
şik iki adet dört yüzlü piramit şeklindedir. Bu uzay üçgenlerin taban yükseklikleri-
dengeleyici doğruları- üzerinde bulunan dağılım kat sayıları briç ellerinin genel dağı-
lımı hakkında bizlere kesin bilgiler verir.
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En fazla gelen briç elleri: (3♠, 3♥, 3♦, 4♣); (2♠, 4♥, 3♦, 4♣); (2♠, 3♥, 3♦, 5♣). Şek-
linde olan ellerdir. Parantez içindeki kart dağılımların sayısı kendi aralarında yer de-
ğiştirdiği halde aldıkları katsayılar hep aynı kalır. Başka bir değim ile el kümelerinin 
katsayıları aynı kalır. Yukarda verilen ellerin gelmesi için oyun karlarını dört kez, altı 
kez ve üç kez dağıtmak yeterli olacaktır. 

Dört değişkenli briç ellerinin dağılımından elde edilen standart sapma ise 2.55 birim 
olarak bulunur. Standart sapmanın artı eksi değerleri arasına giren ellerin sayısı top-
lam el sayısının yüzde seksen yedisini eşittir. Standart sapma değeri GPS ölçülerinin 
de yüzde seksen yedisini kapsar. 

Standart sapma değeri olan 2.55 birim: Dört noktada on üç silsile olarak yapılan yüz 
otuz dakikalık GPS ölçmelerinden bulunacak ortalama hatanın teorik değeridir. 
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DENİZ SUYU SICAKLIĞI DEĞİŞİMLERİNİN 
GÖSTERİMİNDE EN UYGUN ENTERPOLASYON 

YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ

Semih Dalğın1

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, Bulanık Mantık, Zamansal Analiz, Enterpolas-
yon, Coğrafi  Bilgi Sistemi

Günümüzde Dünya’nın en önemli sorunlarından biri halini alan küresel ısınmanın, 
sanayi devrimi ile artan fabrikalardan ve fosil atık kullanımından kaynaklandığı aşi-
kardır. Dünya nüfusunda görülen hızlı artış, yaşanan göçler sonucu artan şehirleşme, 
sanayi ve yerleşim bölgelerinden çıkan sera gazları, yanlış arazi kullanımı ile çevre ve 
atmosfer kirlenmekte, bunun doğal sonucu olarakta hava ısınmaktadır. Son 140 yılda 
sıcaklığın 0.7±0.2oC arttığı tespit edilmiştir. Sera gazlarının artması, ozon deliğinin 
genişlemesi sonucu artan sıcaklık, buzulların erimesine; ayrıca bu erime su yüksekli-
ğinin artmasına yol açmaktadır. Uluslararası iklim değişimi çalışmaları (IPCC), deniz 
suyundaki bu yükselmenin 10–20 cm olduğunu ve gelecekte 40–60 cm daha yüksel-
me yaşanacağını tahmin etmektedir. Bu yükselme birçok ülke için tehdit oluşturmak-
tadır. Artan deniz suyu yüksekliği özellikle adaların olduğu bölgelerin, Hollanda ve 
Bangladeş gibi ülkelerin sular altında kalmasına yol açacaktır. Günümüzde Venedik 
ve Bangladeş’in sular altında kalmasına daha sık rastlar olduk. Havanın ısınması so-
nucu suyun öz ısındaki artış, deniz sıcaklıklarının artmasına buda öncelikle denizler-
deki ekolojik dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Deniz suyundaki sıcaklık artışı 
okyanuslardaki canlıların ölmesine, göç yollarının, yaşam alanlarının değişimine ve 
değişen akıntı rejimlerinin görülmesine yol açmaktadır. Karayiplerde 1989–1990 yıl-
larında deniz suyu sıcaklığında görülen 2oC artış, mercanların kitlesel ölümüne yol 
açmıştır. Mercanların ortadan kalkması denizlerdeki biyoçeşitliliğin yıkılmasının yanı 
sıra denizlerin karbondioksit emiliminin de azalmasına yol açmaktadır. Küresel ısın-
ma sonucu yaşanan atmosferik ritim bozukluğu daha farklı akıntıların ve rüzgarların 
görülmesine yol açacaktır. Bunun da kıyılardaki yaşamı, balıkçıları, deniz ulaşımı ve 
turizmi yakından etkileyecektir. Küresel ısınmanın anlaşılmasında deniz suyu sıcak-
lık değişimi bir belirteçtir. Bu değişimin gözler önüne serilmesi de bu bağlamda çok 
önemlidir. Fakat özellikle üç tarafı denizlerle çevrili olan 27 ilin denize kıyısı olduğu 
ülkemizde, bu sıcaklık değişimi belirleyebilecek istasyon sayısı çok azdır. Son on 
yılda Batı Akdeniz’de sıcaklık 0.2oC artmış, Karadeniz akdenizleşmeye başlamıştır. 
Akdeniz’ deki canlı sayısında yaklaşık 300 yeni tür görülmüştür. Deniz suyu sıcak-
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lığı balık türlerinin üremesi ve ideal yaşam alanlarını belirlenmesinde etkendir ve 
genç dönemlerinde balıklar sıcaklık değişimine çok duyarlıdırlar. Bu sebepten eldeki 
mevcut veriler ile tüm denizlere ait sıcaklık değişimlerinin bulunabilmesi için enter-
polasyon yöntemlerinin kullanılmasında yarar vardır. Sıcaklık değişiminde rol alan 
etkenlerin fazla oluşu, kullanılacak kimi algoritmaların bizi yanlış bilgilendirmesine, 
yanlış sonuçları elde etmemize neden olacaktır. Bu yüzden en uygun enterpolasyon 
yönteminin bulunması, doğrulukların istatistiksel olarak karşılaştırılarak bulunma-
sında yarar vardır. Bu çalışmada, ilk olarak küresel ısınmanın etkileri gözler önüne 
serilecek, daha sonra denizlerdeki yüzey sıcaklık değişimlerinin etkileri anlatılmaya 
çalışılırken son 20 yıldaki artış tespit edilip gelecek yıllar için zaman serileri analizi 
ile artış tahmin edilmeye çalışılırken, tüm deniz yüzeyinin sıcaklığının tahmininde 
kullanılabilecek en uygun enterpolasyon yöntemi bulunmaya çalışılacaktır. 
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KENT BİLGİ SİSTEMİNE PARALEL OLARAK 
YERALTI KADASTRO ÇALIŞMALARINDA 

GELİŞMELER

Emine Cinalioğlu1

1DSİ 22.Bölge Müdürlüğü-Trabzon

Anahtar Kelimeler: Alt yapı, Kent bilgi sistemi, Mülkiyet, Kadastro, Harita

Sürdürülebilir yerleşme ve hayat bulacak bir yaşam için teknolojik gelişmelere para-
lel olarak, hükümetler, kuruluşlar ve halklar sosyal açıdan coşkulu, birleşmiş ve re-
fah içinde toplumlar geliştirmek için enerjiler harcamaktadırlar. Son yıllarda yapılan 
küresel konferansların bir anlamda özeti olan Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 
Konferansı ( Habitat II ) bu oluşumlarda önemli bir adım ve toplumun kalkınma-
sında önemli gelişmelerin olacağını göstermiştir. Sekizinci Beş yıllık kalkınma planı 
döneminde yeraltı haritaları yapımına başlanması gerektiği ve öncelikle bu konuda 
standartların belirlenmesi, denemelerin yapılması ve üretilen bilgilerin kadastro bilgi 
sistemine uyarlanması gerektiği vurgulanmıştır.

İnsan yaşamına sağlık, kolaylık ve rahatlık kazandıran ve kentsel yaşamın vazgeçil-
mez parçası durumuna gelen teknolojinin elektrik, telefon, içme ve kullanma suyu, 
havagazı ve doğalgaz, kanalizasyon vb. gibi tesisler, yeraltı tesisleri ya da teknik alt 
yapı olarak adlandırılır. Ülkenin kalkınmasına ve teknolojik gelişmesine koşut olarak, 
bu tesislerin miktarları ve türleri sürekli artmaktadır. Türkiye’nin yakın gündeminde; 
merkezi ısıtma sistemi kanalları, yeraltı ulaşım tesisleri, metrolar, tüneller, radyo ve 
televizyon yeraltı kabloları, petrol ve doğalgaz boru hatları gibi yeni bazı tesislerin 
mevcut yeraltı tesislerine eklenmesi beklenmektedir.

Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde bilgi teknolojilerinden yararlanarak verinin 
üretilmesi, standartların belirlenmesi, güncellenmesi ve saklanması gibi çağdaş bir 
oluşumla ortaya çıkan Kent bilgi sisteminde iletişim ve paylaşım en büyük etkendir. 
Ulusal düzeyde bu sistemlerin yaşatılması bütün kurumların katkısı ile başarılabilir. 
Uygun verilerin elde edilmesi için gerekli olan teknik alt yapının, bilgi ve deneyimle 
donanmış teknik elemanın, işlemcinin, araştırmacının temini ve işbirliğinin sağlan-
ması gerekmektedir

Kentsel alt yapının temel unsurlarından biri olan taşınmazlar ve dolaysıyla mülkiyet, 
kadastro çalışmaları açısından değerlendirildiğinde, hukuksal boyutlarının önemli 
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olduğu görülmektedir. Taşınmazlar üzerinde tesis edilen ve mülkiyetin kullanımını 
sınırlandıran irtifak hakları itiraz konusu olmuş ve bundan dolayı adli yargıda davalar 
açılmıştır.

Yeraltı tesislerinin yeterli hassasiyette ölçülmüş ve haritaları olmadıkça, hem bakım 
onarımlarının pahalı ve insan hayatı bakımından tehlikeli olmasının önüne geçilemez; 
hem de kent yönetimi ekonomik ve rasyonel olamaz. Bu nedenle, Kent bilgi sistemine 
esas teşkil edecek özellikle alt yapıyı da kapsayacak şekilde konum bilgileri ile detay-
ların oluşturulması gerekmektedir.

Teknolojik gelişme süreci içersinde olan ve sürdürülebilir kalkınma için tüm insan-
ların sürekli ilerleyen bir uygarlığı daha da ileri götürmek için doğmuş oldukları dü-
şüncesinden bakacak olursak her bireyin bu geniş kapsamlı ortak girişime katkıda 
bulunma konusunda hem hak hem de sorumluluk sahibi olduğu anlamını taşımakta-
dır. Daha katılımcı, bilgiye dayalı ve değerler tarafından yönlendirilen yönetim süreç-
lerine doğru ilerlemelidir. Bu sistemler yöntemde demokratik olmalı ve küresel düzey 
de dahil olmak üzere dünya toplumunun tüm düzeylerinde uygulanmalıdır. Kent bilgi 
sisteminde uygun strateji geliştirme planının optimum düzeyde uygulanmasıyla çalış-
malar hız kazanacaktır.
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TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE DENİZ HARİTALARI 
VE ÖNEMİ

Ömür Esen1, İsmail Bülent Gündoğdu1

1Selçuk Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Harita, Kartografya, Hidrografi k ölçmeler, Portolon, Tarihi ha-
ritalar

İnsanlık tarihi incelendiğinde yerleşim yerlerinin genellikle akarsu ve deniz kıyıların-
da bulunduğu görülmektedir. Tarihsel perspektif açısından bakıldığında ticaretin ge-
lişmesinde deniz taşımacılığının önemi büyüktür. Kıyı şehirleri arasındaki ulaşım için 
denizlerin haritalarının yapılması insanoğlunun uğraş alanlarından birisi olmuştur.

İlk bilinen deniz haritaları olarak Büyük Okyanus’ta Marshall Adalarında yaşamış 
olan insanların yaptıkları deniz haritaları ile Hudson Körfezinde yaşamış olan Eski-
moların yaptıkları deniz haritaları bahsedilebilir. İslam Dünyasında ise Kartografya 
ilmi ile ilgilenen İdrisi’nin 1154 yılında yaptığı harita örnek gösterilebilir. Ortaçağ 
da denizcilik önem kazanmış bunun sonucu olarak da XIII. yy.da İtalya kıyılarında 
yapılan Protolane (Pusula Haritası) adı ile bilinen haritalar yapılmıştır. Yeniçağın baş-
lamasıyla bilim ve teknikteki gelişmeler haritacılığı da etkilemiştir. Pusulanın daha 
önceleri bulunmuş olması açık deniz yolculuklarına olanak sağlamış, bu gibi uğraş-
lar insanların yeni bilgiler edinmesini ve teknolojide ilerlemesini hızlandırmıştır. Bu 
zamana kadar üretilen haritalar elle çoğaltılarak ihtiyaçlar karşılanmıştır. XV. yy.ın 
sonlarında Venedik’te ilk harita baskısı yapılmıştır. Basılan haritaların renklendirmesi 
elle yapılmıştır. Dünyayı iki yarı küre olarak ilk gösteren Alman denizci Behaim, bu 
eserini 1492 yılında tamamlamıştır. XV. yy.ın sonlarında matematikçiler çeşitli pro-
jeksiyon yöntemleri geliştirmiş ve uygulamışlardır.

Türk haritacılığının ilk evrelerine XV. yy.ın ortalarında rastlanır. Ancak Türklerin, 
Selçuklular döneminde denize açılmış oldukları düşünülürse, o tarihlerde denizlerle 
ilgili geniş bilgiler edinmiş oldukları söylenebilir. O devirde yapılan deniz ya da por-
tolon haritaları olarak yapılan bu eserler, seyahatler sırasında toplanan bilgilere da-
yanmaktadır. Bilinebilen ilk harita, Trablusgarplı İbrahim Reis’in 1462 yılında ceylan 
derisi üzerine çizilmiş olan Akdeniz haritasıdır. Piri Reis’in 1513 yılında ceylan derisi 
üzerine çizdiği ve halen Topkapı Müzesi’nde bulunan haritası Amerika, Afrika ve 
Atlas Okyanusu’nu ayrıntılı biçimde gösteren çok değerli bir eserdir. Aynı zamanda 
Piri Reis 1519 yılında Kitab-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı) isimli çok önemli bir eserde 
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yayınlamıştır. XVI. yy. Türk haritacılığında önemli bir yeri olan Seydi Ali Reis’in 
Basra Körfezi ve Hint Denizi haritalarını da içine alan “Mirat-ul Kâinat” isimli eseri, 
zamanın değerli kaynak eseri olarak bilinmektedir. 1567-1568 yıllarında hazırladığı 
bilinen Ali Macar Reis Atlası bugüne kadar gelebilmiş ünlü eserler arasındadır. Bu 
değerli eserlerden sonra yaklaşık 250 yıllık zaman kesiminde, deniz haritacılığına 
ilişkin önemli atılımlara rastlanmamaktadır. XVIII. yy.ın sonlarında ise Deniz Harp 
Okulu’nun açılmasıyla, deniz haritacılığında bilimsel çalışmaların sonucu, ilk deniz 
haritası 1830 yılında, Heybeliada Deniz Harp Okulu’nda basılan, Karadeniz Haritası 
olmuştur.

Bu çalışmada aynı zamanda Harita tanımının ile Deniz haritası nedir? Portolon Ha-
rita nedir? gibi soruların yanı sıra deniz haritalarını okumak ve anlamak için gerekli 
tanımlar açıklandıktan sonra ülkemizde deniz haritalarının yapımdaki aşamalara deği-
nilerek Hidrografi k ölçmeler hakkında gerekli bilgiler verilecektir. Sonuç bölümünde 
ise ülkemiz açısında deniz haritalarının önemi konusu açıklanacaktır.
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İçinde bulunduğumuz yüzyılda ülkelerin ekonomik bağımsızlığını kazanabilmesi 
veya devam ettirebilmesi, ülke kaynaklarının tümünün etkin ve verimli kullanılma-
sına bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
mülkiyet rejiminden kaynaklanan nedenlerle adet ve yüzölçümü olarak önemli bir 
gayrimenkul hacmine sahiptir. Devlet mallarının idaresi, Osmanlı İmparatorluğundan 
günümüz Türkiye’sine devlet yönetiminin stratejik ve önemli unsuru haline gelmiştir. 
Cumhuriyet tarihi ile ivme kazanan sanayileşme ve şehirleşme hareketleriyle Hazine-
ye ait taşınmaz mallarının yönetiminin önemi bir kat daha artmıştır.

Ülkemiz Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, adalet, sosyal, çevre ve ekonomik alan-
larda bazı mesafeler kat etmiştir. Ancak kat edilen mesafeler Türkiye’nin ekonomik 
açıdan hedefl ediği düzeye ulaştığı anlamına gelmemektedir. Türkiye’nin ekonomik 
kalkınma amacıyla kullanabileceği kaynaklardan bir tanesi de ülke yüzölçümünün 
yaklaşık olarak % 50 den fazlasını oluşturan Hazine taşınmaz mallarıdır. Bu nedenle 
hazine taşınmaz mallarının ekonomimize etkilerinin analiz edilmesi gerekmektedir. 
Ancak, Hazine taşınmaz mallarının ekonomiye etkilerini kısa, orta ve uzun dönemli 
olabilmektedir. Bu yüzden Hazine taşınmazlarına yönelik yaklaşık olarak her bir işle-
min doğrudan veya dolaylı olarak ekonomiye etkilerinden bahsedilebilir.

Hazine taşınmaz mallarının değerlemesi gelişmiş toplumların en önemli ekonomik 
dayanaklarından biridir. Ülkemizde henüz sağlıklı bir yapıya oturtulmamış gayrimen-
kul değerlendirmesi, ancak haksız rant paylaşımları, özelleştirme, emlak vergi siste-
mindeki adaletsiz dağılım ve ekonomik kaynak arayışları ile gündeme gelmektedir. 
Özellikle, mevcut yasalarla tespit edilen taşınmaz birim değerlerinin serbest piyasa 
koşullarındaki değerlerden büyük farklılık göstermesi kamuoyunun dikkatini bu yöne 
çekmektedir. Bu konudaki tartışmaların çoğalması ve konumsal bilgilere olan ihti-
yaçların artması, artık taşınmazlara ilişkin değerlendirme işlemlerinin daha sağlıklı 
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bir sisteme kavuşturulması gerçeğini ülke ekonomisi açısından kaçınılmaz hale ge-
tirmiştir. 

Hazine taşınmazlarının değerlemesi ve belirlenen rayiç bedellerle satışlarının yapıl-
ması özellikle son yıllarda yaşadığımız ekonomik krizlerle daha da önem kazanmıştır. 
Ülkemizde yaşanan 1994 mali krizi ile birlikte hazine taşınmaz mallarının satılarak 
borç yükünün hafi fl etilmesi ülke gündemine girmiştir. Her kriz döneminde bu fi kir 
tekrarlanmaktadır. Yabancılara mülk satışları ekonomik kriz dönemlerinde artmakta 
ve yeni yasal düzenlemeler çıkmaktadır. Söz konusu fi kir ilk ortaya atıldığında bir 
kesim tarafından ülkenin kalkınması, borç yükünden kurtulması açısından çok önemli 
bulunmuştur. Kamuoyu da bu beklenti içersine girmiştir.

Ancak gayrimenkullerin değerinin sübjektif olması, her taşınmazın kendine özgü ol-
ması, bir kez belli bir yere bağlanan kaynakların taşınamaması, yatırımda zarar etme 
ihtimali, taşınmaz devrinin masrafl ı olması, inşaat sektörünün değişen talebe cevap 
vermekte yavaş olması, alıcı ve satıcıların piyasa bilgilenmelerinin eksik olması, ko-
lay alınıp satılan bir mal olmaması, kullanım biçiminin çok uzun süre değişmesi gibi 
nedenlerden dolayı, etkin piyasalardan birisi taşınmaz mal piyasasıdır. İşte gayrimen-
kul piyasasının bu özelliklerinden dolayı Hazine taşınmaz mallarının 1994 yılından 
bu güne kadar olan tasfi ye amaçlı rayiç değer üzerinden gerçek ve tüzel kişilere satıl-
ması istenen sonucu doğurmamıştır. Örneğin son dönemde TBMM Milletvekili loj-
manlarının hassasiyetle üzerinde durulmasına rağmen satılarak değerlendirilememesi 
bunun en önemli bir göstergesidir. Çünkü bir taşınmaz her istenildiği zaman rayiç 
değerine satılamayabilmektedir. Ülkemizin kalkınması kişi başına düşen milli gelirin 
yükseltilmesine bağlıdır. Devletin, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabilmek, iç ve dış 
tehditleri önlenme, Anayasal düzenin korunması, sosyal yapının geliştirmesi vb. hiz-
metleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynak paradır. Devlet bu parayı çeşitli 
yerlerden, çeşitli şekillerde elde edebilmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında, 1909 yılında Maliye Bakanlığına bağlı Emlak-ı 
Emiriye Müdüriyeti kurulmuştur. Cumhuriyete geçişte bu Müdürlüğün adı Emlak-ı 
Milliye Müdürlüğü olmuştur. 1929 yılında çıkarılan 1452 sayılı kanunla Maliye 
Bakanlığı’na bağlı bu idarenin adı Milli Emlak Müdürlüğü olmuştur. Daha sonra 1942 
yılında 4286 sayılı kanunla bu müdürlük, Milli Emlak Umum müdürlüğüne dönüştü-
rülmüştür. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü gibi gayrimenkul kayıtlarını tutan ve yatırama dönüştüren 
Kamu kurumlarının ortaklaşa çalışma yapması sağlanmalıdır.
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Ülkemizin ekonomik kalkınmasının sağlanabilmesi ve istikrarın yakalanabilmesi için 
mevcut kaynakların belirlenmesi ve bu kaynakların rasyonel olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Ancak hazine taşınmaz mallarının ekonomiye kazandırılmasına yöne-
lik yapılan irtifak hakkı tesis edilmesi, kira ve satış gibi işlemler sağlıklı bir şekilde 
yapılamamaktadır. Öncelikle bu taşınmazlarının değerlerinin düzgün bir şekilde belir-
lenmesi gerekmektedir. Bu verilerin organizasyonunda konumsal bilgi sistemlerinden 
yararlanılmalıdır. 

Bu çalışmada gayrimenkul değerlemesi genel, teorik ve kavramsal çerçevesi ile ince-
lenecek gayrimenkul piyasası hakkında bilgiler verilecektir. Hazine taşınmaz malları-
nın ülkemizin istihdam, üretim, büyüme, gelir dağılımı, bölgeler arası dengesizlikler 
gibi sorunları ile tarım, inşaat, turizm, sanayi sektörlerine yapmış oldukları etkilerin-
den bahsedilerek hazine taşınmaz mallarının ekonomimize ne tür ivme kazandıracağı 
tartışılacaktır. Taşınmaz malların değerini etkileyen unsurlar sınıfl andırılarak belir-
tilecektir. Daha sonra en çok uygulanan gayrimenkul değerleme yöntemleri kısaca 
açıklanarak Hazineye ait taşınmaz mallarının değerlemesinin nasıl yapıldığı, yetki-
li komisyonların kimlerden ve nasıl oluştuğuna değinilecektir. Harita Mühendisliği 
mesleğimizin taşınmaz değerlemesindeki rolüne de değinilerek hazine taşınmazları-
nın değerlemesinin ülke ekonomisine ne gibi etkilerinin olduğu tartışılacaktır.
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Taşınmazların değerlemesi ve bu değerlerin vergiye yansıtılması gelişmiş toplumla-
rın en önemli ekonomik dayanaklarından bir tanesidir. Ülkemizde henüz sağlıklı bir 
yapıya oturtulmamış taşınmaz değerlendirilmesi, ancak Hazine taşınmaz mallarının 
ekonomiye kazandırılarak kaynak oluşturulması, Mortgage Yasa tasarısı, haksız rant 
paylaşımları, özelleştirme, emlak vergi sistemindeki adaletsiz dağılım ve benzeri ko-
nular ile gündeme gelmektedir. Özellikle, mevcut yasalarla tespit edilen taşınmaz bi-
rim değerlerinin serbest piyasa koşullarındaki değerlerden büyük farklılık göstermesi 
kamu oyununun dikkati bu yöne çekmektedir. Bu konudaki tartışmaların çoğalması 
ve konuya bağlı bilgilere olan ihtiyaçların artması, artık taşınmazlara ilişkin değer-
leme işlemlerinin daha sağlıklı bir sisteme kavuşturulması gerçeğini ülke ekonomisi 
açısından kaçınılmaz hale getirmiştir.

Son yıllarda ülkemizde taşınmazlar üzerine yapılan uygulamaların belirli bir modele 
oturtulamaması neticesinde vergilendirme, kamulaştırma, özelleştirme, arazi ve arsa 
düzenlemeleri gibi uygulamalarda taşınmazların değerinin objektif olarak tespit edi-
lemediği görülmektedir. Taşınmaz değerlerinin objektif, doğru ve güvenli belirlenme-
si; taşınmaz iyelerini, satıcılarını, alıcılarını ilgilendirdiği kadar, toplumsal ekonomi 
yönünden de büyük anlam taşır. Taşınmazlar toplumsal servetin büyük bir kısmını 
oluşturur ve herkes sahip olduğu taşınmazının doğru değerini bilmek ister. Bilişim 
teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Coğrafi  Bilgi Sistemleri (CBS) kavramı 
da diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de son yıllar içerisinde taşınmaz mal 
değerlemesinde kullanılmaya başlanmıştır.

CBS teknolojisinin yaygınlaşması ve farklı disiplinlerce kullanımının artması disip-
linler arası işbirliklerini de artırmıştır. CBS destekli taşınmaz değerlerinin tespiti ile 
taşınmazlarla ilgili alım-satım, kiralama, kamulaştırma ve vergilendirme gibi birçok 
işlemde süratli, doğru ve ekonomik çözümler sağlanacaktır. Taşınmaz değerlerinin 
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saptanmasında konuma bağlı verilerin çokluğu ve ülke ekonomilerinin değişkenliği 
nedeni ile CBS’nin önemi iyice artmaktadır. Taşınmaz değerleme sisteminin kurul-
masıyla taşınmaz değerine etki eden faktörlerdeki değişiklikler kolaylıkla gerçekleş-
tirilebilecek ve alım-satım değerleri için daha doğru ve kullanışlı değerler elde edile-
bilecektir.

Taşınmazların değerlemesinde kullanılmakta olan değer kavramı arsa ve arazilerin 
mevcut piyasadaki rayiç bedeline karşılık gelmektedir. Normal alım-satım değeri olan 
bu değerin en uygun bir şekilde belirlenmesi için taşınmaz değerine etki eden sosyal 
ve çevresel faktörlerin, taşınmaz değerini nasıl ve ne şekilde etkiledikleri Çoklu Karar 
Verme Analizi ile bu çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmada ülkemizdeki taşınmaz 
değerlemesinin kanundaki yerine ve taşınmaz değerleme yöntemlerine değinilmiştir. 
Ayrıca taşınmaz değerine etki eden faktörler ve ağırlıkları hakkında bilgi verilmiş 
olup değere etkiyen bu faktörler ile günümüzün popüler bilgi sistemi olan Coğrafi  
Bilgi Sistemleri (CBS)’nin hız, zaman ve ekonomi yönünden getirdiği kolaylıklar be-
raber ele alınıp taşınmazların değeri ilişkilendirilerek örnek bir mahallede mekânsal 
ve mekânsal olmayan verilerden yararlanarak CBS teknolojisini kullanarak, parsel 
değerine etkiyen faktörler ile çok kriterli karar verme analizi ile taşınmaz değer ha-
ritası oluşturmak istenilmiştir. Yapılan analizlerle taşınmazların özniteliklerine göre 
kendi aralarında karşılaştırılabilir değerleri ortaya 
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Türkiye’nin planlama gündemi, 2000’li yıllardan başlayarak kentsel yenileme üzerine 
odaklanmıştır. 2004 yılından sonra devreye giren yeni yasalar, ülkenin kentsel yenile-
me üzerine olan tüm söylemlerinin değişmesi sonucuna yol açmıştır. 

Bu dönemde kentsel yenileme, ilgili çevrelerde ilk kez etrafl ıca tartışılmaya başlan-
mış; yerel yönetimler bu kavrama, imarla ilgili tüm sorunlarından kurtuluş yolu olarak 
sahip çıkmışlardır. Özellikle 5216, 5393 ve 5366 Sayılı Kanunlar ile kentsel yenile-
menin yasal tabanı oluşturularak, son yıllarda kentlerimizin gündemini ve geleceğini 
belirleyen en önemli kavram durumuna gelmiştir. 

Kentlerimiz, bugün aşırı nüfus yığılmaları, ekonomik şartlar, plansız yapılaşma, yan-
lış yer seçimi tercihleri, arz-talep eğilimleri gibi çeşitli nedenlere bağlı bir çöküş yaşa-
maktadır. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kuvvetle hissedilen bu çöküş, yalnızca 
hala kentleşme sancıları çekmekte olan az gelişmiş ülkelerde değil, 19. yüzyıldan bu 
yana hızlı dönüşüm süreçleri yaşayan gelişmiş ülkelerde de görülmektedir. Kentlerin 
çeşitli faktörler sonucu çöküntüye uğraması, ilgili çevreleri bu çöküntüyü ortadan kal-
dıracak çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Kentsel yenileme kavramı, işte bu arayışların 
bir sonucu, bir çözüm yolu olarak ortaya atılmıştır. 

Kentlerin, fi ziksel, ekonomik ve aynı zamanda sosyal açılardan bozulması ile sonuç-
lanan bu süreci önlemede yerel yönetimler ne yazık ki yeterince etkili olamamakta; 
başta eski kent merkezleri olmak üzere kentin çeşitli bölgeleri, bu süreçten son derece 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Tarihi kent çekirdekleri, bir zamanlar belli bir amaç-
la inşa edilip sonradan terkedilmiş sanayi ve depolama alanları, dokular, el değiştir-
miş, sakinleri değişmiş özgün nitelikli mahalleler ve benzeri alanlar, yukarıda sayılan 
nedenlerden biri ya da birkaçına bağlı olarak köhnemeye bırakılmakta; kentsel alan 
içinde kaybolup gitmektedir. 
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Günümüz dünyasında, kentsel yenileme, kentleşmeye yönelik yaklaşımların yeniden 
gözden geçirildiği, sürdürülebilir ve sağlıklı kent mekânların oluşturulması, mevcut 
imar planlarının ve uygulamasının gözden geçirilerek yeniden içerik kazandırılacağı 
bir dönem olarak algılanmaktadır.

Bir yenileme projesinin gerçekleştirilebilmesi için yasal ve yönetimsel araçlar, mali 
imkânlar, personel ve uygulayıcı kurumlar büyük önem taşır.

Kentsel yenileme politika ve stratejilerine uygun bir kurumsal örgütlenmenin oluştu-
rulması, projelerin başarılı olarak hayata geçirilmesi açısından çok önemlidir. 
Ülkemizde kentsel yenileme projelerinin gerekleştirilebilmesi için ulusal ölçekte bir 
strateji planı ve plana bağlı olarak kurumsal bir yapı ile yasal düzenlemeye ve bir fona 
ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada, yerel yönetimlerin öncülüğünde yapılacak, kentsel yenileme ( güncel 
söylemiyle dönüşüm) projelerine, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, üni-
versitelerin ve diğer ilgili kuruluşların birlikteliğinde, yapılacak uygulamalar üzerine 
öneriler getirilecektir. 
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SAMSUN İLİNDE KETNSEL BÜYÜME DESENİNİN 
İNCELENMESİ

Nükhet Günbeyaz1, N.Gamze Turan2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Çevre, Şehircilik, Kentsel dönüşüm, Kentsel Büyüme, Çarpık 
Kentleşme

Kentlerin hızlı büyümesi, 21.yüzyılın temel problemlerinden birisidir. Dünya nüfusu, 
20.yüzyılın başlarında 1.6 milyar iken, günümüzde yaklaşık 6.1 milyara ulaşmıştır. 
1950 yılında gelişmiş ülkelerin nüfusunun 1.5 katından fazlası ve dünya nüfusunun 
üçte birinden azı kentlerde yaşayan nüfusu oluşturmuştur. Ancak son 50 yılın sonuç-
larına göre devam eden kentleşme süreci içerisinde dünya nüfusunun yarısına yakını 
(%47.1’i) şu anda kentlerde yaşamaktadır. 1950 ve 2000 yılları arasındaki tam rakam-
lara bakıldığında, kentlerde oturan insanların sayısı hemen hemen 4 katına çıkmıştır. 
Özellikle son 20 yılda küreselleşmenin devam etmesi, ulaşımda, telekomünikasyonda 
ve pozitif politikada ilerlemeler sağlanması global ekonomiyi oluşturmuştur. Bu ise 
kentleşmenin daha önce görülmemiş seviyelere gelmesini sağlamıştır. 

Türkiye’de kentleşme, genel olarak gelişmekte olan ülkelerin kentleşme süreçlerine 
benzemektedir. Kentler hızlı bir şekilde büyümekte, kentlerde oturanların oranı kır-
sal yerleşmelerde oturanlara oranla daha hızlı artmaktadır. Kalabalık nüfusların hızla 
mekan değiştirmesi, ülkede yaşanan hızlı sosyal değişme sürecinin de etkisi ile, kent-
leri sorun alanları haline getirmektedir. Günümüzde kentler, düzensiz kentleşmeden 
kaynaklanan trafi k karmaşası, konut sorunu, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin 
yetersizliği, su kirliliği, kontrolsüzce toprağa bırakılan katı ve tehlikeli atıklar, hava 
ve gürültü kirliliğinin yanı sıra, bunların önlenmesinde önemli rol üstlenen açık ve 
yeşil alanlar ile içerdikleri rekreasyonel, sosyal ve kültürel olanakların yetersizliği 
gibi sorunlarla iç içedir. 

Samsun, Karadeniz’in kıyısında olan, Türkiye’nin gelişmiş ve nispeten gelişmek-
te olan yerleşim yerlerinden birisi konumundadır. Hızlı ve düzensiz kentleşme, 
Türkiye’nin bir çok yerleşim yerinde olduğu gibi Samsun’da da önemli problemler-
den birisini oluşturmaktadır. 

1923–1948 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin planlı kalkınma anlayışı doğrul-
tusunda sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın bir örneğini sunan Samsun, özellikle 1950–
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1960 yılları arasında çok hızlı bir nüfus artışına ve göçe maruz kalmıştır. 1970’li yıl-
larda Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropollere olan yoğun göçün yavaşlatılması 
amacı ile coğrafi  avantajı olan yerleşimlerin dengeleyici metropol kent olarak geliş-
tirilmesi anlayışı doğrultusunda, Samsun iç dinamikleri uyarıcı devlet yatırımları ile 
desteklenerek, metropolleşme süreci hızlandırılmış ve bölgenin önemli bir merkez ol-
ması sağlanmıştır. Samsun’da kentleşme olgusunu hızlandıran bu politikanın 1980’li 
yıllarda terk edilmesi ile kentte sağlıksız ve plansız bir kentleşme sürecinin başladığı 
görülmektedir. dan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 2000 yı-
lındaki nüfus istatistiği değerleri incelendiğinde, toplam nüfus içerisindeki kentsel 
nüfus oranının, kırsal nüfus oranının üzerine çıktığı görülmektedir. 

Samsun ili makro formunu belirlenmesinde kuzeyde Karadeniz, güneyde eğimli arazi 
yapısı, yerleşme alanındaki jeolojik açıdan tehlikeli alanlar, doğuda sanayinin bulun-
ması etkili olmuş ve bunun sonucunda da kentsel dokuda daralma olmuştur. Ancak 
kent zamanla batı ve güney kesimine doğru gelişmeye başlamış olup, bu yöndeki 
gelişimine devam etmektedir. 

Bu çalışmada, ülkemizin metropolitan illerinden birisi olan Samsun’daki kentsel bü-
yüme deseni incelenmiştir. Bu amaçla temin edilen 1935–2006 yılları arasındaki hava 
fotoğrafl arı ile Samsun ilinde geçmişten günümüze kentleşme boyutu sergilenmiştir.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM 
UYGULAMALARI

Aziz Şişman1, Didem Kibaroğlu1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, Şehircilik, Mülkiyet, Yeniden Yapılanma,z

Yaşayan birer varlık olarak ele alınan kent mekanları, artan nüfus, doğal afetler, çarpık 
yapılaşma, kentsel yoksulluk gibi sosyal problemler ve bunlara bağlı olarak meyda-
na gelen çeşitli olumsuzluklar nedeniyle zaman içerisinde yıpranır ve köhneleşirler. 
Dünya’nın bazı bölgelerinde olduğu gibi ülkemizdeki bir çok kentte plansız ve kaçak 
yapılaşma sorunlarına, kentsel yoksulluk, kamu kaynaklarının yetersiz olması ve ada-
letsiz dağıtılması gibi sosyal problemlerin de eklenmesiyle hızlı ve çarpık bir kentleş-
me yaşanmış ve yaşanmaya devam edilmektedir. 

Bu süreç kendiliğinden sonlanan bir süreç olmayıp, müdahale edilmedikçe hızla çö-
zümsüzlüğe doğru gitmektedir. Bu durum, çağdaş şehircilik ilkelerine ve planlama 
esaslarına bağlı kalarak, kentlerin yeniden yapılandırılması için kentsel dönüşüm kav-
ramını gündeme getirmiştir.

Sanayi devrimi ile başlayan ve 1980’li yıllara kadar uzanan süreçte, kentsel dönüşüm 
kavramı, çeşitli nedenlere oluşan sağlıksız yapılaşma nedeniyle, kentsel çevrede mey-
dana gelen fi ziksel bozulmanın etkilerinin giderilmesi olarak algılanmıştır. 1980’li 
yıllardan sonra ise, kentsel dönüşüm projeleri; sadece birer yenileme projesi olarak 
değil, kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin eko-
nomik, fi ziksel, sosyal ve çevresel sorunlarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan 
kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmektedir. Kentsel dönüşümün temel 
hedefi  bu tür fi ziksel çöküşü durdurmak kentsel yaşam kalitesini arttırmak, tarihi do-
kunun sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ayrıca kentsel dönüşümler farklı sektörlerin 
dinamiklerini de hayata geçirerek sosyal ve ekonomik yaşama katkı sağlayabilmek-
tedirler. 

Kentsel dönüşüm, fi ziksel/tasarım, sosyal, ekonomik ve yasal/yönetsel olmak üzere 
birbirleriyle örtüşen dört temel boyutu içinde barındıran bir kavramdır. Fiziksel boyut, 
bölgenin içinde bulunduğu kent ile ulaşım bağlantıları, konut stoku, teknik ve sosyal 
altyapı ve çevresel problemler ile ilgilenir. Tasarım boyutu, fi ziksel olarak kentsel ge-
lişim, değişim ve korumayı yönlendiren kentsel tasarım sürecini içerir.Sosyal boyut, 
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sağlık, eğitim, konut ve kamu hizmetlerine erişim, suç, toplumdan dışlanma, proje 
sürecine kamu ve özel sektörün, yerel halkın ve gönüllülerin katılımı gibi koşullarla 
ilgilenir. Ekonomik boyut, seçilen alan ve çevresindeki iş olanaklarının nitelik ve ni-
celiklerini yükseltmeyi içerir. Yasal/yönetsel boyut, yerel karar verme mekanizması-
nın yapısı, yerel halkla ilişkiler, diğer çıkar gruplarının katılımı ve liderliğin türü gibi 
koşulları içerir.

Ülkemizde hemen hemen her ilde düzenli kent gelişimine uymayan, teknik altyapı ve 
diğer donatılardan yoksun, ekonomik olarak zayıf ve sosyal olarak çöküntü çerisinde 
olan suç oranlarının yükseldiği alanlar mevcuttur. Bu alanlar gerçek anlamda kentsel 
dönüşüme ihtiyaç duymaktadır.

Ancak kentsel dönüşüm projelerinde açığa çıkan değerlerinden tüm paydaşların eşit 
şekilde yararlanmasının sağlanamaması tedavi edilmek istenen yarayı kangren haline 
de getirebilmektedir. Bu nedenle; ketsel dönüşüm uygulamaları sadece bir yenileme 
projesi değil, sosyal ve ekonomik yönden bütünleşik yeniden yapılanma projeleridir. 

Yenileme ve kentsel dönüşüm alanlarında uygulanacak projelerin, mekansal ve sosyal 
sorunlara günümüz ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde çözümler sunabilmesi için 
kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin işbirliğine ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamaları 
incelenmiş, özellikle ülkemizdeki uygulamaların olumlu ve olumsuz yönleri irdelene-
rek, çeşitli belirlemeler ve önermeler yapılmaya çalışılmıştır.
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KADASTRODA YENİLEME ÇALIŞMALARI VE 
YENİLEME KANUNUNUN GEREKSİNİMLERİ

Didem Kibaroğlu1, Aziz Şişman1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Kadastro, Mülkiyet, Mekansal Veri, Yenileme

İnsanoğlunun göçebeliği terk edip yerleşik olarak yaşamaya başladığı zamandan iti-
baren, kullandığı taşınmaz mallar üzerinde egemenliğini kurmak ve onları korumak, 
temel yaşamsal amaçlarından biri olmuştur. İlk zamanlarda kaba kuvvetle korunan ta-
şınmaz mallar, medeni toplumlarda din kuralları veya hukuk kuralları ile korunmaya 
başlanmış ve taşınmaz mal mülkiyeti kavramı ortaya çıkmıştır. Mülkiyete konu olan 
taşınmazların sahipliğinin devamlılığını sağlamak için kadastro işlemleri başlatılmış-
tır. Zaman içerisinde, taşınmaz malların mülkiyet durumlarının belirlenmesinin yanı 
sıra vergilendirme ve mühendislik işlerinde de kadastro temel bir hizmet niteliğini 
kazanmıştır.

Ülkemizde ilk tesis kadastrosu tamamlanmak üzeredir. Cumhuriyetin ilk yıllarından 
beri yapılmakta olan kadastro çalışmalarında, farklı üretim yöntemleriyle, farklı ölçek 
ve farklı koordinat sistemlerinde, farklı türdeki altlıklarda yüz binlerce adet kadastro 
haritası üretilmiştir. Yılardan beri üretile gelen kadastro haritaları; üretildiği yılların 
teknik ve yasal mevzuatlarına göre değerlendirildiğinde, başarılı ürünler olarak adde-
dilebilir. Ancak; söz konusu kadastro haritalarının yarısına yakını, günümüz ihtiyaç-
larının karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. Teknik açıdan yetersiz ve hatta bir kıs-
mı da uygulama kabiliyetini yitirmiş durumda olan bu haritalar, uygulama sırasında 
önemli sorunları beraberinde getirmektedir. 

Yasal olarak ikinci kadastro yapma olanağı bulunmayan ülkemizde, kadastro müdür-
lükleri teknik ve uygulama yetersizliği bulunan kadastro paftaları için ya geçici ve 
parsel bazında çözümler üretmekte, ya da 2859 sayılı Yenileme Kanununun hükümle-
rine göre köy veya mahallenin kadastro haritasını yenileme yoluna gitmektedirler. 

Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun ve Tapulama ve 
Kadastro Paftalarının Yenileme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan yenileme ça-
lışmaları; teknik hataların düzeltilmesi, teknik yetersizliklerin giderilmesi ya da çiz-
gisel planların sayısal hale getirilmesi, şeklinde yürütülmektedir. Kadastral verilerin 
mekansal bir bilgi sistemine altlık teşkil edecek şekilde düzenlenmesi gibi bir yakla-
şıma olanak vermemektedir. 
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Dünyadaki yenileme çalışmalarına bakıldığında, yapılan çalışmaların var olan siste-
me yeni veriler eklemek, kadastronun kapsamını geliştirmek ve periyodik güncelleme 
çalışmaları yapmak amacına göre yönlendikleri görülmektedir.

İlk tesis kadastrosu tamamlandıktan sonra yoğun olarak yapılması beklenen yenileme 
çalışmaları ile Avrupa Birliği kriterlerini sağlamaya çalıştığımız şu günlerde, ülkemiz 
kadastrosunun çağımıza uygun hale getirilmesi temel ilke olarak belirlenmelidir. Ya-
pılacak yenileme çalışmalarında ikinci kadastro yaklaşımı sergilenmeli, sadece teknik 
hata ve yetersizliklerin giderilerek çizgisel planların sayısal hale getirilmesi yöntemi 
uygulanmamalıdır. 

Yapılacak yenileme çalışmaları; teknik yetersizlik ve eksiklikleri gidermeye odaklan-
mış tek boyutlu çalışmalar olmamalıdır. İlk tesis kadastrosunda tescil dışı bırakılan 
araziler tescil altına alınmalı, Devletin hüküm ve tasarrufunda olup tescili bulunma-
yan bu nedenle izinsiz kullanım ve işgal halinde bulunan taşınmazlar hakkında yasal 
süreçler başlatılmalıdır. Farklı kurumlar tarafından üretilmiş olan harita ve harita bil-
gileri kadastro paftaları üzerine aktarılabilmeli, içerik açısından mülkiyet kadastrosu-
nun üzerine yeni veriler eklenebilmelidir.

Bu bildiride; yukarıda özetlenen bütün hususlar göz önüne alınarak, ülkemizde yapı-
lacak yenileme çalışmalarından önce, yürürlükteki Yenileme Kanununun ihtiyaçlara 
cevap verebilecek hale getirilmesi için yapılması gerekenler tespit edilmeye çalışıl-
mıştır.
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İYİLEŞTİRİLMİŞ KARAR AĞAÇLARI İLE UYDU 
GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

İsmail Çölkesen1, Taşkın Kavzoğlu1

1Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Sınıfl andırma, Tematik harita, Karar Ağaçla-
rı, Hızlandırma Yöntemi

Uzaktan algılama teknolojilerinin yeryüzünü farklı konumsal ve zamansal çözünür-
lüklerde görüntüleyebilme özelliklerinin yanında yeryüzüne ait verilerin elde edilme-
sinde zaman ve maliyet açısından önemli avantajlara sahip olmaları bu teknolojilerin 
farklı uygulama alanlarında kullanımını ortaya çıkarmıştır. Uzaktan algılanmış gö-
rüntüler yardımıyla yeryüzüne ait envanterlerin çıkarılması, arazi örtüsü/kullanımı-
nın belirlenmesi ve arazi kullanımında zaman içerisinde meydana gelen değişimlerin 
tespiti ile ilgili yapılan çalışmalar uzaktan algılama teknolojilerinin farklı disiplin-
ler tarafından en yoğun kullanıldığı uygulamalardır. Uydu görüntüleri üzerinden bu 
önemli bilgilerin elde edilmesinde sınıfl andırma tekniklerinden yararlanılır. Sınıfl an-
dırma, görüntüler üzerindeki farklı spektral özelliklere sahip özelliklerin ayırt edile-
bilmesi olarak tanımlanabilir. Bu amaçla günümüze kadar farklı sınıfl andırma algorit-
maları geliştirilmiş ve çeşitli derecelerde başarılar elde edilmiştir. Uzaktan algılanan 
görüntülerin sınıfl andırılmasında son yıllarda kullanılmaya başlayan karar ağaçları 
akış şemalarına benzeyen yapılarıyla birçok alanda başarıyla kullanılan bir kontrollü 
sınıfl andırma yöntemidir. Bu yöntemin yaygın olarak kullanımının nedeni ağaç yapı-
larının oluşturulmasında kullanılan kuralların anlaşılabilir ve sade olmasıdır. Ayrıca, 
karmaşık bir sınıfl andırma problemini kademeli çözümleyerek karar verme işlemini 
basit bir şekilde gerçekleştirir. Karar ağaçları, ağaç yapısının oluşumunda kullanılan 
değişkenlerin sayısına bağlı olarak tek değişkenli ve çok değişkenli olmak üzere iki 
ana gruba ayrılır. Çok değişkenli karar ağaçları tek değişkenli karar ağaçlarına göre 
daha yüksek doğruluklu sonuçlar vermesine karşın, daha karmaşık yapıya sahiptir-
ler. Bu karar ağaçları genellikle örüntü tanımlama problemlerinde kullanılmaktadır. 
C4.5 algoritması arazi örtüsü sınıfl andırmaları için literatürde yaygın olarak kulla-
nılan tek değişkenli karar ağacı algoritmasıdır. Bu çalışmada uzaktan algılanmış gö-
rüntülerinin sınıfl andırılmasında C4.5 algoritması kullanılmıştır. Son yıllarda yapılan 
makalelerde sınıfl andırma yöntemlerinin performansını arttırmaya yönelik geliştirilen 
çeşitli iyileştirme yöntemlerinden bahsedilmektedir. Bunlar arasında birden çok sınıf-
landırıcının birleştirilmesi ile tek bir sınıfl andırıcının elde edilmesi sık kullanılan bir 
iyileştirme yaklaşımıdır. Birleştirme sonucu elde edilen sınıfl andırıcının genel ola-
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rak sınıfl andırıcının tekil olarak kullanılmasından daha doğru sonuçlar verdiği ifade 
edilmektedir. Sınıfl andırıcıların birleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş birkaç yaklaşım 
mevcuttur. Bunlar arasında en çok bilinen ve kullanılanlar hızlandırma, torbalama ve 
çoklu hızlandırma metotlarıdır. Bu çalışmada, karar ağacı sınıfl andırma metodunun 
performansı değişik iyileştirme metotları da kullanılarak ayrıntılı olarak analiz edil-
miştir. Sınıfl andırmaya esas veri seti olarak Gebze ilçesini kapsayan 2002 tarihli Terra 
ASTER uydu görüntüsü kullanılmıştır. Bunun yanında karar ağaçlarının sınıfl andırma 
performansının artırılmasına amacıyla hızlandırma (Adaboost), torbalama ve çoklu 
hızlandırma algoritmaları kullanılmış ve karar ağaçlarının sınıfl andırma doğruluğun-
daki değişimler belirlenmiştir. Son olarak yöntemin sınıfl andırma performansı, popü-
ler sınıfl andırma yöntemlerinden olan en çok benzerlik sınıfl andırma yönteminin per-
formansıyla karşılaştırılmıştır. Karar ağacı metodunun (C4.5) tekil olarak kullanımı 
ile elde edilen sınıfl andırma doğruluğunun en çok benzerlik yöntemi ile elde edilen 
doğrulukla benzer olduğu görülmüştür. Ayrıca, iyileştirme algoritmalarından hızlan-
dırma yöntemi kullanımıyla karar ağaçlarının sınıfl andırma performansında yaklaşık 
%4’lük bir artış gözlemlenirken, torbalama ve çoklu hızlandırma yöntemlerinin kul-
lanımında bu artış yaklaşık %2 seviyelerinde kalmıştır. Elde edilen sonuçlar, iyileşme 
algoritmalarıyla güçlendirilmiş karar ağacı sınıfl andırıcılarının uzaktan algılanmış 
görüntülerin sınıfl andırılmasında yüksek doğruluklu sonuçlar ürettiğini ve bu nedenle 
iyi bir alternatif olabileceğini göstermektedir. 



125
12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı / 11-15 Mayıs 2009

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

İSTANBUL GOAD HARİTALARININ BİLGİ 
SİSTEMİNE AKTARILMASI VE DEĞİŞİM ANALİZİ

Yakup Candemir1, Taşkın Kavzoğlu2

1BİMTAŞ
2Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, Belediyecilik, Bilgi teknolojileri, Şehirci-
lik, GOAD Haritaları

İstanbul, gerek coğrafi  konumu gerekse önemli medeniyetlere ev sahipliği ve Osman-
lı imparatorluğunun başkenti olması nedeniyle tarih boyunca önemli bir yere sahip 
olmuştur. İstanbul için üretilen haritalar gravür tarzı haritalar ve ölçmeye dayalı hari-
talar olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. 17. yüzyıla kadar yapılan gravür 
tarzı haritalar yarı harita yarı kuş bakışı resim özelliğini taşımaktadır. İstanbul’un ilk 
ölçmeye dayalı haritası 1776 yılında 1:10.000 ölçekli olarak Kauffer tarafından ha-
zırlanan haritadır. Daha sonra farklı ölçeklerde ölçmeye dayalı haritalar üretilmiştir. 
Ancak, bu haritalar içerisinde GOAD haritaları ilk sigorta haritası olması nedeniy-
le ve ilk büyük ölçekli harita olmaları nedeniyle ayrı bir öneme sahiptirler. Ayrıntılı 
lejant bilgisi içeren bu haritalar toplam 51 paftadan oluşmaktadır. Yapılar yapımda 
kullanılan malzemenin cinsine göre farklı renklerle ifade edilmiştir. Dünyanın birçok 
ülkesinde sigortacılık amacıyla harita üreten GOAD fi rması ürettiği tüm haritalarda 
aynı standardı kullanmıştır. Böylece daha 1900’lü yıllarda İstanbul, GOAD haritaları 
ile dünya standartlarında haritalara sahip olmuştur. Günümüz İstanbul’unun sınırları 
geniş bir alana yayılsa da GOAD haritalarının üretildiği dönemde daha dar bir alanı 
kapsamaktaydı. Bu haritalar tarihi yarımadada Unkapanı köprüsünden başlayıp Emi-
nönü Beyazıt bölgelerini, Beyoğlu’nda Galata ve Pera bölgelerini, Kadıköy’de ise 
Haydarpaşa ve Moda bölgelerini içermektedir. 

Geçen 100 yıllık sürede şehrin büyüme hızı ve yapılaşmadaki yoğunluk artışı ilk 
olarak göze çarpmaktadır. İmparatorluğun son yüzyılını anlatan GOAD haritaları in-
celendiğinde o dönemde modern şehir üslubuna henüz geçilmediği görülmektedir. 
İbadethaneler ve resmi yapılar dışında genel olarak ahşap yapılaşmanın daha yaygın 
olduğu açıktır. Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik 
yapan İstanbul, son yüzyıla kadar geleneksel şehir yapısını korumuş, modernleşmeyle 
birlikte geleneksel dokusunu hızla kaybetmiştir. Ahşap cinsi yapılaşma yerini taş ve 
tuğla cinsi yapılaşmaya bırakmıştır. Camiler merkezi konumunu kaybetmiş ve geniş 
yollar açılmaya başlanmıştır. Yaşanan hızlı değişimin planlanamaması nedeniyle yeni 
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yapılaşmada birçok eski yapı ya yıkılmış ya da nitelik değiştirmiştir. Özellikle büyük 
ölçekli olarak üretilen ilk harita konumundaki GOAD haritalarından yararlanarak şeh-
rin kimliğindeki hızlı değişim rahatlıkla gözlemlenebilir. İstanbul gibi birçok önemli 
tarihi esere sahip bir şehirde tarihi yapıların ne kadarının korunduğu, ne kadarının 
hangi temel sebeplerle korunamadığı ve değişime uğrayan yapıların ne tür bir değişim 
yaşadığı büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada GOAD haritaları gibi tarihi ve envan-
ter bakımından zengin içeriğe sahip haritalar, geçmişten günümüze değişimi belir-
lemede ve geleceğe dönük planlamalarda önemli katkılar sağlayacak niteliktedirler. 
Bugünü planlarken geçmişe bakmamıza olanak sağlayan ve bize şehrin yönelimleri 
ile ilgili çok önemli ipuçları veren tarihi haritalar, bu alanda yapılacak çalışmalar için 
eşsiz değere sahiptirler. 

51 paftadan oluşan GOAD haritaları sayısallaştırılarak koordinatlandırılmış ve üzer-
lerindeki tematik bilgiler (yollar, binalar, arsalar ve diğer bilgiler) bir bilgi sistemine 
aktarılmıştır. Oluşturulan bu altlıklarla aynı alanın güncel halihazırları sayısal ortamda 
karşılaştırılarak analizler yapılmıştır. Bu çalışma neticesinde İstanbul’un 1900’lü yıl-
ların başındaki durumunun sayısal ortama aktarılması ve görselleştirilmesi yanında, 
güncel durumla yapılan karşılaştırmalar neticesinde önemli bulgulara ulaşılmıştır. Ça-
lışma bölgesinde toplam 618 tane yapı incelenmiştir. Bu yapılar cami, kilise, sinagog, 
han, hamam, hastane, okul, medrese ve konsolosluklardır. Yapılan değişim analizleri-
ne örnek olarak ibadethane, han ve hamamlardaki değişimler aşağıdaki şekilde özet-
lenebilir. Çalışma alanında toplam 151 adet ibadethanenin olduğu tespit edilmiştir. 
Bu yapıların 90 tanesi camidir. Bu camilerden sadece 66 tanesi isim ve niteliklerinde 
bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır. O dönemde bulunan 42 adet 
kiliseden 25 tanesi değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. 7 adet sinagogun 5 tanesi 
değişmeden kalırken 2 tanesi değişmiştir. Çalışma alanında o dönemde toplam 32 
adet hamam bulunmaktaydı. Bunlardan sadece 17 tanesinin günümüze ulaştığı tespit 
edilmiştir. Günümüzde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemli bir 
ticaret merkezi olan İstanbul’da çok sayıda han bulunmaktaydı. Farklı meslek gurup-
ları tarafından doldurulan bu hanların çoğu günümüze ulaşmıştır. Çalışma alanında 
toplam 347 tane hanın varlığı tespit edilmiş ve bunların güncel durumu da ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. Yolları genişletme ve yeni yollar açma çalışmalarının etkisiyle 
birçok ibadethane, han ve hamamın yıkıldığı ve tarihi çıkmaz sokakların ortadan kalk-
tığı görülmüştür. Bu çalışmada ayrıca hastaneler, medrese ve okulların durumu da ay-
rıntılı olarak incelenmiş, değişim nedenleri ve sonuçları detaylı olarak irdelenmiştir.
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KARAYOLUNDA HAREKET HALİNDEKİ 
TAŞITLARIN ÇEVREYE YAYDIKLARI GAZLARIN 

CBS ORTAMINDA ANALİZİ İÇİN ARAYÜZ 
GELİŞTİRME

Buğra Otken1, M. Ümit Gümüşay1

1Yıldız Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, Çevre, Atmosfer, GPS, Arayüz

Günümüzde sanayileşen ve nüfusu gittikçe büyüyen toplumların başlıca sorunların-
dan birisi de hava kirliliğidir. Fosil yakıtlara bağımlı olan toplumlar bu yakıtların 
yanması sonucu ortaya çıkan zehirli gazları solumakta, kendilerini ve gelecekleri-
ni gittikçe büyüyen bir hızda, dönüşü olmayan bir yola sokmaktadırlar. Şehir mer-
kezleri gibi sosyal hayatın daha aktif olduğu, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde araç 
emisyonlarının çok büyük bir bölümü taşıtların yanma odacıklarında yakılan yakıt 
yüzünden oluşmaktadır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar, sadece küre-
sel ısınmayı tetiklediği için değil, bu emisyonlar ozon tabakasını deforme ettiği ve 
birçok canlı organizmaya zarar verdiği için, çevrecilerin ve toksikologların dikkatini 
çekmeye devam etmektedir. Dünya genelinde kullanımda olan taşıt sayısı arttığından, 
motorlu taşıt emisyonlarının çevre ve ekosistem üzerindeki etkilerini azaltmak için, 
motorların yeniden dizaynı dâhil birçok düzenleme yapılmaktadır. Bu çalışma ile her 
saniye ölçülen araç emisyonlarının analizi gerçekleştirilmiştir.

Ülkelerin sık yerleşim birimlerinde kişisel ulaşım araçları zararlı taşıt egzoz emisyon-
larının başlıca ve en büyük üreticisidir. Egzoz emisyonları benzin ya da dizel güçlü 
içten yanmalı motorlarda yanan hava-yakıt karşımı tarafından üretilir. Emisyonlar 
aynı zamanda taşıtlar durduğunda yakıtın buharlaşmasından ve sonrasında tekrar ya-
kıt akışı sağlandığında da üretilir. Taşıt emisyonlarının seçimi, arabalarda (benzin ya 
da dizel) ve kamyonlarda (dizel) yakıt tipine ve çalışma karakterlerine göre çeşitlilik 
gösterir. Taşıt emisyonlarının bileşenleri su buharı, karbondioksit, nitrojen ve oksijen-
dir. Aynı zamanda başka kirleticiler de mevcuttur; bunlar karbonmonoksit, nitrooksit-
ler, yanmamış yakıt ve küçük toz parçalarıdır. Bu içeriklerden bazıları iklim değişim-
lerine neden olabilen taşıt bazlı hava kirliliğinde çok büyük rol oynamaktadır.

Basitçe söylemek gerekirse bir coğrafi  bilgi sistemi, elektronik ortamda depolanan, 
analiz edilen ve sunulan bilgi anlamına gelir. İçinde mekansal verileri, o anki bölgesel 
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bilgileri (çoğunlukla daha da fazlasını) barındırır. Coğrafi  Bilgi Sistemleri mekansal 
verileri kolayca depolayabilir ve alan, poligon, sınır, çizgi ve nokta gibi şekillerde 
yönetir. Bu objelerden her biri, yapı yerleri, yollar, nehirler, yükseklik, mekansal nü-
fus verileri ve siyasi sınırlar gibi gerçek toprak özellikleridir ve bunların hepsi CBS 
yazılımları tarafından birbirleriyle ilişkilendirilebilir, iç içe sokulabilir ve analiz edi-
lebilir. 

Coğrafi  bilgi sistemi teknolojisi hava kirleticilerinin emisyon kestirimlerini analiz 
etmekte ve kestirmede çok önemli yenilikler getirmiştir. Bu yeteneği bize, ozon ve 
havadaki partikül maddelerinin planlarını geliştirmede yardımcı olmaktadır. Buna 
ek olarak CBS, hava kirliliği etkilerinin halk sağlığı ilişkisini anlamakta çok önemli 
bir araçtır. İnternetle birleştiğinde CBS, bu sonuçların halka gösterilmesini ve onlara 
çevrelerindeki hava kirliliğinin tipi ve kaynakları hakkında bilgi verilmesini de sağ-
lar. Hava kirliliği analizlerinde CBS hala yeni bir oluşumdur ve uygulanabilmesi için 
devamlı bir yenilemeye ihtiyacı vardır. Nihayetinde CBS ile ilişkili emisyon envan-
teri özünde bizim, hava kalitesi standartlarını yakalama ve yerel halka hava kirliliği 
etkilerinin anlatılması konusunda kabiliyetlerimizi arttıracaktır.

Çalışma için pilot bir bölge seçilmiş ardından da çeşitli tip ve markada taşıtlar ile 
eş zamanlı egzoz emisyonu ve hareketli olarak GPS ölçümleri yapılmıştır. Farklı 
güzergâhlarda egzoz emisyon ölçüm değerleri, yol koşullarına göre emisyon mik-
tarlarındaki değişimler incelenmiştir. Trafi k işaretlerinin emisyon miktarına etkileri 
ortaya konmuştur. Ölçülen emisyon miktarlarının analizi için verilerin CBS ortamına 
aktarılması, analizleri ve gereksinilen ara yüzler ArcGIS programında VisualBasic 
programlama dili kullanılarak yapılmıştır. 
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Gelişen teknolojiye paralel olarak, kullanımı yaygınlaşan GPS teknolojisi sayesinde 
konum ölçmelerinde, yapılan yasal düzenlemelerle birlikte, koordinat kullanımı yay-
gınlaşmıştır. Buna paralel olarak, daha önceki yıllarda yapılan kadastro çalışmalarının 
sayısallaştırılması, sayısal verilerin, bir koordinat sistemine dönüştürülmesi zarureti 
ortaya çıkmıştır. 

Coğrafi  Bilgi Sistemine kaynak oluşturan verilerin, harita üretim sürecinde yakın 
zamana kadar grafi k ortamda saklanması, veri işleme ve analizini zorlaştırmaktadır. 
Geçmişte grafi k olarak saklanan, kartografi k ve raster bilgiler, vektörize edilerek, 
Coğrafi  Bilgi Sistemi veri kütüğünde yer alabilmektedir. 

Günümüzde tesis kadastrosu büyük ölçüde tamamlanmış, Eski kadastro bilgilerinin 
yenilenmesi gündeme gelmiştir. Bu yenileme faaliyetleri çerçevesinde eski grafi k ve 
fotogrametrik altlıkların sayısallaştırılmaları, koordinatların tek bir jeodezik sistemde 
hesaplanabilmesi gereği doğmuştur.

Neredeyse her belde için farklı referans düzleminde seçilen koordinat sistemlerinde 
üretilen halihazır haritaların tek bir jeodezik siteme dönüştürülmeleri gerekliliği or-
taya çıkmıştır.

Bütün bu zorunluluk ve gereksinimler doğrultusunda, günümüzde, farklı referans sis-
temlerinde, grafi k ve raster bilgilerin bir koordinat dönüşümü ile başka bir referans 
sisteme dönüştürülmesi gereksinimi doğmuştur.

Bütün bu gereksinimlerden ve gelişmelerden yola çıkılarak, koordinat sistemleri ara-
sındaki dönüşüm bağıntılarından olan Benzerlik, Afi n ve Projektif dönüşüm bu çalış-
manın konusunu oluşturmaktadır.
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Çalışmada, ele alınan dönüşüm modellerinin her birisinin geometrik, matematik ve 
dengeleme modelleri incelenmiş, sayısal örnekler üzerinde hesaplamalar yapılarak, 
hangi dönüşümün nerede kullanılması gerektiği araştırılmıştır.

Hesaplamalar için ticari olarak satılan paket programlar tercih edilmemiş, her bir den-
geleme modeli için ayrı bir program yazılmış ve sayısal örnekler bu programlarda 
hesaplanmıştır.

Ticari olarak satılan harita yazılımlarının hemen hepsinde Benzerlik ve Afi n dönüşüm 
bulunmasına rağmen Projektif dönüşüm bulunmamaktadır. Ancak projektif dönüşü-
mün yer almadığı bir çalışmanın analiz sürecinde eksik kalacağı düşünülerek çalışma 
kapsamına projektif dönüşüm de katılmıştır.

Helmert dönüşüm olarak bilinen, benzerlik dönüşümünde, dönüşümden önceki şekil 
ile dönüşümden sonraki şekilin bir birine benzer olması esastır. Dönüşümden önceki 
açılar ile dönüşümden sonraki açılar aynı kalır. Dönüşümden önceki uzunluklar, dö-
nüşümden sonra ölçek faktörü oranında değişime uğrarlar. Benzerlik dönüşümünün, 
şeklin korunması gereken belirli bir koordinat sisteminde koordinatları hesaplanan 
uygulamalarda tercih sebebi olmalıdır. Mevzi sistemde koordinatları olan kadastro ve 
halihazır altlıklarının dönüştürülmesinde tercih sebebi olabilmektedir.

Afi n dönüşümde, koordinat eksenlerindeki deformasyonların olduğu bilinen sistemle-
rin dönüştürülmesinde, koordinat eksenleri yönünde iki farklı ölçek katsayısı olması 
nedeniyle kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle grafi k ortamda saklanan paftaların 
raster kayıtlarının alınması ve sayısallaştırılmaları sırasında, grafi k altlıklarda ortam 
koşullarına bağlı ortaya çıkan genleşme ve büzülmeler dolayısıyla ortaya çıkan eksen 
deformasyonları nedeniyle bozulmaları, afi n dönüşüm bağıntısı ile çok iyi modellene-
bilmekte, Bu tür koordinat eksen hataları afi n dönüşüm modeli ile giderilebilmekte ve 
dönüştürülmek istenen sistemde koordinat değerleri hesaplanabilmektedir. 

Projektif dönüşümde, koordinat sistemlerinin birbirlerine paralel olmadığı durumlar-
da kullanılabilinen, koordinat dönüşümlerinin en geniş halidir. Özellikle fotogramet-
ri uygulamalarında, resim koordinat sistemi ile arazi koordinat sisteminin birbirine 
paralel olmadığı bilinir. Bunun dışında farklı projeksiyon sistemlerinin birbirlerine 
paralel olmadığı düşünüldüğünde, Projeksiyon sistemleri farklı koordinat sistemle-
rinin birbirlerine dönüştürülmesi sırasında hassasiyetin önemli olduğu durumlarda 
kullanım alanı bulabilmektedir. 

Her üç dönüşüm bağıntısının, hesap yükü ve gerekli ortak nokta sayısı göz önüne 
alınarak hangi durumlarda hangi dönüşümün kullanılması gerektiği ortaya konulmuş-
tur.
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KONUMLANDIRMA AMAÇLI ON-LİNE 
KULLANICI SERVİSİ

Erol Yavuz1, Nihat Ersoy2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Harita Kadastro Programı
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: CORS, CORS-TR, OPUS, OPUS-RS

Bu bildiride Amerika Birleşik Devletlerinde kullanılan ve Online Konum Belirleme 
Kullanıcı Servisi olarak adlandırılan OPUS-RS hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bildi-
rinin ülkemizde oluşturulması devam eden CORS-TR sisteminin online kullanımına 
ışık tutması da amaçlanmıştır. OPUS-RS, GPS kullanıcılarının hızlı ve kolay bir şe-
kilde Ulusal Uzay Referans Sistemi (NSRS)’ne girmelerini sağlayan bir sistemdir.  Bu 
sistemde GPS verileri 2 saat ya da daha fazla süreyle gözlemlenir. NGS web sayfası 
vasıtasıyla RINEX dosyaları eklenebilir. NGS bilgisayarları ve yazılımları ile otoma-
tik olarak işlem yapılır. Bu işlemler sırasında en uygun 3 CORS istasyonu kullanılır. 
Bu sistemde konum koordinatları genellikle birkaç dakikalık bir sürede e-mail yolu 
ile de elde edilebilir.

NGS tarafından işletilen OPUS sistemi, GPS kullanıcılarının Ulusal Uzay Referans 
Sistemine (NSRS) kolayca girmelerini sağlar. Ağustos 2005 de sonuçlandırılmış olan 
OPUS-RS, OPUS’un yeni bir versiyonudur. Sistem sayesinde 15 dakikadan daha kısa 
aralıklarla kullanıcı verilerinden kaliteli jeodezik konumlandırma verileri elde edile-
bilmektedir. Buda kullanılan yeni bir dahili işleme programı ile yapılmaktadır.
Harici ara yüzün büyük bir bölümü orjinal OPUS’un aynısıdır. Orijinal OPUS için 
geçerli olan açıklamaların ve bilgilerin çoğunluğu OPUS-RS içinde geçerlidir.

OPUS-RS için geçerli olan referans istasyonu seçim algoritması düzenli OPUS dan 
oldukça farklıdır. OPUS-RS, düzenli verilere sahip referans istasyonlarını seçerek 
kullanıcı istasyonundan mesafenin arttırılması için referans istasyonlarını araştırır. 6 
referans istasyonunun seçilmesiyle ya da kullanıcı istasyonundan test edilen bir son-
raki referans istasyonuna olan mesafe 250km yi aşarsa araştırma biter. Bunun sebebi 
kullanılan coğrafi  enterpolasyon algoritmasıdır. Çünkü OPUS-RS seçilmiş olan re-
ferans istasyonlarının oluşturduğu kapalı poligon içindeki ya da poligonun en fazla 
50km dışındaki kullanıcı istasyonu için kullanılan bir dosyayı işleyecektir.. Eğer araş-
tırma algoritması en az 3 kabul edilebilir referans istasyonu bulamazsa, OPUS-RS 
bir çözüm denemesi yapmayacaktır. Kullanıcı OPUS seçenekler sayfasını kullanarak 
referans istasyonlarını manuel olarak seçerse bu sınırlandırmayı aşabilir.
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OPUS-RS de dahili işleme RSGPS (Hızlı Statik GPS) programı temeline dayanır. 
RSGPS, Ohio üniversitesinde (Kashani et al, 2005; Grejner-Brzezinska et al, 2005) 
uydu konumlandırma ve navigasyon (SPIN) grubunca geliştirilen MPGPS (çok amaç-
lı GPS) programı temeline dayanır. RSGPS iki önemli farkı aşağıdaki gibidir: 

• RSGPS presizyonlu taşıyıcı faz gözlemleri L1 ve L2  yanında P1 (ya da C1) ve P2  
gözlemlerini de kullanır. 

• RSGPS, tamsayı belirsizliklerini tespit etmek için LAMBADA (Least-Squares Am-
biguity Decorrelation Adjustment - En Küçük Kareler Yöntemiyle Korelasyonsuz Be-
lirsizlik Dengelemesi) algoritması kullanır.
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JEODEZİK VERİLERDEN STRAIN (GERİNİM) 
ELEMANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME

F.Poyraz1, Ö. Aydın1

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği ABD

Anahtar Kelimeler: GPS, Strain (Gerinim), Tektonik

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği’ nin önemli konularından biride deformasyon 
analizidir. Gerek mühendislik yapılarının zaman içerisindeki deformasyonlarının in-
celenmesi, gerekse yer kabuğu hareketlerinin incelenmesi amacıyla değişik araştırma-
lar yapılmaktadır. Son yıllarda yapılan deformasyon analizlerinde, noktaların epoklar 
arasındaki koordinat farklarının deformasyon olarak yorumlanmasının yanı sıra bu 
değişimlere yol açan kuvvetlerin de araştırılması gerekmektedir. Bir cismin birim 
miktarındaki gerinime karşı meydana gelen şekil ve hacim değişmesine strain (birim 
deformasyon) denir. Gerinim, bir noktanın komşu noktalara göre yer değiştirme mik-
tarının noktanın başlangıçtaki yeri ile referans noktası arasındaki uzaklığa bölümü 
şeklinde tanımlanabilir.

Yerkabuğundaki deformasyonların incelenmesinde jeodeziciler noktaların zaman 
içinde yer değiştirmesi ile ilgilenmişlerdir. Fakat jeolog ve jeofi zikçiler için daha çok 
gerinim (strain) alanının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yapı-
lan tektonik çalışmalarında yeryuvarının aslında çeşitli plakalardan oluştuğu ortaya 
çıkmıştır. Bu plakaların birbirleriyle olan etkileşimden dolayı yer kabuğunda sürekli 
olarak deformasyonlar oluşmaktadır. Deformasyonların izlenmesi günümüz teknolo-
jisi ile giderek kolaylaşmaktadır. Uzun süreli ve tekrarlı GPS ölçüleri sayesinde bir 
jeodezik ağ üzerindeki noktaların yer değiştirmeleri yüksek güvenirlilik ve doğruluk-
larda elde edilebilmektedir. Jeodezik ağ noktaların yer değiştirmelerinin yanında yer 
değiştirmelere sebep olan kuvvetle de incelenmesi gereken önemli konulardan biridir. 
Bu kuvvetlerin belirlenmesi çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemlerden biri 
de gerinim parametrelerinin belirlenmesidir. 

Gerinim analizi, deformasyon ölçümlerinde jeodezik verilerin değerlendirilmesinde 
başvurulan önemli yöntemlerden birisidir. Deformasyona uğrayan ve deformasyon 
oluşabilecek bölgelerdeki gerinim hesapları sayesinde gerinim miktarları ve bu ge-
rinimlerin nasıl ve ne şekilde bir deformasyona yol açtığı tespit edilebileceği gibi, 
birçok afetler için de önceden tedbirler alınmasına olanak sağlar. Bu şekilde yapılan 
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gerinim analizleriyle deprem ve heyelan gibi doğal afetlerin oluşumuna yol açan geri-
nim miktarlarının bilinmesi ve önceden tahminleri ile tehlikeli sonuçlara sebep olacak 
bir çok olayların önlemlerinin alınmasına kolaylık sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, gerinim analizinde 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleştirilen GPS ve-
rileri ve bu GPS verilerinin değerlendirilme sonuçları kullanılmıştır. Ayrıca gerinim 
tensör elemanlarından yararlanılarak gerinim parametrelerinin hesaplanması, sade ve 
kolay anlaşır olması bakımından iki boyut için açıklanacaktır.  
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KALMAN FİLTRELEME YÖNTEMİYLE OTONOM 
HAVA ARAÇ NAVİGASYONUNDA GPS/INS 

ENTEGRASYONU

Erkan Beşdok1, Ali Erdem Özçelik1

1Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: GPS, INS, Kalman Filtreleme

Navigasyon uygulamalarında otonom araçların kullanımı tercih edilmektedir. Otonom 
hava araçlarının gelişimi özellikle düşük maliyetli navigasyon verisi elde edilmesi-
ni sağlamaktadır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan konum belirleme sistemi 
GPS’tir.  GPS destekli veri algılama sistemleri navigasyon uygulamalarında, görüntü 
işleme uygulamalarında, hava kontrol sistemlerinde, ulaştırma ve hedef izleme gibi 
birçok alanda kullanılmaktadır. Atmosferik koşullar ve fi ziksel çevre şartlarından do-
layı GPS sinyallerinde kesinti ya da bir takım bozulmalar oluşmaktadır. GPS, özellik-
le kapalı alanlarda, navigasyon amacıyla gerekli donanımlara sahip ek algılayıcı sis-
temlerle desteklenmektedir. İnersiyal Navigasyon Sistemler (INS) olarak adlandırılan 
algılama sistemleri bu amaçla kullanılmaktadır. Bu çalışmada GPS/INSentegrasyonu-
nun önemi üzerinde durulmakta ve çalışma kapsamında gerçekleştirilen simülasyon 
tabanlı veri entegrasyonu ve sonuçları aktarılmaktadır.

Uydu tabanlı konum belirleme ve navigasyon sistemleri son yıllarda başarılı bir şekil-
de kullanılmaktadır. Bu alanda, hareketli objelerin konumunu belirlemek için Doppler 
Etkisini kullanan, Amerika donanma TRANSIT navigasyon uydu sistemi ilk sistem 
olarak bilinmektedir. Sırasıyla Amerika, Rusya ve Avrupa tarafından geliştirilen GPS, 
GLONASS ve Galileo uydu sistemleri de navigasyon ve konum belirlemeye dayalı 
olarak geliştirilen uydu sistemleri arasında yer almaktadır. Günümüzde birçok na-
vigasyon sistemleri uygulama alanlarında GPS en çok kullanılan konum belirleme 
sistemi olarak bilinmektedir. GPS istenilen hassasiyette konum ve hız bilgilerini kul-
lanıcıya sunmaktadır.

Ancak, kentsel alanlarda, ormanlık alanlarda ve köprü, bina vb. gibi yapılaşmaların 
yoğun olduğu yerleşim alanlarında uydu sinyallerinin kesintiye uğraması GPS uy-
gulamalarında sorunlar oluşturmaktadır. Navigasyon ve konum belirleme uygula-
malarında bu tür sorunların engellenmesi amacıyla GNSS tabanlı konum belirleme 
teknolojileri alanında GPS modernizasyonuna gidilmektedir. Diğer taraftan, Galileo 
Avrupa küresel navigasyon uydu sistemi GPS ile uyumlu çalışabilmektedir ve sivil 
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kullanıcılar için belirlenen standartlara göre çift frekans kullanılarak metre hassasiye-
tinin altında anlık konum bilgisi sağlayabilecektir. Ancak geliştirilen GPS sivil kulla-
nıcılara üç frekans kullanımı sağlayacaktır.

INS sistemlerinin çok maliyetli olması karşısında düşük maliyette bir çözüm GPS/
INS entegrasyonuyla oluşturabilmektedir. Bu iki sistemin entegrasyonu, INS üze-
rindeki hataların azaltılmasına ve düşük maliyetli IMU sistemlerinin kullanılmasını 
sağlamaktadır. Böylece düşük maliyetli ve hassas INS sistemleri, yüksek maliyette 
gerçekleştirilmiş olan birçok uygulama (uzaktan kontrollü araçlar, otonom araçlar, 
askeri uygulamalar vb.) için geliştirilebilmektedir.

İnersiyal navigasyon sistemleri, inersiyal ölçüm donanımı (IMU) ve navigasyon he-
saplayıcı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. İnersiyal ölçüm donanımları üç 
tane ivmeölçer ve üç tane jiroskoptan oluşmaktadır. İvmeölçerler araca ait ivmelenme 
ve yer çekimi kuvvetini inersiyal referans düzleminde ölçmektedir. Jiroskoplar aracın 
yeryüzüne göre açısal hızlanma değerlerini inersiyal referans düzlemine göre belirle-
mektedir. Navigasyon hesaplayıcı inersiyal verileri algılamada ve işlemede iki fonk-
siyon çalıştırmaktadır. İlk olarak dikey referans yerel yer çekim vektörü ve azimut 
referans yeryüzü hız vektörü kuzey bileşeni kullanılıp bir başlangıç dönüklük değeri 
oluşturularak doğrultulama yapılmaktadır. Kuzey yönüne göre bilinen bir azimuta sa-
hip ve yerel seviyede navigasyon referans koordinat düzlemi oluşturulduktan sonra 
navigasyon hesaplayıcı serbest-inersiyal navigasyon moduna geçmektedir. INS nin 
dış kaynaklı navigasyon sinyallerine gerek duymadan mekanizmanın kendini doğrul-
tulaması en önemli avantajlarındandır.
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YERSEL LAZER TARAMA VERİLERİNDE 
ÇEVRESEL VE OBJESEL NEDENLERDEN 

KAYNAKLANAN HATALAR

Kutalmış Gümüş1, Halil Erkaya1, Nursu Tunalıoğlu1

1Yıldız Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Lazer tarayıcı, Hata Analizi, Ölçme, Kültürel miras, Mühendis-
lik Ölçmeleri

3 boyutlu (3B ) yersel lazer tarama teknolojisi, taranmış bir obje veya alanın yüzeyin-
den elde edilen nokta kümeleri yardımıyla, taranmış nesnelerin birebir gerçeğe yakın 
görüntülerinin oluşturulduğu, modellerinin elde edildiği bir tür kopyalama teknolojisi 
olarak adlandırılmaktadır. Bu teknoloji ile herhangi bir alanda, büyük ölçekte, karma-
şık, düzensiz, standart veya standart olmayan nesnelerin 3B verileri doğrudan topla-
nabilmektedir. Daha sonra bu veriler yardımıyla, nesnelerin 3B modelleri yaratılıp, 
çizgi, yüzey, alan ve hacim gibi bilgiler elde edilmektedir. 

Bu teknoloji günümüzde, farklı mühendislik disiplinleri tarafından yaygın olarak kul-
lanılan yeni bir ölçme tekniği olarak gelişim sağlamıştır. Buna paralel birçok bilimsel 
araştırma ve geliştirme çalışmasında, farklı meslek disiplinlerinin uygulama alanla-
rında da yaygın bir şekilde kullanılarak giderek ilgi çekmeye başlamıştır. Bu nedenle, 
yersel lazer tarayıcıların potansiyel uygulamaları çok çeşitlidir ve kullanım alanları 
da gittikçe artmaktadır. Özellikle mühendislik ölçmeleri, deformasyon ölçmeleri, en-
düstriyel ölçmeler, kültürel mirasın korunması ve yaşatılması, arkeoloji, mimarlık, 
rölöve ve restorasyon çalışmaları, havacılık, denizcilik, imalat ve savaş endüstrisi, 
trafi k, tıp vb. gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bilgi yakalama olayı ile lazer tarayıcılar, teknolojiye yeni bir boyut getirmiştir. Yersel 
lazer taraması, yersel uygulamalarda ek bir teknik haline gelmiştir. Lazer taramala-
rındaki son gelişmeler, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği uygulamaları alanında 
olmuştur. Lazer teknolojisi alanındaki araştırmalar, uzun bir geçmişe sahiptir. Hızlı ve 
minimum giderle, acilen bütün obje( 3b model) hakkında eksiksiz 3 boyutlu geomet-
rik ve görsel bilgiye ulaşmak, lazer tarama teknolojileri ile olmaktadır. Yersel lazer 
tarayıcı ile taranacak yüzey üzerindeki bir nokta arasındaki uzunluk, lazer sinyalinin 
yüzeye gönderilmesi ve yüzeyden geri dönen lazer sinyalinin tespiti arasında geçen 
zamanın yüksek doğrulukla belirlenmesiyle hesaplanır. Obje, optik-mekanik tarayıcı-
lar ile ölçme uzunluğuna bağlı olarak, yatay ve düşey yönlendirmelerle taratılır. Bu 
tarama işlemlerinde, taramadan elde edilen sonuçları etkileyen birçok faktör vardır.
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Yersel lazer tarama ölçümlerinde hata kaynakları araştırmaları, birbiriyle ilgili olan 
faktörlerin çok sayıda olmasından dolayı karıştırılmaktadır. Bu karışıklık, lazer tara-
yıcılarının farklı tasarımda olmaları, farklı dalga boyları ve farklı ışın saptırma ünite-
leri kullanmaları yüzünden fazlalaşmaktadır. Lazer tarayıcılarının tasarımları, birçok 
elektriksel ve mekanik parça kullanılması ve her bir parçanın toplam hataya olan et-
kileri nedeniyle oldukça karışıktır. Ek olarak, farklı ölçüm metotlarının kullanılması, 
çevreden kaynaklan sebepler, taranan obje veya nesnenin yansıma yüzeylerinin etki-
leri, operatörden kaynaklanan hatalar, tarama parametrelerinin yanlış belirlenmesi, 
doğrudan ve dolaylı jeoreferanslamadan kaynaklanan durumlar vb. etkiler hata kay-
naklarına yol açmaktadır.

Ortam sıcaklığı, basınç, bağıl nem, aydınlatma, ortamın hareketliliği yani titreme gibi 
çevresel faktörler lazer tarama teknolojisinde önemlidir. Bu çevresel faktörlerin de-
ğişkenliğini kontrol etmek oldukça zordur. Yersel lazer tarama teknolojisinde diğer 
önemli bir konu obje yüzeylerinin yansırlığıdır. Lazer tarama teknolojisinin yansıtma-
sız bir teknik olmasından dolayı, objeye dayalı uzunluk ölçmelerinden kaynaklanan 
hatalar ve sinyal gürültüsü, obje yüzeyinin yansırlığına bağlıdır. Bu bildiride, yersel 
lazer tarama ölçümlerindeki çevresel ve objesel nedenlerin ölçüm hatalarına etkileri 
açıklanacaktır.
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BİREYLERİN DENİZ KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ 
BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN CBS YARDIMIYLA 

İRDELENMESİ

İsmail Dursun1, Dursun Zafer Şeker1, Nüket Sivri2

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
2İstanbul Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, Çevre, Kıyı Mühendisliği, Bilinç düzeyi, 
Deniz kirliliği

Deniz kirliliği konusundaki çalışmalar üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz için 
oldukça önemlidir. Denizlerin taşımacılık ve turizm amacıyla kullanılması, evsel, en-
düstriyel atıkların arıtılmadan veya kısmen arıtılarak denize verilmesi, deniz kazaları 
sonucu meydana gelen petrol akıntıları, akarsulardan denizlere ulaşan tarımsal atıklar, 
kirlenmeyi meydana getiren başlıca etkenlerdir. Deniz kirliliğine sebep olan atıklar 
belirli zamanda, bir bölgedeki kirlenme yoğunluğuna bağlı olarak insan sağlığına ve 
çevreye olumsuz yönde etki etmektedir. 

Deniz ve iç sularımızda canlıların sayıca ve türce giderek azalması, kirliliğin, yanlış 
yapılaşmanın, aşırı avlanmanın, yanlış teknoloji kullanımının en önemli belirtileridir. 
Çeşitli yollardan meydana gelen deniz kirliliği, toplumların korunması ve insanlığın 
geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir. Belirli bir sistem içinde yerleşmiş 
toplumlar, üretim teknolojisi sonucu ekolojik dengeyi tahrip etmekte, kısa dönemde 
geçimlerini sağlama endişesi içinde uzun dönemin birçok imkânlarını yok etmektedir. 
Kirliliğin en yoğun olduğu sucul kaynaklar, gelecekteki gıda deposu özelliğini hızla 
yitirmektedir. Bu kirlilik, besin zinciri boyunca giderek artmakta ve sonuçta tüm canlı 
sistemler bu kirlenmeden payına düşeni almaktadır. Denizi kirleten nedenleri kayna-
ğına göre fi ziksel(mekanik) kirlenme, kimyasal kirlenme, fi to-saniter (pestisid, ensek-
tisid) kirlenme, organik kirlenme, ısı ile kirlenme, sentetik deterjanlar ile kirlenme, 
petrol kirliliği, radyo aktif kirlenme şeklinde sıralamak mümkündür. 

Ülkemizi çevreleyen denizlerin ana kütle olan okyanusla oranla çok küçük olması ve 
kısıtlı madde alışverişinin bulunması bu su kütlelerinde kirlenmenin büyük ölçüde 
birikim yapmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden ülkemizi çevreleyen denizler, gemi 
trafi ği sonucunda bilerek ya da bilmeden bırakılacak olan maddelere, istenmeyen ama 
olabilecek deniz kazaları açısından son derece kritik bölgeleri oluşturmaktadırlar. Ül-
kemizi çevreleyen denizlerde de kirlenme düzeyi çok acil kararlar almamızı gerek-
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tirecek boyutlara ulaşmaktadır. Denizlerde petrol kirlenmesinin takibi ile ilgili olan 
bazı çalışmalar İstanbul Boğazındaki petrol kirliliğinin Karadeniz kaynaklı olduğunu 
göstermektedir. 

İnsanların deniz kirliliği konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunun belirlen-
mesi ve bunun geliştirilmesi çok önemlidir. Bu amaçla denize olan bakış açısı ve 
deniz kirliliği hakkında bilinç düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 
Coğrafi  Bilgi Sistemi (CBS) etkili, verimli ve görselliği ile daha geniş kitlelere ula-
şabilirliği ile en gözde analiz yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da 
CBS kullanılarak İstanbul’da deniz kirliliği ile ilgili analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bu amaçla, genel anlamda eğitim ve gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak; İstanbul’un 
iki adet ilçesi (Kadıköy ve Bakırköy) seçilmiş ve buradaki belirli okullarda 30 so-
rudan oluşan anketler ve sorulara bağlı analizler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 
uygulanan anket 30 sorudan oluşmaktadır ve bu anketle; kıyısal alanların kullanımı, 
deniz kirliliğinin boyutları ve olası sebepleri hakkında bilinç düzeylerinin CBS or-
tamında gösterilmesi ve analiz edilmesi hedefl enmiştir. Anketlere puanlandırma ya-
pılarak belirlenmiş bilinç düzeylerine göre iki ilçe farklı sorgulamalar ve analizler 
CBS yardımıyla karşılaştırılmıştır. Bu anketlerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen 
sonuçlar, CBS (Coğrafi  Bilgi Sistemi) ortamında irdelenmiş ve görselleştirilerek su-
nulmuştur. Çalışmanın sonucunda bilinç düzeyleri; deneklerin yaş aralıkları ve eğitim 
durumlarına bağlı olarak ilişkilendirilmiştir.
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GSM BAZ İSTASYONLARINDA 
ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTASININ 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMIYLA 
OLUŞTURULMASI; KONYA ÖRNEĞİ

Osman Uygunol1, S.Savaş Durduran2

1Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü
2Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, Risk tahmini ve analizi, Çevre, Elektro-
manyetik Kirlilik, Konumsal Analiz

Bilgi teknolojisi kullanımının temel nedenleri, bilgi hacminde meydana gelen önemli 
artışlar, işlemlerin karmaşıklaşması ve tepki çabukluğunun gerekliliği olarak sırala-
nabilir. Bilgi hacminin artması, onun anlaşılmasını ve kullanımını gittikçe güçleştir-
mektedir. Gelişen bilgi teknolojisi insanlara sürekli bilgi akışı sağlarken, artan bilgi 
hacminden verimli bir şekilde yararlanabilmek ve sağlıklı kararlar alabilmek için de 
bilgi teknolojisi kullanım gereksinimi gündeme gelmektedir. Doğru ve gerekli bilgiye 
en kısa zamanda ulaşma ihtiyacı Coğrafi  Bilgi Sistemlerini (CBS) doğurmuştur. Coğ-
rafi  Bilgi Sistemlerinin çevre problemlerinin çözümünde kullanımı, en güçlü ve en 
başarılı uygulama alanlarından biridir. Dünya’daki teknolojik gelişmelerin bir sonucu 
olarak, ülkemizde de Coğrafi  Bilgi Teknolojileri’ne olan eğilim sürekli olarak art-
maktadır. Özellikle, aynı coğrafyada bulunan farklı içerikli konumsal bilgilerin hızlı 
analiz gereksinimi, kamu kurum ve kuruluşlar yanında artık bireyler için de etkin 
bir karar-destek aracı olarak önemsenmektedir. CBS teknolojisi, sorgulama ve ista-
tistiksel analiz gibi klasik veritabanı işlemlerini, görselleştirme ve haritalar tarafından 
sağlanan coğrafi  analizlerle birleştirmektedir. Konumsal analiz işlemlerinde, mevcut 
girdilerden yararlanılarak, yeni bilgi kümeleri üretilmektedir.

Elektriğin keşfi  ile yeni bir yaşam boyutu açılmış ve bunu izleyen teknolojik yenilik-
ler çoğalmıştır. Fakat bu bilgi ve teknolojik gelişimin olumlu yönü yaşamı kolaylaş-
tırırken, olumsuz yönü ise yaşam kalitesini bozan unsurları içermesidir. 21. Yüzyılda 
yaşamakta olduğumuz yerlerde çevre ve gürültü kirliliği gibi sorunların yanına bir 
de elektromanyetik kirlilik eklenmiştir. Son yıllarda cep telefonlarının kullanımında-
ki hızlı artış, her yıl çok sayıda yeni baz istasyonunun planlanmasını ve kurulması-
nı gündeme getirmektedir. Apartman çatılarına, bina yan yüzlerine, okul ve hastane 
bahçelerine baz istasyonu anteni kurulması insanların kişisel istekleri dışında kalmış, 
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bunun sonucu olarak çeşitli tartışmalar ve şikayetler ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, baz 
istasyonlarının kurulduğu yerlerde oluşturduğu elektromanyetik alan şiddetinin be-
lirlenmesi ve elektromanyetik alanların olası etkileri ile korunma yolları konusunda 
kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda bölgesel bazda elekt-
romanyetik kirliliği belirlemek ve ciddi bir problemin olduğu bölgelerde bu kirliliği 
uygun bir yöntemle kontrol altına almak amacıyla elektromanyetik kirlilik haritaları 
oluşturulmaya başlanmaktadır. Bu amaçla, genellikle bölgenin haritası üzerinde önem 
arz eden noktalar tespit edilmekte ve ölçümler yapılarak o noktalardaki kirlilik düzey-
leri belirlenmektedir. Ayrıca kirlilik düzeyleri sınıfl andırılarak her bir kirlilik düzeyine 
farklı bir renk verilebilmekte ve harita üzerindeki bu renklendirmeler kirliliğin yoğun 
olduğu bölgeleri daha net bir şekilde ifade edebilmektedir. Böylece, az, orta, çok kirli-
likteki alanlar, belirlenebilmekte ve bu alanlarda uygulanacak önlem çalışmalarının alt 
yapısı oluşturulabilmektedir. Ayrıca, gelecekte elektromanyetik kirlilik sorunu yarata-
cak kullanımlar için yerleşim kararı verilmesinde ve planlamasında kentin yerleşimini 
bozmayacak biçimde yapılması için de bu haritalardan yararlanıla bilinmektedir. 

Bu çalışma, CBS yardımı ile problem kaynaklarının ortaya konulması, çözüm yolları-
nın üretilmesi ve elektromanyetik kirliliğin haritalar üzerinde gösterilmesini amaçla-
maktadır. Çalışma sayesinde, Konya ili Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde bulu-
nan GSM baz istasyonlarının oluşturduğu elektromanyetik alan değerlerinin ölçümü 
gerçekleştirilecek, elde edilen veriler CBS ortamına aktarılıp konumsal analizler ya-
pılarak, bölgenin elektromanyetik kirlilik haritası oluşturulacak, baz istasyonlarının 
okul bahçeleri, kreşler, hastaneler, parklar gibi toplu yaşama ve kullanım alanlarına 
kurulmasının insan sağlığı açısından sakıncası olup olmadığı tespit edilmeye çalışıla-
caktır. Böylelikle elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu bölgeler belirlenip gerekli 
önlemlerin alınmasına olanak sağlanmış olacaktır. 
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AKIM ÖLÇÜMLERİ OLMAYAN AKARSU 
HAVZALARINDA HİDROELEKTRİK 

POTANSİYELİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK 
UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE HİDROLOJIK 

MODELLEME

Uğur Algancı1, H.Gonca Coskun1, Ebru Eriş2, Necati Ağıralioğlu2, Kerem 
Cığızoğlu2, Levent Yılmaz2, Z.Fuat Toprak3

1İstanbul Teknik Üniversitesi - Uzaktan Algılama Anabilim Dalı
2İstanbul Teknik Üniversitesi - Hidrolik Anabilim Dalı

3Dicle Üniversitesi - İnşaat Müh. Bölümü

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Sayısal Arazi Modeli, 
Hidrolojik Modelleme, Hidroelektrik Potansiyel

Türkiye engebeli bir araziye sahip olduğundan akarsuların düşüm yükseklikleri bü-
yük, dolayısıyla hidroelektrik potansiyelleri çok yüksektir.2006 yılı sonu verilerine 
göre Türkiye’nin teknik ve ekonomik hidroelektrik potansiyeli yaklaşık 130 GWh 
olarak belirlenmiştir. . Hesaplanan bu toplam potansiyelin 45.8 GWh’i işletmededir. 
Bu ise yaklaşık olarak %35’tir. Öte yandan Türkiye’de Devlet Su İşleri ve Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi genel müdürlükleri tarafından 3000’e yakın gözlem istasyonunda 
akarsu akım (debi) ölçümleri yapılmasına rağmen pek çok akarsu ve kollarında akım 
ölçüm istasyonu yoktur.

Hidroloji ve su kaynakları araştırma ve çalışmalarında son yıllarda Uzaktan Algılama 
(UA) yöntemleri ile sağlanan uydu görüntüleri ve Coğrafi  Bilgi Sistemleri (CBS) kul-
lanılmaktadır. Uydu teknolojilerinin gelişimi ile yersel ölçümlere göre hızlı ve ekono-
mik çözümler ve bilgiler elde edilebilmektedir.

Çalışmaya konu olan Trabzon - Solaklı havzası gibi özellikle ulaşımın çok zor veya 
imkansız olduğu dağlık alanlarda uzaktan algılama yöntemlerinden yararlanarak Hid-
roelektrik Santral (HES) ve baraj yapımı için uygun bölgelerin seçilmesi ve tanımlan-
masında uydu verilerinden yararlanılmaktadır.

Akım ölçümleri olmayan ya da yetersiz olan, küçük havzalarda hidroelektrik potan-
siyelin belirlenmesinde, oluşturulacak Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ile arazi-
nin yükseklik, eğim, bakı verileri elde edilebilmekte ve bu veriler yardımı ile havza 
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sınırları ve drenaj ağları, minimum maksimum ve ortalama yükseklik gibi bilgileri 
oluşturulabilmektedir. Ayrıca yine uydu verilerinin sınıfl andırılması ile arazi kullanım 
durumu güncel olarak tespit edilebilmektedir. Bu verilerin CBS ortamında modellen-
mesi, yağış, sıcaklık gibi hidrometeorolojik verilerinin de entegrasyonu ile potansiyel 
hesaplanmaktadır.

Bu çalışmada Solaklı Havzası için arazi kullanımının belirlenmesi amacıyla 5.8 m 
geometrik çözünürlüklü IRS P6 multispektral uydu verisi, SYM’nin oluşturulması 
amacı ile de stereo çekim yapan 2.5 m geometrik çözünürlü IRS P5 uydu verisi kul-
lanılmıştır. Üretilen SYM kullanılarak havzaya ait akış yönü ve yüzey akış haritala-
rı oluşturulmuştur. Sonraki aşamada bu haritalar ve SYM bir arada CBS yazılımda 
analiz edilerek havzanın sentetik drenaj ağı oluşturulmuştur. Bu drenaj ağı üzerinde, 
kolların kesişim noktaları üzerinde belirlenen istasyon noktalarını besleyen alt hav-
zalar, yine CBS ortamında analiz sonucu belirlenmiştir. Son aşamada bu alt havzaya 
ait topografi k parametreler hesaplanmıştır. Havzada ve benzer karakteristik gösteren 
komşu havzalardaki konumu bilinen meteoroloji istasyonlarının yağış verileri geo-
istatistiksel bir analiz metodu olan kriging yöntemi ile değerlendirilmiş ve havzaya 
ait eşyağış haritası oluşturulmuştur. Elde edilen topografi k parametreler ve eşyağış 
eğrilerinden elde edilen ortalama alansal yağış bilgileri çoklu regresyon sonucunda 
elde edilen akım denkleminde kullanılarak istasyon noktalarına ait akım değerleri he-
saplanmıştır. Bu akım değeri, modelin test edilmesi amacıyla, uzun yıllara ait noktasal 
ölçüm değerleri mevcut olan Ögene -Alçakköprü akım gözlem istasyonu (AGİ) ve-
rileri ile kıyaslanmış ve bu karşılaştırma sonucunda model ile tahmin edilen değerin, 
noktasal ölçümlerle % 4 oransal hata ile örtüştüğü gözlemlenmiştir.
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1İstanbul Teknik Üniversitesi
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4Selçuk Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Sayısal Arazi Modeli, 
Hidrolojik Modelleme, Hidroelektrik Potansiyel

Bu çalışma TÜBİTAK - ÇAYDAG tarafından 2008 yılında desteklenmiş ve Haziran 
2008 tarihinde başlamıştır. Çalışmada yapılacak işlerin özeti ve çalışmalarda bugüne 
kadar gerçekleştirilen aşamalar anlatılmıştır. Çalışma bölgesinde meydana gelen akut 
kalp krizlerine ait verilerin toplanabilmesi ve bunların Coğrafi  Bilgi Sistemi ortamın-
da veri tabanına aktarılması gerekmektedir. İstanbul’da kalp hastalıkları ile ilgili çalı-
şan iki büyük kurum bu projede işbirliği yaparak bilgilerini paylaşacaktır.

Yaygınlıkla kalp krizi olarak bilinen akut miyokardial enfarktüs (AMI veya MI), kal-
be giden damarlardan birinde akışın engellenmesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. 
Oluşan oksijen kesintisi kalp dokusunda hasara veya dokunun ölümüne neden olabil-
mektedir. Tıbbi müdahale gerektiren bu durum, tüm dünyada kadın ve erkeklerin baş-
lıca ölüm nedenlerinden biridir. Pek çok ülkede ise, kanserden daha çok sayıda ölüme 
yol açarak önde gelen ölüm nedeni olmaktadır. Türkiye’de yıllık ölümlerin yaklaşık 
yarısı kalp ve damar rahatsızlıkları sonucunda gerçekleşmektedir. İstanbul’da, bek-
lenmekte olan deprem sonrası 100.000 kişinin öleceği tahminleri yapılırken; her yıl 
yaklaşık 400.000 insan kalp rahatsızlıkları sonucunda ölmektedir. Doktorlara göre de 
bu ölümlerin tümü olmasa da yaklaşık 300.000 tanesi koordinasyon eksikliği nede-
niyle gerçekleşmektedir ve önlenebilir durumdadır. 

Bu konudaki çalışmalar dikkate alındığında, MI hakkında bazı genel düşünceler bu-
lunmaktadır. Örnek olarak: MI vakaları çoğunlukla sabah 7 ve öğlen 12 saatleri ara-
sında görülmektedir. Yapılan bir araştırma, ölüm yoğunluğunun yaşam biçimindeki 
değişiklikler ve nüfus yapısındaki değişiklikler sonucunda başka bir zaman dilimine 
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(13:00–19:00 arası) kaydığını göstermektedir. Dolayısıyla yeni çalışmaların gerek-
liliği gözler önüne serilmektedir. Türkiye için henüz güvenilir bir istatistiksel çalış-
ma gerçekleştirilmediği için, kalp rahatsızlıkları sonucu gerçekleşen ölümlerin genel 
ölümlere oranıyla ilgili bilgi veya tablolar sunulamamaktadır.

Projenin amacı, Türkiye’de özellikle büyük metropolitan şehirlerde akut kalp kriz-
lerinin konumsal dağılımı ve mekansal yoğunluğunun analiz edilmesine araç olacak 
Coğrafi  Bilgi Sistemleri (CBS) kapsamında bir veri tabanı oluşturularak akut kalp kri-
zi vaka haritaları üretilecektir. Üretilecek bu haritaların yanı sıra analiz yapmak amacı 
ile mekansal verilerden ambulans yerleri, hastane yerleri ve yol bilgileri veri olarak 
girilecektir. Vakalarının konumsal dağılımları ve yoğunlukları analiz edilecek, vaka-
ların sağlık birimlerine yakınlıkları sorgulanacak, toplu taşıma rotaları incelenecek 
ve ambulansların konum tayinleri, müdahale merkezi veya resturasyon noktalarının 
konumlarının belirlenmesine de yardımcı olacaktır.

Gerçekleştirilmesi düşünülen bu proje sonunda; akut kalp krizleri vakalarının geo-
istatistiksel analizler yapılarak, bu vakaların coğrafi k dokuları hazırlanacak ve me-
kansal dağılımları analiz edilecek, meydana gelen vakalarda hayatta kalma ve hastane 
uzaklıkları arasındaki ilişkiler incelenecek, yeni ambulans ve resturasyon yerlerinin 
tayini yapılacak ve yapılabilecek yeni analizler için Türkiye de bulunmayan yeni gü-
venilir ve kalıcı bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Bu araştırma projesi, Coğrafi  Bilgi Sistemi tekniklerinin kullanımı ile akut kalp kriz-
lerinin mekansal dağılımının incelenmesi ve zamanında müdahaleler için yeni res-
turasyon, ambulans yerlerinin saptanmasını kapsamaktadır. Projenin uygulama alanı 
olarak ilginç sosyo-demografi k yapısıyla Türkiye’nin hemen hemen beşte bir nüfusu-
nu barındıran İstanbul ili seçilmiştir.
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 X. OTURUM
 PARALEL OTURUM II: UZAKTAN ALGILAMA 1
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Onur KARSLIOĞLU

Rize İli Genelinde Heyelan Tehlikesi Altında 
Bulunan Bölgelerin Kullanım Türlerinin 
Belirlenmesi
Emin Yahya Menteşe, Korhan Erturac, Orkan Özcan

İllegal Madencilik Faaliyetlerinin Dınsar İle 
Belirlenmesi
Hakan Ş. Kutoğlu, Hakan Akçın, Hüseyin Kemaldere, 
omonori Deguchi, Masatane Kato

Zonguldak Taşkömürü Havzasında Düşey 
Hareketlerin İzlenmesine Yönelik Insar 
Çalışmaları
Hakan Akçın, Hakan Ş. Kutoğlu, Hüseyin Kemaldere,
Tomonori Deguchi
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RİZE İLİ GENELİNDE HEYELAN TEHLİKESİ 
ALTINDA BULUNAN BÖLGELERİN KULLANIM 

TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

Emin Yahya Menteşe1, Korhan Erturac1, Orkan Özcan1

1İstanbul Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, Afet yönetimi, Uzaktan algılama, Sınıf-
landırma, Risk tahmini ve analizi

Bu çalışmanın temel amacı Rize ilinde heyelan tehlikesi altında bulunan bölgelerin 
kullanım türlerinin coğrafi  bilgi sistemleri, uzaktan algılama ile jeolojik ve meteoro-
lojik yöntemler yardımıyla belirlenmesidir. Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan 
Rize, yıllık ortalama 2200 mm yağış alması özelliği ile Türkiye’nin en yoğun yağış 
alan bölgesidir. Bu nedenle bölgede yağmurun tetiklemesiyle meydana gelen heye-
lanlara sık rastlanmaktadır. Bu meteorolojik yapıya ek olarak Rize ilinin jeolojik ve 
jeomorfolojik yapısı heyelan olaylarının gerçekleşmesinde çok büyük önem taşımak-
tadır. Rize il sınırları üç ana morfolojik bölgeden oluşur. İlin güney kesimi su bölüm 
çizgisi boyunca BGB-DKD doğrultusunda uzanan dağlık alanlarla temsil edilmekte-
dir. Kuzeydeki Karadeniz kıyısı boyunca uzanan kıyı şeridi büyük ölçüde Pleistosen 
ile günümüz arasında denizel aşındırma ile şekillenmiştir. Bu iki bölge arasında yer 
alan bölge ise akarsularca derince yarılmış eski bir plato alanı şeklindedir. Rize ilinin 
güney kesimini oluşturan dağlık alanda yükseltiler kuzeyden güneye doğru artar ve 
zirve noktalarında, örneğin Kaçkar Dağı`nda 3932 metreye ulaşır. Bu yükseltiler do-
ğuya doğru Altıparmak Dağları`ndan sonra nispeten azalmaktadır. Rize ili genelinde 
gerçekleştirilmiş olan afet bilgi ve meteorlojik erken uyarı sistemi kurulması projesi 
(RABİS) kapsamında işbu çalışmaya altlık olacak veriler de elde edilmiş ve analizler-
de bu veriler kullanılmıştır. Bu verilerin başında sayısal yükseklik modeli, toprak türü 
haritası, jeomorfoloji haritası, jeoloji haritası, eğim haritası, bakı haritası gelmektedir. 
Bu verilerin yanında uzaktan algılama yöntemiyle elde edilen uydu görüntüleri kulla-
nım türleri doğrultusunda sınıfl andırılmış ve bu sınıfl andırma verileri de kullanım tür-
leri olarak analize sokulmuştur. Yapılan çalışmada, SPOT 5 görüntüleri sınıfl andırıl-
mış, sınıfl andırmada örnekleme alanlarının seçilmesi ve doğruluk analizi için spektro-
radyometre ölçmeleri, GPS verileri ve arazi çalışması sırasında çekilen fotoğrafl ardan 
faydalanılmıştır. Bölgede farklı arazi örtü tiplerine sahip alanlarda spektroradyometre 
ölçmeleri yapılmıştır. Her ne kadar SPOT 5 görüntüleri 2005–2006 dönemine ait olsa 
da ekim alanları fazla değişim göstermediğinden ortak kontrol alanları bulmada bir 
sorun yaşanmamıştır. Bu adımda özellikle çay bitkisine ait ölçmeler yapılmasına dik-
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kat edilmiştir. Yapılan spektral ölçmeler sonunda bölgeye ait bir spektral kütüphane 
de oluşturulmaktadır. Bu ölçmeler bundan sonra yapılacak çalışmalar için önemli bir 
veri kaynağı oluşturmuştur. Bu çalışmadaki ilk adım bölgenin heyelan tehlike harita-
sının oluşturulmasıdır. Bu harita, bölgenin sayısal arazi modeli, toprak türü haritası, 
jeomorfoloji haritası ve meteorolojik verilerden yararlanılarak SHALSTAB yöntemi 
kullanılarak meydana getirilmiştir. İkinci adım olarak da bu harita, uydu görüntüle-
rinden sınıfl andırılan arazi kullanım türlerinin tanımlandığı harita ile CBS ortamında 
çakıştırılarak heyelan riski altında bulunan bölgelerin türleri belirlenmiştir. Bölgeler-
den hangilerinin ne oranda bir risk altında bulunduğu ve bu risk altındaki bölgelerin 
hangi kullanım türlerine ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sayede yaklaşık 6000 adet 
binanın doğrudan heyelan riski altında bulunduğu belirlenmiştir. Böylece karar destek 
mekanizmalarına yardımcı olacak çok değerli verilere ulaşılmıştır. Bu veriler ışığın-
da bir acil durum anında gerekli organizasyon bu veriler ışığında sağlanarak yardım 
ihtiyacı içinde bulunan insanlara en verimli biçimde gerekli müdahalenin yapılması 
sağlanacaktır. Ayrıca bu veriler baz alınarak heyelan odaklı önlemler alınacak, acil du-
rum yönetimi organize edilecek ve toplum güvenliğinin etkin bir biçimde sağlanması 
gerçekleşecektir. 
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İLLEGAL MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN 
DINSAR İLE BELİRLENMESİ

Hakan Ş. Kutoğlu1, Hakan Akçın1, Hüseyin Kemaldere1, Tomonori Deguchi2, 
Masatane Kato2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl.
2Earth Remote Sensing Data Analysis Center

Anahtar Kelimeler: Interferometri, SAR, Madencilik Ölçmeleri, İllegal Madencilik, 
Zonguldak

Türkiye’nin en büyük yer altı madenciliğinin gerçekleştirildiği Zonguldak ili çok en-
gebeli ve dağlık bir topografyaya sahiptir. Şehir merkezinin hemen yakın bölgeleri 
yoğun ormanlık alanlarla kaplıdır. Bu bölgede taşkömürü üretimi 1848 yılında başla-
mıştır ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve onun yetkilendirdiği özel şirketlerce 
halen devam etmektedir. Resmi kayıtlara göre, kömür üretimi +155 m ile -550 m 
kotları arasında devam etmekte ve yıllık üretim yaklaşık olarak 3 milyon tonu bul-
maktadır. 1848’den beri gerçekleştirilen toplam üretim 400 milyon tona ulaşmıştır. 
Bununla beraber, bölgenin değişik kesimlerinde çok sayıda illegal kömür üretimi de 
gerçekleştirilmektedir. Bu illegal üretimler sadece TTK’yı ekonomik zarara uğrat-
makla kalmamakta, ayrıca can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Bu illegal 
faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi için bölgede TTK tarafından rutin kontroller yapıl-
makta ancak engebeli ve ormanlık arazide geleneksel yöntemlerle yeterli sonuçlar 
elde edilememektedir.

Bilindiği üzere yer altı kömür madenciliği, yer kabuğunun en üst kırılgan tabakasında 
gerçekleştirilmektedir. Çok hassas bir dengede bulunan bu tabaka yapısı milyonlarca 
yılda oluşmuştur. Yüzyılı aşkın bir süredir sürdürülen madencilik faaliyetleri sırasın-
da, çok büyük miktardaki kütleler maden damarlarından çıkartılmakta ve yer altında 
çok büyük boşluklar oluşmaktadır. Böylece yer kabuğunun en üst kısmındaki hassas 
yapı zarar görmekte ve kömür damarından yeryüzüne doğru tasman denilen yavaş bir 
hareket başlamaktadır.

Yer altındaki maden damarlarında başlayan tasman, yeryüzünde çok daha geniş alan-
ları etkilemektedir. Tasman etkisi altındaki alanın yüzey genişliği ve bu alandaki yer 
değiştirme miktarı, üretim panelinin derinlik, genişlik, uzunluk, kalınlık ve eğim gibi 
geometrik özelliklerine ve jeolojik yapısına bağlıdır. Çoğu zaman yeryüzündeki tas-
man gözle fark edilemez. Ancak GPS, Diferansiyel InSAR vb. jeodezik yöntemlerle 
tespit edilebilmektedir.
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Bu çalışmada, Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki (ZTH) illegal madencilik faali-
yetlerinin tespiti için uzay bazlı Diferansiyel InSAR (DInSAR) tekniğinin kullanılma-
sı önerilmektedir. Bu amaçla gerçekleştirilen pilot çalışmada bir L-Band SAR sensörü 
olan JERS - 1 veri arşivinden yararlanılmıştır. L-Band verisiyle çalışılmasının başlıca 
nedeni havzanın yoğun ormanlarla ve diğer bitki örtüsüyle kaplı olmasıdır. L-Band ra-
dar sinyalleri, bitki örtüsüne penetre ederek zeminden yansıma yapabilmektedir. Böy-
lelikle zeminde meydana gelen deformasyonları izleyebilmek mümkün olabilmekte-
dir. Oysa deformasyon izlemede sıkça yararlanılan C-Band sensörlerininin sinyalleri 
yüksek bitki örtüsü tabakasını aşarak zeminden yansıma sağlayamamaktadır.

JERS-1 uydusunun görevi 1998 yılında sona erdiğinden, çalışmada 20 Mayıs ve 29 
Eylül 1995 tarihlerinde kaydedilmiş iki görüntüden yararlanılmıştır. Bu görüntülerin 
değerlendirilmesi sonucu 4 aylık süreçte bölgenin 5 ayrı noktasında signifi kant defor-
masyon anomalileri saptanmıştır. Bu anomalilerden biri havzanın Kozlu, biri Karadon 
diğer üçü de Üzülmez bölgelerine denk gelmektedir. Değer olarak, en büyük defor-
masyon 204 mm ile Kozlu bölgesinde gözlenirken, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde 
130 mm’nin üzerinde deformasyonlar söz konusudur.

Kozlu ve Üzülmez bölgelerinde deformasyon saptanan alanların TTK’nın üretim 
alanları olduğu daha önceden bilgi dahilindedir. Ancak Karadon bölgesindeki alan 
ile ilgili elde böyle bir bilgi bulunmadığından, yerinde tespit yapılmak üzere ilgili 
bölgeye gidilmiş ve yasal olmadığı izlenimi veren kömür ocaklarından oluşan çarpıcı 
bir manzarayla karşılaşılmıştır.
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ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDA DÜŞEY 
HAREKETLERİN İZLENMESİNE YÖNELİK INSAR 

ÇALIŞMALARI

Hakan Akçın1, Hakan Ş. Kutoğlu1, Hüseyin Kemaldere1, Tomonori Deguchi2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl.
2Earth Remote Sensing Data Analysis Center

Anahtar Kelimeler: Interferometri, SAR, GPS/GNSS, Yüzey Deformasyonu, Tas-
man

Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda (ZTH) taşkömürü madenciliği 160 yıldan beri 
sürdürülmekte ve yer altından her yıl yaklaşık olarak 3 milyon ton taşkömürü çı-
kartılmaktadır. 1848’den günümüze kadar gerçekleştirilen toplam üretim miktarı 
ise yaklaşık olarak 400 milyon tondur. Günümüzde deniz seviyesinin 155 m yuka-
rısından 550 m aşağısına kadar olan ve uzunluğu yaklaşık olarak 300 km’yi bulan 
kömür damarlarında üretim faaliyeti yapılmaktadır. Havzadaki bu yoğun madencilik 
faaliyetleri nedeniyle yer üstünde geniş tasman oluşumları gözlenmektedir. Tasman, 
yeraltında kömür üretimi sonucu oluşan büyük çaplı boşlukların göçüğe bırakılması 
sonucu, yeryüzünde oluşan, düşey yönde çökme ve yatayda deplasman hareketleri-
nin bütünüdür Ayrıca bölge mağara sistemleri bakımından da oldukça zengin yapıya 
sahiptir. Bu durum tasman oluşumlarının tetiklenmesine ve daha da şiddetlenmesine 
neden olabilmektedir. Tasman oluşumları nedeniyle kentin altyapı ve üstyapı tesisleri 
önemli zararlara uğramaktadır. Merkez ilçe ile Kozlu, Kilimli ve Çatalağzı beldele-
rini kapsayan Zonguldak Metropolitan Alanı’nın (ZMA) büyük bir bölümü, kömür 
üretiminin yaklaşık olarak %80`inin karşılandığı bölge üzerinde kurulmuştur. Ayrıca, 
enerji nakil ve yeraltı su şebekesi hatları da her an tasman tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
ZTH’ da kentsel alanlar içinde oluşumu belirlenen deformasyon hız alanları; yolların 
%23’nü, resmi olmayan binaların %24’nü ve kamu binalarının %54’nü etkisi altına 
almaktadır.

Tasman gözlemleri genellikle yersel yöntemlerle yapılmasına rağmen bu yöntem-
lerin; gözlemlerin yapılacağı alanın topografi k yapısı, şehirleşme oranı, bitki örtüsü 
gibi elverişsiz olabilecek faktörler ve sonuçların elde edilmesindeki zamansal gecik-
meler nedeniyle yetersiz kalması, herhangi bir ön bilgi gerektirmeksizin çok geniş 
alanlardaki yüzey deformasyonlarını belirlemeye olanak sağlayan Diferansiyel Radar 
Interferometri (DInSAR) tekniğini ön plana çıkarmıştır. İnterferometri terimi, interfe-
rans kelimesinden türemiş bir kelimedir. Interferans, iki dalganın (ses, ışık, okyanus, 
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elektromagnetik, sismik gibi) bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. InSAR, interferansın 
yapay açıklıklı radarla birleşmesiyle oluşan bir metoddur. InSAR tekniği ile, aynı 
bölgeye ait iki SAR görüntüsünün, birbirlerine denk düşen piksellerinin faz farkları 
hesaplanarak yeni bir görüntü elde edilir ve bu yeni görüntüye interferogram adı ve-
rilir. İnterferogram, faz farkından dolayı frinçlerin interferans dokusudur. Diğer bir 
ifadeyle, radardan yer yüzüne olan uzaklık değişimlerinin eş yükseklik haritasıdır. 
Fazın ya da frincin interferogramdaki her bir döngüsü, dalga boyunun yarısı kadar 
uydu yeryüzü uzaklığındaki değişimlere karşılık gelir. Diferansiyel İnterferometri 
yöntemiyle depremler, volkanik hareketler, buzul hareketleri, heyelanlar, madencilik-
ten kaynaklanan yüzey hareketleri vb. izlenebilmektedir. 

Bu çalışmada, DInSAR tekniğine dayalı olarak JERS 1, PALSAR ve RADARSAT 
uydu verileri ve yüzey obje noktalarında gerçekleştirilen periyodik GPS ölçmeleri 
ile 2005 yılı sonrası ZTH’daki deformasyon gelişimleri izlenmiş ve faz anomalileri 
tespit edilmiştir. En büyük deformasyon miktarı 4.5 ayda 204 mm olarak tespit edilir-
ken, elde edilen sonuçlar GPS gözlemleriyle de doğrulanmıştır. Gelecek çalışmalarda 
DInSAR ve GPS tekniklerinin birlikte kullanımı ile tasman hasar parametrelerinin 
kestirimi ve tasman risk alanlarının Coğrafi  Bilgi Sistemi tabanlı olarak belirlenmesi 
planlanmaktadır.
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 XI. OTURUM
 PARALEL OTURUM I: CBS UYGULAMALARI 2
 Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI

Adres Kayıt Sistemi’nin Kent Bilgi Sistemi İle 
Bütünleştirilmesinin Gerekliliği
Tarık Türk

Boğaz Geçişlerinin İstanbul Üzerinde 
Oluşturduğu Sosyo-Ekonomik Değişimlerin Cbs 
Ortamında İncelenmesi
İbrahim Taşdemir, Fatma Gül Batuk 

Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetiminde 
Coğrafi  Bilgi Sisteminin (Cbs) Önemi: Vakıfl ar 
Genel Müdürlüğü (Vgm) Cbs Örneği
Yakup Emre Çoruhlu, Osman Demir

Sürdürülebilir Turizm Gelişmesi Ve Yayla 
Turizmi: Ayder Yaylası
Mustafa Atasoy, Selçuk Reis, Cenap Sancar
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ADRES KAYIT SİSTEMİ’NİN KENT BİLGİ SİSTEMİ 
İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ

Tarık Türk1

1Yıldız Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Afet yönetimi, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Kent bilgi sistemi, Adres 
Kayıt Sistemi, Ulusal Adres Veri Tabanı

Adres Kayıt Sistemi (AKS) ile Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlarının ve 
Türkiye’de ikamet eden yabancıların ikametgâh adreslerinin standartlaştırılması ve 
kimlik bilgilerinin adres bilgileriyle eşleştirilmesi amaçlanmıştır. AKS, ülkemiz açı-
sından vatandaşlara yönelik birçok hizmetin sunulması açısından oldukça önemlidir. 
Sistem sayesinde kaynaklar etkin olarak kullanılmakta, yerleşim yeri bazında güncel 
nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistikler üretilmekte, adres ve nü-
fus tek merkezden takip edilmekte, kamu hizmetleri etkin bir şekilde yönetilmek-
te, kamu kurum ve kuruluşlarının bütünleştirilmiş bir e-Devlet yapısına ulaşması ve 
kamusal denetim mekanizmalarının daha etkin bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. 
AKS sayesinde, yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri ile T.C. sınırları içinde, adres 
bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu UAVT bilgileri, nüfus kütükle-
rindeki kişi kayıtları ile ilişkilendirilerek, Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden 
kamu kurumlarının hizmetine sunulmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 
ile tüm kurumlara, adres ile ilgili iş ve işlemlerinde bu bilgileri kullanma zorunluluğu 
getirilmiştir. Adres bilgilerinin kurumlarla paylaşılması; güvenlik, ekonomi, sağlık ve 
eğitim başta olmak üzere değişik alanlarda hizmet veren kurumların çalışmalarına 
temel teşkil edecek ve kişilerin hayatını kolaylaştıracaktır. Kurulan sistem ile kamu 
kaynaklarının etkin kullanımı, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde planlanması, gün-
cel bilgiye göre yasal uygulamaların yürütülmesi, daha güvenilir ve zamanlı istatistik 
üretilmesi sağlanmaktadır.

AKS’nin en büyük eksikliği Kent Bilgi Sistemi (KBS) ile bütünleştirilmemiş olması-
dır. AKS çalışmalarında, standartlaştırılmış bir Ulusal Adres Veri Tabanı’nın (UAVT) 
oluşturulması öngörülmüştür. UAVT ile ortaya konulan adres kavramı tam anlamıyla 
mekân ile ilişkilidir. Çünkü, UAVT ile ortaya konulan adres kavramının temeli coğrafi  
bir veri olan binaya ve bu binada bulunan bağımsız birimlere dayanmaktadır. Ayrıca, 
sistem içerisinde adresin tanımlanabilmesi için binaların numaralandırılması gerek-
mektedir. Ulusal Mekânsal Veri Altyapısı’nda (UMVA) adres verisi temel veriler ara-
sında yer almaktadır. Bununla birlikte AKS, Türkiye Ulusal Coğrafi  Bilgi Sistemi’nin 
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(TUCBS) en önemli bileşenlerindendir. Bu durumlar dikkate alındığında, AKS’nin 
CBS’den bağımsız olarak düşünülmemesi gerekir.

Ülkemizde ikamet eden kişilerin adres bilgileri ile ilgili birçok hizmet verilmektedir. 
UAVT ile Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) veritabanının bütünleştirilmesi 
sonucunda ülkemizde ikamet eden bütün şahısların adresleri AKS içerisinde bulun-
maktadır. Ülkemizdeki kentlerde yaşayan insanlara sunulan adres tabanlı hizmetlerin 
daha verimli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için, coğrafi  varlıklar arasındaki ilişki-
yi görsel olarak sunan, coğrafi  analiz olanağı sağlayan ve karar destek sistemi olarak 
kullanılan CBS’nin kent ölçeğinde uygulaması olan KBS ile AKS’nin bütünleştiril-
mesi gerekmektedir. KBS ile bütünleştirilmiş AKS ile başta afet, sağlık ve güvenlik 
gibi acil durumlar olmak üzere diğer birçok konuda adres tabanlı hizmetlerde etkin 
çözümler ortaya konulabilir. Ayrıca, bu işlemlerin Gezici (Mobile) CBS ile bütünleş-
tirilmesi sonucunda adres tabanlı sorunların çözümü daha hızlı ve verimli bir şekilde 
gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilebilir.

Bu çalışmada, AKS ile KBS’nin bütünleştirilmesinin gerekliliği, bütünleştirilme süre-
cinde nasıl bir yöntem izleneceği, bunların yanısıra KBS ile bütünleştirilmiş AKS’nin, 
Afet Yönetimi Bilgi Sistemi, ve diğer CBS uygulama alanlarında ne gibi fayda sağla-
dığının önemi vurgulanmaktadır.
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BOĞAZ GEÇİŞLERİNİN İSTANBUL ÜZERİNDE 
OLUŞTURDUĞU SOSYO-EKONOMİK 

DEĞİŞİMLERİN CBS ORTAMINDA İNCELENMESİ

İbrahim Taşdemir1, Fatma Gül Batuk 2

1İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2Yıldız Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, Zamansal Analiz, Mekansal Veri, Boğaz 
Geçişleri, Sosyo-Ekonomik Değişim

2010 Avrupa kültür başkenti olarak seçilen, dünyanın en önemli ve her zaman en sıcak 
noktalarından birinin üzerinde kurulmuş olan İstanbul’un çok köklü ve bir o kadar da 
önemli bir geçmişi vardır. Dünya üzerindeki bir çok farklı kültürün birbiriyle etkile-
şim halinde bulunduğu bir köprü üzerinde bulunan İstanbul şehri, bu kültürel köprü 
vazifesinin yanında aynı zamanda boğaz geçişleri sayesinde fi ili olarak da deniz ula-
şımıyla köprü görevi üstlenmiş, 1973 ve 1988 yıllarında faaliyete geçen dünyanın 
en büyük 20 köprüsü arasına giren boğaz köprüleriyle de Asya ve Avrupa kıtaları-
nı birbirine bağlamıştır. Bu çalışmada da, hem ülkemiz hem dünyamız bakımından 
çok önemli bir yeri olan İstanbul şehrinin mekânsal gelişimine boğaz geçişleri nasıl 
bir etki oluşturmuştur sorusuna sosyo-ekonomik veriler yardımıyla CBS ortamında 
zamansal analizler yapılarak cevap verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda idari sınır 
değişiklikleri, arazi kullanımı, nüfus, ekonomik yapı, ulaşım gibi temel verilerle mey-
dana gelen önemli değişimler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Köprülerle iki yaka 
arasındaki fi ziki bir bağ kurulmak istenmiş, fakat iki yaka arasındaki ulaşım talepleri 
daha da karşılanamaz hale gelmiştir. Şehir kuzeye doğru yayılmış, artan nüfusun ihti-
yaçlarını karşılamak üzere artan hizmet alanları yeşil alanların kaybına sebep olmuş-
tur. İstanbul’un Asya ve Avrupa Yakaları’nı karayolu ile birbirine bağlayan köprüler 
yerel ve bölgesel, sosyal, ekonomik ve kültürel kazanımlar sağlamakla birlikte, şehrin 
nefes borusu olan doğal eşiklerin gün geçtikçe tahrip olmasına sebep olmuş, özellikle 
orman alanları ve havza alanları büyük bir risk altına girmiştir.

Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışmanın amacı, ilki 25 yüzyıl önce Pers İmparatoru Darius tarafından, ordula-
rı geçirmek için; yüzer sallar üzerinde kurulan sonraki dönemlerde hiç gündemden 
düşmeyen nihayetinde sallarla, yolcu ve taşıt vapurlarıyla, 1973 ve 1988 yıllarında 
ise iki kez karayoluyla aşılan boğaz geçişlerinin sosyo-ekonomik veriler yardımıyla 
CBS ortamında analizler yapılarak incelenmesi, Ele alınan veri gruplarının kendi içe-
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risinde ve birbirleriyle karşılaştırılması yapılarak, köprülerin gerçekten bir çözüm mü 
olduğu yoksa ulaştırma sorununu daha da içinden çıkılmaz bir kısır döngü haline mi 
getirdiğini irdelemek ve 2004 yılında temeli atılan 3.boğaz geçişi(Marmaray) ve şu 
an proje aşamasında olan 4. boğaz geçişi(3.köprü) için bu analizler ışığında önermeler 
yapmaktır.

Çalışma 5 ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takiben ikinci bölümde sosyo-
ekonomik veriler ve CBS ile olan ilişkisi hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü 
bölümde İstanbul’un tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde veri tasarımı 
ve boğaz geçişlerinin İstanbul’un idari sınırlarının değişiminde, sosyal yapısındaki 
değişimde, ekonomik yapısındaki değişimde ve ulaşımındaki değişimlerde nasıl etki-
ler yaptığı çeşitli değişkenler kullanılarak ArcGIS yazılım yardımıyla analiz edilmiş 
ve çeşitli harita ve tablolar oluşturulmuştur.

Son bölümde ise incelenen tüm etkilere ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış Bo-
ğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin yarattığı etkiler için ele alınan kriterlere 
ilişkin özellikle Boğaziçi Köprüsünün faaliyete geçtiği yıldan öncesi ve Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsünün faaliyete geçtiği yıldan sonraki yıllar baz alınarak veri araştır-
ması yapılmıştır. Elde edilen veriler önce kendi içerisinde değerlendirilmiş, sonrasın-
da da birbirleri ile olan etkileşimleri incelenmiştir. 



162
12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı / 11-15 Mayıs 2009

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ 
YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN 

(CBS) ÖNEMİ: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(VGM) CBS ÖRNEĞİ

Yakup Emre Çoruhlu1, Osman Demir2

1TC.Başbakanlık, Vakıfl ar Genel Müd., Trabzon Vakıfl ar Bölge Müd., 61030, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi Ve Fotog. Müh. Böl., 61080, Trabzon

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, e-devlet, Web/Internet, vakıf, sürdürüle-
bilir arazi yönetimi

Bilgi Sistemleri kavramı ortaya atıldığı ilk günlerden bu yana çeşitli meslek disip-
linleri tarafından benimsenmiştir. Dünyada neredeyse tüm mesleki altyapı çalışma-
ları başlatılırken bilgi sistemi tabanlı kullanımlar planlanmaktadır. Özellikle internet 
kullanımının da yayılmasıyla birlikte web tabanlı bilgi sistemleri benimsenerek, son 
kullanıcıların kısıtlıda olsa birtakım bilgileri internet aracılığı ile görebilmeleri sağ-
lanmıştır. Bu kapsamda ülkemizde e-devlet politikası ortaya konularak bir strateji ta-
nımlanmış ve zamanla devletin vatandaşına sunacağı hizmetin internet üzerinden sağ-
lanan bir bilgi sistemi aracılığıyla gerçekleşmesi hedefl enmiştir. Bu noktada devletin 
tüm birimleri e-devlet politikasına uygun olacak biçimde bilgi sistemleri çalışmaları-
na hız vermiştir. Bu anlamda konuma dayalı bilgi sistemlerinin en önemli ayağı olan 
Kadastro bilgi sistemine yönelik çalışmalar ülkemizde 1990’lı yıllardan günümüze 
giderek artan bir ivme ile devam etmektedir. Tapu kadastro Bilgi Sistemi(TAKBİS)’in 
tapu kısmı sisteme aktarılmıştır. Kadastro kısmıyla ilgili çalışmalar devam etmekte-
dir. Kadastro altlıklarından kaynaklı sorunlar sistemin gecikmesine neden olmaktadır. 
TAKBİS kadastro tabanlı bütün bilgi sistemleri için temel altlığı oluşturacaktır. Bu 
açıdan hayati bir önem taşımaktadır. Ülkemizde Parsel tabanlı bilgi sistemini kurma 
gayreti içerisinde olan kurumlardan biri de Vakıfl ar Genel Müdürlüğüdür ve TAKBİS 
bu sistem içinde alt yapı niteliğinde bir bilgi sistemidir. Bilindiği gibi vakıf olgusu 
Osmanlı Devletinin 6 asır ayakta durmasında büyük pay sahibi olan bir anlayış olarak 
tüm Osmanlı topraklarında ve toplumun her kesiminde, sağlıktan eğitime her alanın-
da kendini göstermiştir. Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine geçiş sürecinde vakıf 
taşınmazları idare etme yetkisi Vakıfl ar Genel Müdürlüğündedir. Bu kapsamda Genel 
Müdürlük kendi öz görevi olan vakıf hizmetlerini gerçekleştirmede araç olarak vakıf 
taşınmazlarını kullanmaktadır. E-devlet stratejisi altında kurum bünyesindeki ihtiyaç-
lara cevap verecek şekilde tasarlanan sürdürülebilir vakıf arazi yönetimi alt yapısının 
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kurulmasına yönelik coğrafi  bilgi sistemi kurma çalışmaları kurum bünyesinde özel 
sektörün katılımıyla başlatılmıştır. Sistemin kurulmasından önce vakıf taşınmazların 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi gereken verilerin elde edilme-
si gerekmektedir. Verilerin toplanması çalışmaları kapsamında özel sektör ve kurum 
çalışanları birlikte çalışmıştır. Bu kapsamda tapu müdürlüklerinde vakıf taşınmazla-
rının tapu sicillerinin resimleri çekilmiştir. Kadastro müdürlüklerinden kadastro pafta 
örnekleri ve belediyelerden güncel imar durumları temin edilmiştir. Ayrıca vakıf ta-
şınmazlarının resimleri araziye çıkılarak çekilmiştir. Böylece parsel tabanlı bilgi sis-
temi için gerekli olan her türlü veri toplanmıştır. Bu aşamadan sonra verilerin sistemi 
aktarılmasına yer verilmiştir. Bunun için bilgi sistemi iki kısma ayrılmıştır. Bunlardan 
birincisi CAD verilerin depolandığı her türlü analiz ve sorgulamanın yapılabileceği 
parsel tabalı bir sistemdir. İkincisi ise sözel verilerin girilmesi suretiyle oluşturulan 
ve internet tabanlı sorgulamanın yapılabileceği WEB-GIS uygulamasıdır. Bu çalışma 
kapsamında; vakıfl ar genel müdürlüğünün bilgi sistemi çalışmaları, sistemin tanımı, 
sistemin gerçekleşmesi için yapılan çalışmalar, elde edilen verilerin değerlendirilme-
si, sistemin olumlu ve olumsuz yönleri yani kısaca sistemi gerçekleştirmek için ya-
pılanlar ve yapılması gerekenlerin teknik, kurumsal ve yasal boyutları araştırılarak 
incelenecektir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GELİŞMESİ VE 
YAYLA TURİZMİ: AYDER YAYLASI

Mustafa Atasoy1, Selçuk Reis2, Cenap Sancar3

1Aksaray Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Kamu Ölçmeleri ABD.
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3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, Zamansal Analiz, Çevre, ekoturizm, sür-
dürülebilir planlama

Doğu Karadeniz Bölgesi, biyolojik çeşitlilik açısından dünya çapında önemli 200 
ekolojik bölgelerden biri olarak Kafkasya Ekolojik Bölgesi’nin Türkiye kısmını oluş-
turur. Sahip olduğu ulusal ve uluslar arası düzeyde önemli doğal alanlara ve zengin 
biyoçeşitlilik değerlerine rağmen, Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Doğu 
Karadeniz Bölgesinde de önemli sorunlar ve tehditler mevcuttur. Özellikle yanlış 
arazi kullanımı ve sürdürülebilir olmayan uygulamalar sonucunda, bölgedeki doğal 
alanlar zarar görmekte ve bu doğal kaynaklar plansızca kullanılarak tüketilmektedir. 
Bu sorunlardan biride yayla turizm (ekoturizm) adı altında yapılan sürdürülebilir ol-
mayan kontrolsüz turizm ve buna bağlı yapılanmalardır. Doğu Karadeniz Bölgesinde 
20 adet Turizm Merkezi olmak üzere, 200’den fazla yayla bulunmaktadır. Bu yaylalar 
bölgenin coğrafi  yapısı gereği, yaklaşık 1200–2500 metre rakımlı tepe ve düzlükler-
de yer alır ve çok zengin doğal peyzaj özellikleri taşır. Geçmişte hayvancılık amaçlı 
kullanılan bu yayla ve meralar, günümüzde büyük ölçüde dinlenme mekanları, ikinci 
konut olarak alternatif turizm kapsamında değerlendirilmektedir. Bu özellikleri nede-
niyle, son yıllarda ekoturizm amaçlı Turizm Merkezleri oluşturulmaya başlanmıştır. 
Bu turizm merkezlerinin başında da Rize ili, Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Ayder 
yaylası gelmektedir. Ayder, Çamlıhemşin ilçesinin 19 km güneydoğusunda yaklaşık 
1350 m rakımında çam ormanları ile kaplı bir bölgedir. Fırtına havzasında yer alan 
Ayder yaylası, kendine özgü şelalesi, yayla evleri, kaplıcası ve farklı endemik türleri 
ile yerel ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu özelliklerinden dolayı yayla, 
1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “Turizm Merkezi” ilan edilmiştir. Turizm 
merkezi kapsamına alınmasından sonra önemli ölçüde ulaşım ve altyapı tesisleri oluş-
turulan bu yaylaya olan ilgi daha da artmıştır. Talebin artışıyla birlikte oluşan ekono-
mik rant hızlı ve plansız büyümeyi de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle doğal özel-
liklerin korunmasında zorluklar yaşanmış, değişik statülerde ve farklı mevzuatlarla 
yayla korunmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, 1994 yılında milli park alanı ilan edilen 
yayla, 1998 yılında sit alanı ve 2006 yılında ise Bakanlar Kurulu Kararı ile Kültür ve 
Turizm Koruma Gelişim Bölgesi’ ilan edilmiştir. 2008 yılında ise Rize Çevre ve Or-
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man Müdürlüğü, Kaçkar Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı kapsamında 
Ayder Yaylası`nın, Milli Park Alanı sınırlarından çıkarılması için çalışma başlatılmış-
tır. Bu kadar koruma amaçlı çalışmalar yapılmasına rağmen sürdürülebilir gelişme 
çerçevesinde planlı ve doğayla uyumlu yapılaşma istenilen ölçüde başarılamamıştır. 
Sürdürülebilir gelişme kavramının çağrışımı, doğayı tüketmeden kullanan, gelecek 
kuşaklarında kendi gereksinimlerini ellerinden almayan, ekonomi ile ekosistem ara-
sındaki dengeyi koruyan ekonomik gelişmeler olmalıdır. Bu açıdan sürdürülebilir tu-
rizm gelişme kavramı, turizme kaynak oluşturan- ulusal, bölgesel veya yerel- kültürel 
ve doğal değerlerin korunup geliştirilerek çekiciliğinin devamını sağlamak şeklinde 
olmalıdır. Bu çalışmada uluslar arası, ulusal, bölgesel veya yerel öneme sahip olan 
Ayder yaylasının 1989, 2002 ve 2006 yılına ait hava fotoğrafl arı ve uydu görüntüle-
rinden yararlanarak yapılaşmanın boyutları kademeli olarak incelenmiştir. Farklı ta-
rihlerde çekilen hava fotoğrafl arı ve uydu görüntüleri ile Coğrafi  Bilgi Sistemlerinden 
(CBS) yararlanarak yaylada yaşanan zamana bağlı mekansal değişim belirlenmiştir. 
Bu zamana bağlı mekansal değişimin belirlenmesi amacıyla 1989 ve 2002 yıllarına 
ait hava fotoğrafl arı, 2006 yılına ait spot5 (10m multi spektral) uydu görüntüsü ile 
1/25.000 ölçekli Standart Topografi k Haritalar (STH) kullanılmıştır. Sayısal Arazi 
Modeli, STH’lerin sayısallaştırılması ile elde edilmiştir. Hava fotoğrafl arının yönelt-
me işlemi ERDAS 9.2 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Ayder yaylasında yaşanan 
zamansal değişimin analiz işlemleri ise ARCGIS 9.2 yazılımında gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan analiz sonucunda; çalışma bölgesi kapsamında son 20 yıl içerisinde bina sa-
yısında önemli artış olduğu belirlenmiştir. Eski evler geleneksel mimari anlayışı içeri-
sinde doğa ile uyumlu bulunurken, yeni yapılmış/yapılmakta olan evler ise tamamen 
betonarme yapım teknikleriyle inşa edildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan yaylalarda 
artış gösteren evlerin -özelde Ayder yaylasında görülen yapılanmanın- bir planlama 
sonucu olarak yapılmadığı yerel- siyasi baskının etkisinde olduğu da anlaşılmaktadır. 
Bu sonuç eko turizm kapsamına alınan doğa harikası yaylaların sürdürülebilirlikten 
uzak plansız ve/veya plana yapılan müdahalelerle genel konsepten uzak çarpık yapı-
laşma ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir.
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 XI. OTURUM
 PARALEL OTURUM II: GNSS 2
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Uğur DOĞAN

RTK GPS Ve Yardımcı Sensör Ölçmeleri İle 
Yüksek Yapı Davranışlarının Analizi
Hüseyin Pehlivan, Ömer Aydın, Fatih Poyraz

Farklı Zaman Noktaları İçin (1973-2006) Boğaziçi 
Köprüsü Davranışlarının Tanımlanması
Hediye Erdoğan, Engin Gülal, Burak Akpınar, Ercenk Ata

Jeofi zik Araştırma Yöntemlerinde DGPS 
Uygulamaları
Mehmet Emin Candansayar, Emin Ulugergerli, Hayrettin Okay, 
Cemal Kaya, Ahmet T. Başokur, Yusuf K. Kadıoğlu,
Ünal Dikmen, Neşat Konak, Ömer Emre, Abdullah Gürer,
Ahmet Lezgi, Selim Arslan, Bülent Kaypak, Uğur Akın,
Ali Rıza Kılıç, Muzaffer Navruz

GPS Ve Nivelman Ölçüleri İle Çekül Sapması 
Bileşenlerinin Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma 
Ayhan Ceylan, Mustafa Akkul
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RTK GPS VE YARDIMCI SENSÖR ÖLÇMELERİ İLE 
YÜKSEK YAPI DAVRANIŞLARININ ANALİZİ

Hüseyin Pehlivan1, Ömer Aydın2, Fatih Poyraz2

1Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Kocaeli

2Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Ölçme, Mühendislik Ölçmeleri, Deformasyon Analizi, Zaman-
sal Analiz, yapısal izleme

1995 yılından bu yana yüksek yapıların yerdeğişimlerini ölçmek için GPS teknolo-
jisinin kullanmanın teknik uygunluğu hakkında çok sayıda çalışma yapılmıştır. GPS 
teknolojisi, ±1cm yatay ve ±2 cm düşey doğrulukla, 20 Hz (100 Hz’e kadar) kayıt 
frekansına ulaşmıştır. Veri örnekleme kapasitesindeki bu ilerlemeler ve teknolojideki 
diğer gelişmeler; yüksek katlı yapıların gerçek zamanda ve güvenilir bir biçimde iz-
lenmesi için yeni uygulama alanları sağlamıştır.

Yapıda, depremlerin ve güçlü fırtınaların neden olduğu şiddetli salınımlar ile dış kuv-
vetlerin etkili olmadığı doğal salınımlar sırasında kaydedilen ölçümler, yapının ha-
reket genliği ve salınım periyodunu (yapının dinamik özellikleri) belirleme imkanı 
vermektedir. Yapının dinamiğinde ki niteliksel değişimler, yapının güvenliği ve per-
formans değerlendirmelerinde faydalı bilgiler vermektedir. Yer değiştirme eşikleri ya 
da sapma oranları hesaplanarak ve değişen dinamik nitelikler belirlenebilir; böylece 
kamu güvenliğini korumak ve/veya binanın performansını attırmak adına önlemler 
alınabilir.

Ülkemizde, özellikle büyük şehirlerde, yüksek bina sayısı giderek artmaktadır. Bu 
doğrultuda, yapısal izleme için RTK-GPS ve yardımcı ölçme aletleri kullanılarak bir 
ölçme sistemi tasarlanmıştır. Sistem bir prototip üzerinde test edildikten sonra test 
alanı olarak seçilen İstanbul’un yüksek yapılarından biri olan; Endem Tv Kulesi’ne 
kurulmuş ve 20 günlük GPS ve Meteorolojik veri, 10 gün süresince eğim verisi ve 2 
gün süreyle total station ölçümlerinden zaman serileri toplanmıştır.

Orijinal GPS verileri 20 Hz örnekleme kapasitesine sahip üç adet Novatel GPS alıcısı 
kullanılarak kaydedilirken, rüzgar ve sıcaklık verisi bir adet Advantage Pro2 rüzgâr 
ölçerle, eğim değişimleri Leica Nivel 20 elektronik eğim ölçer kullanılarak kaydedil-
miştir. Rüzgar ve sıcaklık ölçümlerinde doğruluklar sırasıyla; rüzgar hızı için 0.01 m/s 
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ve rüzgar yönü için 1o, sıcaklık sensörü için yaklaşık olarak 0.5o C’dir. Eğim ölçerin 
çözünürlüğü 0.001 mrad, ölçme doğruluğu ise mrad’dır. Bütün ölçümler eşzamanlı 
olarak yapılmıştır. Bunlara ek olarak ölçme süresi içinde, 23 ve 24 Kasım tarihlerin-
de, elektronik total station (Geodimeter 610S) kullanılarak 2 günlük otomatik yersel 
izleme yapılmıştır. Kullanılan Geodiemeter aletinin uzunluk ölçme doğruluğu 1 ppm 
(1 mm/km), açı ölçme doğruluğu 0.2 mgon’dur. Bütün veriler ölçme anında dijital 
hafızalara kayıt edilmiştir.

Bu çalışmada RTK GPS ölçmeleri ve yardımcı sensörlerden elde edilen zaman serile-
ri; zaman ve frekans boyutlarında analiz edilerek ulaşılan sonuçlar kullanılarak yapı 
davranışları irdelenmiş ve sunulmuştur. 
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FARKLI ZAMAN NOKTALARI İÇİN (1973-2006) 
BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ DAVRANIŞLARININ 

TANIMLANMASI

Hediye Erdoğan1, Engin Gulal2, Burak Akpınar2, Ercenk Ata2

1Aksaray Üniversitesi
2YTÜ

Anahtar Kelimeler: GPS/GNSS, Mühendislik Ölçmeleri, Spektral analiz, Sonlu Ele-
manlar Yöntemi, Dalgacık Dönüşümü

Mühendislik yapılarının sayısındaki artış, bu yapıların bakımı ve kontrolü ile ilgili 
problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu tür yapılarda periyodik ya da sürekli ola-
rak yapılan kontrollerle yapının güvenlik riski minimuma indirgenmekte ve böylece 
bakım giderleri de olabildiğince azaltılmaktadır. Bu nedenle, mühendislik yapılarında 
sıcaklık değişimleri, rüzgar kuvveti, yaya ve trafi k yükü gibi iç ve dış yükler altında 
oluşan hareket ve şekil değişikliklerinin uygun ölçüm donanımı ile ölçülmesi, değer-
lendirilmesi ve analiz edilmesi mühendislik ölçmelerinin başlıca ilgi alanları arasında 
yer almaktadır. 

Mühendislik yapılarının etkiyen yüklere bağlı tepkimelerinin sürekli izlenmesi so-
nucu elde edilen zaman serilerinin analizi ile yapının davranışı zamana bağlı olarak 
tanımlanabilmektedir. Ancak, mühendislik yapılarının tepkimelerinin zaman bölge-
sinde, zamanın bir fonksiyonu olarak ifade edilmesi bazı uygulamaları için genelde 
yetersiz kalabilmektedir. Çünkü uygulamalar için gerekli olan asıl bilgi sinyalin içer-
diği frekans bilgisinde saklı kalabilmektedir. Bu durumda sinyalin zaman-genlik gös-
terimi yerine frekans spektrumu incelenmektedir. Frekans spektrumu sinyalin içerdiği 
frekans bileşenlerini yani sinyalde mevcut olan frekansları göstermektedir ve frekans 
bölgesinde tanımlanmaktadır. Frekans bölgesine dönüşüm için kullanılan Hızlı Fo-
urier Dönüşümü ise bir sinyali sinus ve kosinus parçalarına ayırmak için kullanılan 
önemli bir sinyal işleme aracıdır. Ancak, Fourier açılımındaki en büyük dezavantaj 
ise sadece frekans bilgisinin olması, zaman bilgisini içermemesidir. Bu nedenle bir 
sinyalde gerek duyulan bütün frekanslar gösterilebilmekte fakat bu frekans değer-
lerinin ne zaman elde edildiği belirtilememektedir. Bu problemi çözmek için zaman 
ve frekans bilgisini aynı anda gösteren dalgacık dönüşüm tekniği kullanılmaktadır. 
Dalgacık dönüşüm tekniğinde sinyal çeşitli bölümlere ayrılmakta ve ayrı ayrı analiz 
edilmektedir. Bir sinyalin bu şekilde analiz edilmesi ile o sinyaldeki frekansların ne 
zaman ve nerede oluştuğuna dair daha fazla bilgi alınabilmektedir. 



171
12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı / 11-15 Mayıs 2009

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Bu çalışmada, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü tabliyesinin 
trafi k, rüzgar, yaya ve ritmik koşunun oluşturduğu yüklerin etkisi altındaki yanal ve 
düşey yöndeki davranışları hem zaman hem de frekans bölgesinde araştırılmıştır. Bu 
amaçla, köprü davranışları 2003, 2005/1, 2005/2 ve 2006 da yersel ve uydu teknikleri 
kullanılarak sırası ile 1Hz, 5Hz, 2Hz ve 10Hz örnekleme frekanslarında ölçülmüştür. 
2005 de iki ölçüm gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 2005/2 ölçümleri, 02.10.2005’de 
yapılan ve 75 bin kişinin katıldığı Avrasya Maratonu sırasında yapılmıştır. Maraton 
RTK GPS ile köprünün ritimli koşuya, yaya yürüyüşüne, farklı sayıda ve büyüklük-
te araç geçişine, köprü üzerinde yapılan farklı aktivitelere ve bütün bunların farklı 
birleşiminden oluşan yükler altındaki tepkileri ölçülmüştür. Bu ölçülerle köprünün 
5 farklı yük durumu altındaki davranışları incelenmiştir. Tüm ölçümler frekans böl-
gesine yapılan Hızlı Fourier Dönüşümü ile frekans bölgesine dönüştürülmüştür. Güç 
spektrumlarından yararlanılarak Köprü tabliyesi düşey ve yanal yöndeki frekansları 
0-1.5 Hz aralığında tespit edilmiştir. Düşey yöndeki frekansları, 2003 ölçümleri için 
8 tane, 2005/2 ölçümlerinin 1., 2. ve 3. kısımları için 12 tane, 2005/1, 2005/2’nin 2., 
4. ve 5. kısımları ve 2006 ölçümleri için 13 tane hesaplanmıştır. Yanal Yöndeki fre-
kansları ise; 2003 ve 2005/2’nin 3. kısmı ölçümleri için 8 tane, 2005/1 ve 2005/2 nin 
1.,2.,4. ve 5. kısımları ve 2006 ölçümleri için 9 tane hesaplanmıştır. Bu ölçümlerden 
tespit edilen frekanslar 1973 (Köprü’nün trafi ğe açılışı) ve 1987’deki ölçümlerden ve 
Köprü’nün Sonlu Elemanlar modelinden hesaplanan 13 düşey ve 9 yanal frekanslarla 
da karşılaştırılmıştır. Köprü farklı zaman noktalarında farklı yükler altında olsa da 
elde edilen bütün frekansların uyuşumlu olduğu görülmüştür.

Ayrıca, Köprü’nün davranışları yük durumuna bağlı olarak 5 kısma ayrılan 2005/2 
ölçümlerinin zaman bölgesinde yapılan Dalgacık dönüşümü ile 14 bileşene ayrılmış 
ve zamana bağlı olarak tanımlanmıştır. Analiz sonucu, ritimli koşunun düşey yönde 
ritimli bir titreşime neden olduğu görülmüş ve bu etkinin kısa sürmesi nedeniyle köp-
rü de olumsuz bir durum ortaya çıkmamıştır. Ayrıca, trafi k yükünün köprüde oldukça 
etkili olduğu gözlenmiştir. 
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JEOFİZİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE DGPS 
UYGULAMALARI

Mehmet Emin Candansayar1, Emin Ulugergerli1, Hayrettin Okay2, Cemal Kaya3, 
Ahmet T. Başokur1, Yusuf K. Kadıoğlu4, Ünal Dikmen3, Neşat Konak5, Ömer 
Emre5, Abdullah Gürer2, Ahmet Lezgi2, Selim Arslan2, Bülent Kaypak6, Uğur 

Akın2, Ali Rıza Kılıç2, Muzaffer Navruz2

1A.Ü Müh. Fak. Jeofi zik Bl.
2MTA Jeofi zik Etütleri Dairesi

3C.Ü Müh. Fak. Jeofi zik Bl.
4A.Ü Müh. Fak. Jeoloji Bl.

5MTA Jeoloji Etütleri Dairesi
6A.Ü. Müh.Fak

Anahtar Kelimeler: Datum, Gravite, GPS/GNSS, Jeodezi, Ortometrik Yükseklik

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü-
ğü Jeofi zik Etütleri Dairesi Başkanlığı’nın önerisi, Ankara Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeofi zik Mühendisliği Bölümü ve Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeofi zik Mühendisliği Bölümü desteği ile yürütülecek olan ve Türkiye Bi-
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun Kamu Kurumları Araştırma Projesi kapsa-
mında desteklediği Kuzey Batı Anadolu’nun Kabuk Yapısının Jeofi zik Yöntemlerle 
Araştırılması (Kod: 1007) adlı proje 2006 yılında uygulamaya başlamış ve devam 
etmektedir.

Proje uygulama süresi 4 yıldır. İlk 3 yıllık dönem arazi çalışmaları,veri toplama 
ve yorumlamaya hazırlık süreci olarak planlanmıştır.Projenin 4.yılında ise jeofi zik 
modelleme,yorum ve değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca www.mta.gov.tr sitesinden 
ayrıntılı bilgi sağlanabilir.

Arazi çalışmalarında, İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Ankara 1/500.000’lik paftaları-
nın 26°- 33° Boylamları ile 38°- 42° Enlemleri arasının tamamını kapsayan yaklaşık 
160000 km² alanda Mikro Gravite ölçmeleri yapılacaktır. Ayrıca bölge tektonik yapı-
sını dik kesecek şekilde değişik uzunluklarda 9 adet Manyetotellürik Profi l atılacaktır. 
Manyetotellürik profi llerinin uzunlukları toplam 2930 Km’dir. Çalışma alanımızın 
çok geniş bir bölgeyi kapsaması, geniş bir bölümünün topoğrafi k olarak engebeli ve 
bitki örtüsüyle kaplı olması, yeterli düzeyde yol ağı bulunmaması ulaşım açısından 
sorunlar yaratmaktadır.Küresel Konum Belirleme sistemlerindeki hızlı gelişmeler ve 
elde edilen konum doğruluğu her geçen gün artmaktadır. Uydu Bazlı Real Time DGPS 
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olarak adlandırılan yöntemde konum belirleme uydulardan düzeltme değerleri alına-
rak gerçekleşmektedir. Uydu düzeltmeli DGPS yönteminin kullanımı ile Proje uygu-
lanırken zaman ve maliyet açısından da tasarruf sağlanması hedefl enmiştir. Jeodezik 
amaçlı Küresel Konum Belirleme (GPS) sistemler ile elde edilen Elipsoidal koordi-
natlar SBAS (Satellite Based Augmentation System) uydularından (WAAS, EGNOS, 
MSAS) gelen düzeltme değerleri ile ED50 Datumunda Real-Time olarak elde edilir. 
Elipsoidal Yükseklikler ise Ortometrik Yükseklik olarak hesaplanmaktadır. Ülkemiz 
belirtilen uyduların kapsama alanındadır. Projenin gerçekleştirilebilmesi için çalışma 
ölçeği de dikkate alınarak gerekli araştırmalar yapılmıştır. Zaman ve personel açısın-
dan ekonomik olması da dikkate alınarak 3 boyutta (xyz) metre altı hassasiyeti sağ-
layan bu sistemle Harita Genel Komutanlığı (HGK) tarafından oluşturulan TUTGA 
noktalarında test ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen koordinatlar bilinen koordinatlarla 
karşılaştırılmıştır. Sistem 3 boyutta (xyz) istenilen hassasiyeti sağlandığında alım ger-
çekleştirilmiş ve Proje fi ilen başlamıştır. Kullanım kolaylığı da sağlayan bu sistemle 
ölçü alınması istenilen her noktada tek bir alıcı ile her zaman ölçü yapılabilmektedir.

Yoğun bir çalışma döneminin ardından 2009 yılı sonlarına doğru projenin arazi ça-
lışmaları tamamlanacaktır. Proje oluşumunda planlanan ve hayata geçirilen DGPS 
yöntemiyle amaca uygun ve hızlı bir şekilde veri toplama işlemi gerçekleştirilirken iş-
gücü, personel sayısı ve maliyetin minimum seviyeye düşürülmesi hedefl enmektedir. 
Çok disiplinli olarak yürütülen bu Proje tamamlandığında; Toplanan veriler kontrol-
den geçirildikten sonra uygun yazılımlar ile değerlendirilerek, elde edilen sonuçlar 
farklı disiplinlerdeki (Jeofi zik, Jeoloji) bilim insanları tarafından yorumlanacaktır. 
Proje çalışanlarının bilgi birikimlerinin güncellenmesi ve geliştirilmesine olanak sağ-
lanacaktır. Yer altı zenginliklerinin (maden, petrol, doğalgaz, jeotermal enerji) araştır-
masında önemli bir bilgi kaynağı oluşturulmuş olacaktır.

Yerbilim araştırmaları multidisipliner çalışmaları gerektirmektedir. Projede Jeodezik 
çalışmalar Gravite, Manyetik ve Manyetotellürik ölçülere temel altlık olarak işlevini 
yerine getirmektedir. Bildiride Jeodezik Ölçmelerin Projedeki uygulamaları, kullanı-
lan donanım ve yazılımlar hakkında bilgi verilecektir.
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GPS VE NİVELMAN ÖLÇÜLERİ İLE ÇEKÜL 
SAPMASI BİLEŞENLERİNİN HESAPLANMASI 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Ayhan Ceylan1, Mustafa Akkul2

1Selçuk Üniversitesi Müh. Mim.Fak. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Konya
2Arsin Kadastro Müdürlüğü, Jeodezi ve Fot. Mühendisi, Arsin,Trabzon

Anahtar Kelimeler: Geoid, GPS nivelmanı, Ortometrik Yükseklik, Çekül sapması, 
EGM96 ve CG03C

Çekül sapması, yersel ağlara ilişkin jeodezik ölçülerin (yatay ve düşey doğrultu göz-
lemleri ve uzunluk ölçüleri vb.) elipsoit üzerine indirgenmesinde ve jeoit modelleme-
lerinde kullanılmaktadır. Genellikle, astro-jeodezik ve gravimetrik yöntemlerle elde 
edilmektedir. Bu yöntemler oldukça zor ve zaman alıcı yöntemlerdir.

Gelişen teknolojilere parallel olarak uydu konum belirleme tekniklerinin (GNSS) ‘nin 
jeodezide yaygın olarak kullanımı ile noktalara ait elipsoital koordinatlar kolaylıkla 
elde edilebilir hale gelmiştir. Noktalara ait ortometrik yükseklikler de geometrik ni-
velman tekniği ile belirlendiği durumlarda, GPS/nivelman ile jeoit yükseklik farkları 
ve çekül sapması bileşenlerinin hesabı diğer yöntemlere göre daha hızlı ve kolay he-
saplanabilir hale gelmiştir.

Bu çalışmada, çekül sapması ve bileşenleri, çekül sapması türleri ve hesaplama yön-
temleri ile jeoit belirleme yöntemleri kısaca ele alındıktan sonra GPS ve nivelman 
ölçüleri ve onlardan elde edilen jeoit yükseklik farklarından çekül sapması hesaplan-
masına ilişkin yöntem tanıtılmıştır. Konunun uygulaması, Konya-Ankara hızlı tern 
projesine ait GPS ağına ait 17 noktadan oluşan ve yaklaşık 54 km uzunluğunda bir 
hat üzerinde gerçekleştirilmiştir. Seçilen bir hat üzerinde çekül sapması bileşenleri ve 
jeoit yüksekliklerinin değişimi incelenmiştir. Ayrıca aynı hatta ait EGM96 ve CG03C 
jeoit modelleri yardımı ile çekül sapması bileşenleri ve jeoit yükseklikleri de hesap-
lanmıştır. GPS/Nivelman, EGM96 ve CG03C modellerinden elde edilen değerler kar-
şılaştırılmıştır. 

Karşılaştırma sonucunda üç ayrı jeoit modeline göre hesaplanan jeoit yükseklikleri 
arasında bir paralellik olduğu görülmüştür. Test ağına ait her noktada, değişik uzun-
luklarla jeoit yükseklik farkları (∆N), jeodezik azimut (α) ve jeodezik eğri uzunlukları 
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kullanılarak çekül sapması bileşenleri hesaplandığında ise özellikle 4 km’den daha 
kısa uzunluklarda, çekül sapması bileşenlerinin çok fazla değiştiği, 6-10 km arası 
uzunluklarda ise nispeten daha sistematik bir durumun olduğu gözlenmiştir. Seçilen 
test ağının yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda olması nedeniyle çekül sapmasının 
kuzey-güney yönündeki bileşenindeki (ξ) değişimin, EGM96 ve CG03C modelleriyle 
uyumlu olduğu, doğu-batı yönündeki bileşeninde (η) ise çok büyük sapmalar olduğu 
görülmüştür. Bunun nedeni ise, test ağının yaklaşık kuzey-güney yönünde seçilmiş 
olması nedeniyle azimut açılarının ≈360o ve ≈180o civarında değerler alması olarak 
açıklanabilir. Sonuç olarak, kuzey-güney yönündeki bileşen daha iyi bir şekilde belir-
lenebilirken, doğu-batı yönü için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Sonuç ola-
rak, uydu konum belirleme tekniklerinden GPS’in jeodezide yaygın olarak kullanımı 
ile klasik ölçmelerde olduğu gibi ölçülerin referans elipsoidi üzerine indirgenmesi 
problemi ortadan kalkmış ve jeoit modellemeleri daha kolay ve hızlı yapılabilir hale 
gelmiştir. 

Bunun çalışmanın sonucu olarak, GPS ve geometrik nivelman verileri yardımıyla je-
oit yüksekliklerinin ve çekül sapması bileşenlerinin hesabında, kenar uzunluklarının 
4 km’den daha uzun ve azimut değerlerinin farklı değerlerde olmasına dikkat edil-
melidir. Ayrıca, ortometrik yüksekliklerin yüksek doğrulukta elde edilebilmesi için 
noktalar arası yükseklik farklarının mutlaka prezisyonlu nivelmanla belirlenmeli ve 
ortometrik düzeltme getirilmelidir. Yukarıda söz edilen şartların sağlanması durumun-
da, içerisinde bilinmeyenlerin bulunduğu koşul denklemleri yazılmak suretiyle çekül 
sapması bileşenleri Gauss-Helmert dengeleme modeli ile çok daha yüksek doğrulukta 
hesaplanabileceği kanaatini taşımaktayız. 
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 XII. OTURUM
 PARALEL OTURUM I: MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevat İNAL

Raylı Sistemlerde Ölçme Teknikleri Ve Ölçüm 
Donanımları
Ramazan Tarhan

Taşkömür Havzasında Eski Üretim Alanlarının 
Yerleşime Açılması Ve Potansiyel Sorunlar
Eray Can, Şenol Kuşçu

Atatürk Barajında Deformasyon İzleme 
Çalışmaları Ve  Düşey Deformasyonlar
Yunus Kalkan, Uğur Büyükhatipoğlu

Barajlarımızdaki Hidrografi k Ölçmeler Ve 
Sediment Hareketleri
Yunus Kalkan
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RAYLI SİSTEMLERDE ÖLÇME TEKNİKLERİ VE 
ÖLÇÜM DONANIMLARI

Ramazan TARHAN1

1İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ulaşım San. Tic.A. Ş.Genel Müdürlüğü

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Ölçmeler, Deformasyon Analizi, Kamu ölçmeleri, 
raylı sistemler, tünel ölçümleri

Hazırlamış olduğumuz bu çalışma, modern hayatın bir gereksinimi olarak hızla ya-
yılan şehir içi raylı sistemlerde kullanılan Harita ölçüm teknikleri ve Harita ölçüm 
donanımlarının bir tanıtımını içermektedir. Fotoğrafl ar ve grafi klerle desteklenen 
bu çalışmamızdaki amaç,meslektaşlarımızın bu sektörde karşılaşabileceği sıkıntıla-
ra karşı tecrübe paylaşımını sağlamaktır.Şehir içi raylı sistemler, gerek ilk uygulama 
çalışmalarında ve gerekse işletme aşamasındaki deformasyonların tadilatında hassas 
ölçümleri gerektiren bir sistemdir.Bugün ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul’da 
75 km’lik TCDD Elektrikli hızlı Banliyö raylı hatları dışında şehir içi ulaşıma yönelik 
işletmeleri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan 32 km’lik Tramvay hattı(Kabataş-
Zeytinburnu:13 km,Zeytinburnu-Bağcılar:5 km,Topkapı-Sultançiftligi:14 km) 20 
km’lik LRTS hattı(Aksaray-Havalimanı) ve 12 km’lik derin tünel yeraltı metro 
hattı(Taksim-Maslak) bulunmaktadır.Yakın bir gelecekte(1-2 yıl içinde) yapımı ta-
mamlanan 22 km’lik LRTS hattı da işletmeye alınacaktır(Otogar-Bağcılar-Başakşehir 
ve Olimpiyat Stadı).Yine yoğun nüfus kitlelerinin bulunduğu diğer büyük şehirleri-
miz olan Ankara’da şehir içi ulaşımı sağlayan,işletmesi Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde olan modern 24 km’lik aktif raylı sistem, Konya’da işletmesi Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde olan aktif 18 km’lik raylı sistem,Yine İzmir’de işletmesi Bü-
yükşehir Belediyesine ait olan modern aktif 11 km’lik raylı sistem,Bursa’da 15 km 
ve Kayseri’de 23 km raylı sistem bulunmaktadır.Mevcut raylı sistemlere entegrasyon 
ve ilave hatların yapımı sürerken bir yandan da yeni hatların tesisi ile ilgili diğer şe-
hirlerimizde de çalışmalar yürütülmektedir.Mesela Gaziantep,Trabzon ve Adana gibi 
şehirlerimizde bu sistemler ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.Raylı sistem 
tanımı açısından şehir içi taşımacılığa üç farklı sistem uygulanmaktadır.İhtiyaca ve 
çevre yapısına uygun olarak tesis edilen bu sistemler Uluslararası Demiryolu Birliği 
(UIC) tarafından tanımlanmaktadır.Mesela,yolcu taşıma kapasitesi bakımından saatte 
15000 yolcu taşıma kapasiteli raylı sistemlere TRAMVAY, 25000 Yolcu taşıma kapa-
siteli raylı sisteme LRTS, 25000’den yukarı yolcu taşıma kapasiteli raylı sisteme ise 
METRO tanımlaması yapmıştır.Ülkemizdeki şehir içi raylı sistemler açısından büyük 
bir tecrübeye sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım A.Ş. bu sis-
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temlerin üçüne de sahip bir kurumdur.Her üç sistemde de çok değişik ölçümler ve 
deformasyon analizleri yapılmaktadır.İstanbul Ulaşım A.Ş,gerek en eski bir kurum 
olarak ve gerekse tecrübeye dayalı çalışmalarından bu tip sistemler ile ilgili ölçümler 
için çok hassas ve pahalı teçhizatlara sahiptir.İşte bu çalışmamızda,bu teçhizatların 
kullanımı,Harita ölçüm donelerinin elde edilişi ve kullanımı ile ilgili oldukça geniş 
örneklemeler sunulmuştur.Uygulama çalışmalarında karşılaşılan sıkıntıların nasıl ve 
hangi metotlarla çözüme kavuşturulduğu yine örneklerle anlatılmaktadır.Tamamen 
tecrübe ve birikime dayalı bazı enteresan buluşların bu çözüme katkısını meslektaşla-
rımızla paylaşmaktan ve onları bilgilendirmekten büyük mutluluk duyacağız.Modern 
ve konforlu ulaşımın sağlanmasına yönelik yapılan bu çalışmalar raylı sistemler için 
hayati bir önem taşımaktadır.İstanbul Ulaşım A.Ş,modern teknolojinin bu sistemlerde 
uygulanışı ile ilgili güncel teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmektedir.Bu 
amaçla her yıl düzenli olarak yurt dışında sergilenen demiryolu teknik fuarlarını takip 
etmektedir.Harita Mühendisleri yetiştiren Üniversitelerimiz ile ortak AR-GE çalışma-
ları yürütmektedir.Bu amaçla 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir protokol 
imzalamış Üniversitemizden teknik destekler almıştır.Bu çalışmamızda Üniversite ile 
birlikte yürütülen bazı çalışmalara da yer verilmiştir.
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TAŞKÖMÜR HAVZASINDA ESKİ ÜRETİM 
ALANLARININ YERLEŞİME AÇILMASI VE 

POTANSİYEL SORUNLAR

Eray Can1, Şenol Kuşçu1

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Ölçmeleri, Madencilik Ölçmeleri, Şehircilik, Alt 
yapı, Çevre

Zonguldak ve yakın çevresi, 160 yıldır madenciliğin yapıldığı Taşkömür Havzasının 
merkezini oluşturmaktadır. 300 bini aşkın nüfusun yaşadığı bu bölgede, madencilik 
ana ekonomik faaliyet alanını oluşturmakta ve yaşamın her alanını etkilemektedir. Bu 
nüfusu barındıran yerleşim alanlarının büyük bölümü ya düzensiz, yasa dışı yerleş-
melerin olduğu, yeterli özel mülkiyetin olmadığı gecekondu bölgeleri; ya da yoğun 
yapılaşma zorlamalarının ve hava kirliliği gibi sorunların yaşandığı planlı yerleşim 
alanları niteliğindedir. 

Bu sağlıksız durumun başta gelen nedenleri olarak, bölgenin yerleşime uygun ol-
mayan çok arızalı topoğrafi k yapısı yanında; 1910–1986 yılları arasındaki havza-i 
Fahmiye uygulamasından kaynaklanan özel mülkiyet kazanımlarının yasaklanması, 
madencilik tasmanı, yerleşim alanlarının işletme ve orman alanları ile iç içe olması, 
yönetim ve planlama hataları gibi faktörler sayılabilir. Son yıllarda, halkın ekono-
mik gelişmelere paralel olarak daha sağlıklı yerleşim alanlarında ve yapılarda yaşama 
istekleri, yönetimlerin de bu istekleri karşılamaya yönelik bölgeyi daha yaşanabilir 
hale getirme ve bölgeden göçün önlenmesine yardımcı olma çabaları, nüfusun artması 
gibi sebepler, Taşkömür Havzasındaki gecekondu bölgelerinde imar ıslah planlarının 
uygulanması; yeni planlı yerleşim alanları yaratılması gibi projeleri gündeme getir-
miştir. Sağlıksız yerleşim alanlarının ıslahı ve planlı yerleşime uygun yeni alanlar 
oluşturulması için yapılan çalışmalarda:

Tasman etkisinin sonlandığı ya da sonlandığı sanılan ve genelde gecekondu • 
bölgeleri niteliğindeki eski üretim alanlarında,

1950’ li yıllarda yapılan ilk tesis kadastro esnasında, Havza-i Fahmiye • 
yasaklaması nedeniyle zilyetleri adına değilde, Hazine adına tescil edilen 
arazilerin yoğun olduğu plansız yerleşim alanlarında,

2B ka• psamına giren alanlarda
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imar ıslah uygulamalarının yapılması ya da bu bölgelerde yeni imarlı yerleşim alanla-
rı açılması Havzaya uygun değerlendirilebilecek olanaklar olarak görülmüştür. Taşkö-
mür Havzasında gerek madencilik tasmanı ve gerekse Havza-i Fahmiye uygulaması 
ve bu uygulamadan kaynaklanan mülkiyet, arazi kullanımı, planlama ve kentleşme 
sorunları, Taşkömür Havzasına özel sorunlar olmaktadır. Örneğin, bir bölgede, bir 
yeraltı maden üretimi yapıldığında bu üretimin yeryüzü ve zemin içi ortamlarda ne-
den olduğu ya da olabileceği deplasman ve deformasyon etkileri, o bölgede üretim 
sonlandıktan sonra da, azalarak yıllarca sürebilmektedir.

Artık tasman olarak adlandırılan bu oluşum etki bölgesindeki doğal ve kültürel yapıda 
sorunlara neden olabilmektedir. Son yıllarda Havzanın birçok bölümünde eski maden 
üretim alanları üzerinde inşaa edilen yapı ve tesislerde bu artık tasman etkilerinin 
ileride stabilite, hasar ve zarar sorunları yaratıp yaratmayacağı konusu merak edil-
mektedir. Bunun için de, bu alanda ileri düzeyde bölgesel araştırmaların yapılması 
gerekmektedir. 

Bu bildiride, Taşkömür havzasındaki aktif ve artık tasman etkileri konusunda kısa 
bilgi verilmekte, Özellikle Kozlu İşletme Bölgesindeki eski üretim alanları üzerinde 
yaratılan yeni siteler ve altyapı tesisleri üzerinde meydana gelen ve gelebilecek olan 
tasman etkileri ve potansiyel sorunlar üzerinde durulmakta, bu konuda gözlem ve 
deneyimlere dayalı görüş ve önerilere yer verilmektedir.



182
12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı / 11-15 Mayıs 2009

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

ATATÜRK BARAJINDA DEFORMASYON İZLEME 
ÇALIŞMALARI VE  DÜŞEY DEFORMASYONLAR

Yunus Kalkan1, Uğur Büyükhatipoğlu2

1İstanbul Teknik Üniversitesi
2DSİ XV. Bölge Müdürlüğü

Anahtar Kelimeler: Deformasyon Analizi, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezik ağlar, 
Atatürk Barajı, Düşey Deplasman

Suyun hayatımızdaki önemi tartışmasız büyüktür. Bunu en güzel ifade eden “Su Ha-
yattır ve Susuz Hayat Düşünülemez” gibi özdeyişlerdir. Suyun önemi her geçen gün 
daha da artmaktadır. Bazılarına göre, önümüzdeki asır su asrı olacaktır. Giderek etki-
sini gösteren Küresel ısınma ve iklim Değişimleri, bu tezi doğrular gibidir. Özellikle, 
bizim gibi orta kuşakta yer alan ve su kaynakları sınırlı olan ülkeler için bu gelişmeler 
daha da önemlidir. Su kaynaklarımızın etkin değerlendirilmesi adeta bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Gerek yer altı sularımız gerekse boşa akıp giden akarsularımız kont-
rol altına alınmalı ve uzun vadeli gerçekçi bir planlama ile suyun ve su kaynaklarımı-
zın daha etkin kullanımı sağlanmalıdır. Ülkemizde bu doğrultuda kayda değer önemli 
çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Özellikle su kaynaklarımızın sağlıklı bir envan-
terinin çıkarılması ve bunların bir bilgi sistemi mantığı ile sunulması ve akarsularımız 
üzerine inşa edilen bent ve barajlar gibi su yapıları ile bu kaynakların akışının düzen-
lenmesi, suyun biriktirilmesi, sulama, içme ve/veya enerji üretiminde daha etkin kul-
lanılması gibi çalışmalar sıralanabilir. Bu doğrultuda, Ülkemizde yaklaşık 550 adete 
yakın baraj inşa edilmiştir. Yapımı devam eden ve planlaması yapılanlarla birlikte bu 
sayının 1000`e ulaşması beklenmektedir. Barajlar gibi önemli ve kritik su yapıları, 
kendilerinden beklenen fonksiyonları, güvenli ve sürekli olarak yerine getirebilmeleri 
için bu yapıların izlenmesi ve emniyetlerinin sağlanması önem taşımaktadır. Bunun 
için, özellikle büyük barajlar ve yakın çevresinin periyodik olarak izlenmesi ve jeode-
zik ve jeodezik olmayan bir çok ölçme yöntemiyle ölçülerek sonuçların raporlanması 
istenir. 

Atatürk Barajı, Ülkemizin en büyük barajı olduğu gibi dünyanın da sayılı barajları 
arasında yer almaktadır. Fırat Nehri üzerinde inşa edilmiş olan beş büyük barajdan 
birisi olup, gerek sulama, gerek içme ve gerekse enerji üretimi bakımından çok önem-
li bir konuma sahiptir. Kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi olarak 1983-1992 yılları 
arasında inşa edilmiş olan bu baraj, Türk Müteahhit ve mühendislerinin önemli bir 
eseridir. 
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Bu çalışmada, Ülkemizdeki barajlar hakkında bilgi verilmiş ve bu yapılarda uygu-
lanmakta olan Deformasyon izleme çalışmalarından bahsedilmiştir. Büyük barajlarda 
yapılması gerekli deformasyon izleme teknikleri tanıtılmış ve jeodezik yöntemle ya-
pılan deformasyon izlemelerinde kullanılabilecek bazı standartlar verilmiştir. Örnek 
bir çalışma olarak Atatürk Barajı ve bu barajda sürdürülmekte olan deformasyon iz-
leme çalışmalarından bahsedilmiştir. Farklı disiplinler tarafından uygulanmakta olan 
Jeodezik ve jeodezik olmayan yöntemlerle deformasyonların izlenmesi çalışmaları 
hakkında bilgi verilmiştir. Özellikle, üç yıldan beri sürdürmekte olduğumuz Jeodezik 
Yöntemlerle Deformasyonların İzlenmesi Çalışmaları kapsamında baraj gövdesi ve 
Hidro Elektrik Santralındaki düşey konum değişimlerinin belirlenmesi çalışmaların-
dan ve elde edilen bazı sonuçlarından bahsedilmiştir. Referans ağında ve baraj gövde-
sinde birlikte uygulanan klasik açı-kenar ölçmeleri(Trigonometrik Nivelman) ile GPS 
Nivelmanından elde edilen sonuçların bir karşılaştırması yapılmış ve farkların anlamlı 
olup olmadıkları incelenmiştir. Ayrıca, Baraj Kreti üzerinde ayda bir yapılmakta olan 
presizyonlu nivelman ölçmelerinin son üç yıllık periyottaki değişimleri aktarılmıştır. 
Benzer olarak, Enerji Santralı içerisinde altı aylık periyotlarda yapılmakta olan Pre-
sizyonlu nivelman sonuçlarından bahsedilmiştir.



184
12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı / 11-15 Mayıs 2009

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

BARAJLARIMIZDAKİ HİDROGRAFİK ÖLÇMELER 
ve SEDİMENT HAREKETLERİ

Yunus Kalkan1

1İstanbul Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Batimetrik ölçmeler, Erozyon, Hidrografi k ölçmeler, Sediment 
Hareketi, Baraj rezervi

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili ender ülkelerden birisidir. Binlerce kilometre 
uzunluğunda deniz kıyısına ve çok sayıda baraj, göl, gölet gibi su toplama alanlarına 
sahiptir. Bununla birlikte, su kaynakları bakımından çok da zengin bir ülke sayıl-
mayız. Onun için, mevcut kaynaklarımızın geliştirilmesi ve var olanların daha et-
kin kullanılması önem taşımaktadır. Bulunduğumuz coğrafya ve artan nüfusumuz ve 
değişen iklim şartlarımız bunu daha da önemli hale getirmektedir. Boşa akıp giden 
akarsularımızın mümkün olduğunca biriktirilmesi ve daha fazla baraj gölet gibi su 
toplama alanları inşa edilerek bu kaynaklardan daha fazla yararlanılmalıdır. Bu yapı-
ların emniyetli olması ve uzun süreli azami fayda sağlayabilmesi için bu tür yapıların 
izlenmesi ve kontrol altında tutulması şüphesiz önemlidir. 

Baraj, göl, gölet ve körfez gibi su ortamlarını en fazla tehdit eden olaylardan birisi, 
şüphesiz kontrolsüz akarsularca bu ortamlara bol miktarda rusubat taşınmasıdır. Ma-
alesef, Ülkemiz gibi erozyon kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde, bu tür tesisler 
önemli sayılabilecek derecede etkilenmekte ve taşınan rusubat sebebiyle alan, hacım 
ve kalite kaybına uğramaktadır. Bu durum, tesisin faydalı ömrünü kısaltabileceği gibi 
tesisten beklenen azami faydayı da etkilemektedir. Söz konusu bu alanlardan yeterin-
ce yararlanabilmek ve amaçlanan faydayı sağlayabilmek için öncelikle bu bölgelerin 
dikkatle izlenmesi ve kontrol altında tutulması gerekir. Özellikle, dip topoğrafyaların-
daki değişimin periyodik olarak izlenmesi, gerekli durumlarda erozyona ve taşkına 
karşı etkin ve kalıcı önlemler alınarak bu ortamlara taşınan rusubatın asgariye indi-
rilmesi oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca, bunlarla birlikte baraj ve çevresi için 
zaman içinde derlenecek Hidrografi k, Oşinografi k ve Çevresel vd. bilgilerin de bir 
Baraj Bilgi Sistemi içerisinde ilgililere sunulması, bu tür tesislerimizden daha fazla 
istifadeyi sağlayacaktır. Geleceğin doğru planlanması açısından da mevcudun sağlıklı 
olarak ortaya konması önemlidir. 

Bu çalışmada, Ülkemizdeki baraj ve göl, gölet gibi su toplama alanlarından ve çok 
sayıdaki körfez, koy ve limanların yer aldığı sığ kıyılarımızdan ve sularla kaplı bu 
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alanlardaki dip topoğrafyayı belirlemeye yönelik çalışmalardan bahsedilmiştir. Ül-
kemizde çok büyük alanların erozyona açık olması ve her yıl çok büyük miktarlarda 
malzemenin bu alanlara taşınması sebebiyle buralardaki dip topografyayı hızla de-
ğiştirdiği bilinmektedir. Bu değişimi izlemek üzere hızlı ve peryodik ölçmeler ya-
pılmasının öneminden söz edilmiştir. Sığ sularla kaplı bu alanlarda yapılan Hassas 
Hidroğrafi k Ölçmelerden ve bazı örnek uygulamalarla sonuçlarından bahsedilmiştir. 
Özellikle, DSİ sorumluluğunda olan göl ve barajlarımızdaki batimetrik harita çalış-
malarının mevcut durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Sularla kaplı bu alanlarda 
daha hızlı ve daha hassas ölçmeler yapabilecek bir ölçme sistemden bahsedilmiştir. 
Otomatik Veri Toplama Sistemi adı verilen bu sistemle yapılmış bazı uygulamalardan 
ve sonuçlarından bahsedilmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
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 XII. OTURUM
 PARALEL OTURUM II: MEKANSAL BİLİŞİM
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatmagül BATUK

“Mekansal Bilişim” Ve “Mekansal Yönetişim”
Caner Güney, Rahmi Nurhan Çelik

Kullanıcı Odaklı  Mekansal Veri Kalitesi
Hande Demirel

Tapu Kadastro Web Servisleri İçin Tasarım 
Metodolojisi Geliştirilmesi
Hasan Tahsin Bostancı, Çetin Cömert

Hollanda Nen3610 Standardı Örneğiyle 
Coğrafi  Veri Yönetiminde Ortak/Temel Model 
Yaklaşımı
Arif Çağdaş Aydınoğlu
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“MEKANSAL BİLİŞİM” ve “MEKANSAL 
YÖNETİŞİM”

Caner Guney1, Rahmi Nurhan Çelik1

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Bilgi teknolojileri, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Geomatik, mekansal 
bilişim, mekansal yönetişim

Dünyanın, dinamik yapısı sebebiyle sürekli bir hareketlilik içinde olduğu ve deği-
şim gösterdiği bilinmektedir. Teknolojinin yetişmekte zorlanılan bir hızla gelişimi ve 
insanoğlunun dünyaya müdahaleleriyle de bu değişimler beraberinde birçok sorunu 
getirmektedir. Gerek oluşan sorunları çözmek gerekse sorunların oluşabileceğini ön-
ceden öngörüp gerçekleşmelerine olanak tanımamak için, dünyayı ve dünyada mekan 
ve zaman kavramlarını daha iyi anlamak gerekmektedir. Bu nedenle, jeomekansal 
(yermekansal) veri ve bilgilerin mekansal teknolojiler ile birlikte toplum yararına, 
sorumlu ve bilinçli kullanımını arttıracak çalışmalar, uluslararası ve ulusal ölçeklerde, 
sürdürülebilirlik yaklaşımları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Jeomekansal bilgi-
nin üretilip yönetilmesi ve etkin bir şekilde insanlığın hizmetine sunulması, ülkelerin 
öncelikli görevleri arasında kabul görmektedir. 

Doğal kaynakların, çevrenin ve ekolojik dengenin korunabilmesi, ekonomik çözüm-
lerle global değişimlerin gözlemlenebilmesi, doğru, rasyonel ve hızlı verilerin/bilgi-
lerin elde edilebilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi ve daha iyi 
bir gelecek için toplumun bütün bireylerinin mekansal bilgiye ulaşabildiği, bu sayede 
dünyayı anlayabildiği ve onunla iletişim kurabildiği `dijital dünya` yaklaşımı global 
ölçekte oluşturulmaya çalışılmaktadır. GEO (Group on Earth Observation), GEOSS 
(Global Earth Obsereving System of Systems), IGOS (Integrated Global Observing 
Strategy), GGOS (Global Geodetic Observating System) vb. yer yuvarının gözlemlen-
diği, araştırıldığı projelerdeki her yeri kaplayan mekansal veriler/bilgiler (pervasive 
nature of spatial information) ile her yerde bulunan mekansal bilgi sistemi (ubiquitous 
GIS, U-GIS), LBS, Google Map/Earth, Microsoft VirtualEarth gibi internet üzerinden 
harita servisleri (web mapping services) vb. uygulamalar dijital dünya yaklaşımının 
temelini oluşturan mekansal bileşenlerdendir. Cep telefonlarındaki navigasyon uygu-
lamalarından farklı türdeki uydu verilerinin (radar, optik, gravite, GNSS, altimetre 
vb.) entegrasyonuna kadar geniş bir yelpazede bulunan gereksinimleri karşılayacak 
ve farklı teknolojilerin mekana ilişkin hizmetlerde kullanılmasına öncü olacak yakla-
şım Mekansal Bilişim (spatial informatics - geospatial informatics - geo-informatics)
dir ve bu yaklaşıma tüm dünyada artan bir ilgi bulunmaktadır. `Mekansal Bilişim`, 
mimarisinde bulunan tüm ileri tekniklerin kullanımı sayesinde dünyanın anlaşılma-
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sına ve yönetişimine (governance), dijital dünyanın oluşturulmasına katkıda buluna-
bilmektedir. Son on yılda mekansal bilişim ve dijital dünya yaklaşımlarının bilim-
sel araştırmaları, teknik uygulamaları yanında sürdürülebilirlik ve sosyal boyutları 
da önem kazanmıştır. Bu bilince sahip mekansal veri/bilgi sağlayıcıları, mekansal 
teknoloji üreticileri, altyapı ve standart geliştiricileri, ve tüm bunların kullanıcıları 
(uluslararası veri/bilgi değişimi ve işbirliği vb. ile) global ölçekte düşünerek yerel 
uygulamalar gerçekleştirmektedir. 

Verilerin büyük bir kısmının mekansal bileşeni vardır. İçinde bulunduğumuz bilgi ça-
ğında herhangi bir mekanla ilgili doğru, güvenilir dijital verilere/bilgilere, hızlı ve 
anlık ulaşabilmenin, 4 boyutlu görsel veriye sahip olmanın, bu verilerin etkin yöne-
timinin önemi giderek artmakta ve tüm bunların en az maliyet ile gerçekleştirilmesi 
beklenmektedir. Bu gereksinimler ile birlikte gelişen teknoloji ve üretim süreçleri, 
Geomatik Mühendisliğinin uygulama alanlarını zenginleştirmektedir. Geomatik Mü-
hendisliği de bir çok farklı uygulama için mekansal bilişim mimarileri geliştirmek du-
rumundadır. Mekansal verinin entegrasyonunda ve değerlendirilmesinde, mekansal-
zamansal analizlerinde, bilgi üretiminde, görselleştirmede vb. konularda kullanıcı 
gereksinimlerine yönelik yeni gelişkin teknolojiler ve çözümler kullanılmaktadır. 

Kentsel dönüşüm, 3 boyutlu kadastro, yer altı kadastrosu, güncel navigasyon bilgi-
lerinin üretimi, bütünleşik kıyı yönetimi, sürdürülebilir çevre ve biyoçeşitliliğin yö-
netimi konuları mekansal boyutları olan günümüzün güncel problemlerinden sadece 
bazılarıdır. Bu ve benzeri mekansal problemlerin çözümünde kullanılmak üzere bir-
çok farklı sektör ve disiplin uzayda/havada/karada/denizde/siberde bulunan gözlem 
platformlarından elde ettikleri yoğun ve büyük miktardaki dijital veri ve bilgileri, 
Jeomekansal Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisinin desteği ile mekansal-zamansal analiz 
edip gerek araştırmacıların gerekse karar-vericilerin kullanımına uygun olarak inter-
net üzerinden yayınlamaktadır. Aynı zamanda yayınlanan bu bilgileri düzenli olarak 
güncelleyip artan çeşitlilikteki kullanıcılarına sunarak bu hizmetin devamlılığını da 
sağlamaktadırlar. Genel olarak bu süreci sağlayan tüm gelişkin teknolojik altyapı ve 
mimariler mekansal bilişim kavramının özünü oluşturmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağı ve bu çağın koşulları nedeniyle günümüzde, sektörün 
geleceğine yönelik planlamaları geçmişe oranla çok daha fazla yapmalı ve bu yolla 
sektörün geleceğini modellemeliyiz. Geomatik Mühendisliğinin, Mekansal Bilişim 
başlığı altında diğer sektörlerle olan arakesitlerinin her geçen gün arttığı göz önünde 
bulundurularak ve içinde bulunduğumuz bilgi çağının gerekliliklerini de dikkate ala-
rak, sektör içerisinde buna yönelik politikalar oluşturmalı ve stratejiler belirlemeliyiz. 
Bu çerçevede, bu çalışma da özellikle mekansal bilişim mimarileri ve mekansal yö-
netişim konuları, bunların nasıl ve nerelerde uygulanabileceği ve sektörümüzü yakın 
gelecekte bekleyen fırsatlar ve tehlikeler tartışılacaktır.
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KULLANICI ODAKLI MEKANSAL VERİ KALİTESİ
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Kullanıcıların karar verme sırasında kullanabilecekleri farklı sistemler ve mekansal 
veri setleri olması mevcut sistemlerin veri kalitesi açısından ele alınması gerekliliği-
ni ortaya koymaktadır. Verilerin kalitesi kullanıcıların kararlarını etkilemektedir. Veri 
kalitesi ile ilgili güncel yaklaşımlar, veri kalitesinin kullanımına ilişkin araştırmalar, 
kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenip, kullanıcıya uygun kalitede verilerin sunulması ve 
karar verme aşamasında veri kalitesinin etkilerinin araştırılmasıdır. Veri kalitesi, veri 
toplama sırasında belirlenebilirken, verilerin işlenmesi ve analizi sonrası kalitede fark-
lılaşmalar oluşabilmektedir. Sistem bileşenlerinden mekansal veri; farklı güncellik, 
doğruluk, duyarlılık, güvenilirlik, tutarlılık ve tamlıktaki çeşitli kaynaklardan, farklı 
yöntemler kullanılarak toplanmakta ve entegre edilerek kullanıcıya sunulmaktadır.

Mekansal verinin değeri, karar verme aşamasında etkili olduğu sürece artmaktadır. 
Mekansal verinin değeri kullanıcı açısından zaman faktörü (hızlı karar verebilme, 
hızlı cevap alabilme), veri ve bilgiye dayanan tartışmasız ve sürekli karar verebilme 
ve yanlış karar verme riskinin azaltılması ile ölçülebilir. Bilgi Kalitesi veri kalitesi ve 
kullanıcı arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Bilgi kalitesinin genel tanımları “kulla-
nım amacına uygunluk”, “kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan bilgi” olarak verilebilir. 
Bilgi kalitesinin amacı uygulama, veri ve kullanıcı arasındaki ilişkinin tanımlanma-
sıdır. Mekansal veri kalitesini arttırmak için, örneğin mekansal bilgi teknolojilerinde 
geometrik nesneler için hata modelleri, belirsiz veri ve bilgiler ile mekansal sorgula-
malar ve bunların verilen kararlara etkileri, belirsiz verilerin kullanıcıya sunulması ve 
metaveriler içersinde veri kalitesinin sunulması gibi, pek çok farklı yöntem kullanıl-
makta ve araştırmalar devam etmektedir. Tüm bu araştırmalara rağmen mekansal veri 
kalitesi kullanıcılar ve veri üreticileri için hala bir sorun olarak değerlendirilmektedir. 
Kullanıcı açısından en önemli problem ise farklı kaynaklardan gelen verilerin ortak 
kullanımıdır. Kullanıcılar, değerlendiriciler ve veri üreticileri arasındaki görüş farkla-
rını inceleyen modeller mevcut araştırma alanlarının başındadır. En önemli problem; 
sistemin kurulum aşamasında ve güncelleştirilmesi sırasında hızlı ve ekonomik veri 
girişi ve veri toplanması, maliyetleri ve sistemin yürürlüğe konulması için gereken 
zamanı kısaltırken, veri kalitesini düşürmektedir. 
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Veri toplama ve güncelleştirme maliyetleri ve veri kalitesi arasındaki ilişkiler bu ko-
nudaki en önemli araştırma alanlarından birisidir. Bir diğeri mekansal bilgi teknolo-
jileri çerçevesinde farklı uygulama alanları için kullanılan verilerin verilen kararlara 
ne derece etki ettiği, veri kalitesi kabulleri ve sunumudur. Mevcut durumda veri üreti-
cisinin mekansal bilgi kalitesi kabulleri ve kullanıcı ihtiyaçları, veri kalitesinin yanlış 
kullanımını doğurmaktadır. Fakat bilinmektedir ki, veri üreticilerinin veri kalitesini 
değerlendirmeleri ve veriler ile birlikte sunulması ürünün pazar payını arttıracaktır. 
Araştırmaların bu gün geldiği nokta, farklı kalite seviyelerin olduğu ve bunun kulla-
nıcı tarafından belirlendiğidir. Mutlak bir kaliteden bahsetmek mevcut uygulamalar 
düşünüldüğünde mümkün olmamaktadır. Mevcut mekansal veri teknolojilerinde en 
önemli nokta kullanıcı, sistem ve veriler arasında ilişkinin bulunması, belirlenmesi 
ve uygulanmasıdır. Mekansal bilgi teknolojileri gibi farklı kullanıcı grupları ve uy-
gulamaların olduğu bir sektörde farklı ihtiyaçlar için farklı çözümler geliştirilmesi 
gerekliliği açıktır. Kalite kavramına daha esnek olarak yaklaşmak mekansal veri üreti-
cileri için yeni olanaklar meydana getirecektir.Bu çalışmada hedefl enen yaygın olarak 
kullanılan mekansal verilerin kalitesine ilişkin güncel problemleri ortaya koymak, ka-
rarlara etkisini farklı uygulamalarda incelemek ve çözümü için yaklaşımları örnekler 
üzerinde tartışmaktır.
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TAPU KADASTRO WEB SERVİSLERİ İÇİN 
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Kadastro geniş fi ziki kapsamının yanında arazi ve mülkiyete yönelik çok çeşitli bilgi-
leri toplayıp kayıt altında tutma ve bunları sunma özellikleri ile birçok uygulama için 
en önemli konumsal altlığı oluşturmaktadır. Ancak kadastral sistemden kaynaklı ek-
siklik ve yetersizlikler tüm bu uygulamaları da olumsuz yönde etkilemektedir. Fakat 
bu sadece kadastral hizmetlere özgü bir durum değildir. Dolayısıyla konumsal veri ile 
iş yapan bütün kesimleri kapsayan bir çözüm gerekmektedir ki buda Ulusal Konumsal 
Veri Altyapılarını kaçınılmaz hale getirmektedir. UKVA, ülke genelinde tüm kamu 
kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve konumsal veri ile iş yapan bütün kesimler 
arasında birlikte işlerliği sağlayacak ve vatandaşlar dahil ilgililere, gereksinim duy-
dukları veri ve servislere anlık erişim ve kullanım olanağı tanıyacak bir altyapıdır. 
UKVA’nın üzerinde çalışacağı Bilgi ve İletişim Teknolojilerine yönelik çeşitli yak-
laşımlar mevcuttur. Ancak şu an oldukça popüler ve yaygın olan yazılım mimarisi, 
Servis Yönelimli Mimari ya da kısaca SyM olarak adlandırılmaktadır. SyM, uygula-
maların son kullanıcılara servis olarak sunulduğu dağıtık sistemleri gerçekleştirmek 
için bir yaklaşımdır. Web servisleri, SyM’yi gerçekleştirmenin en iyi ve şu anki en 
popüler yollarından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce yürütülen ve III. aşamasına geçilen TAKBİS projesinde böyle bir ser-
vis yapısı bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda Tapu ve Kadastro birlikte işlerlik altyapısının Web servislere dayalı ola-
rak gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Bunun için öncelikle mevcut kadastral 
hizmetleri karşılayacak Web servislerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda 
servislerin hangi kriterlere göre nasıl tasarlanması gerektiği sorusu ortaya çıkmak-
tadır. Diğer bir ifade ile her bir işlem bileşeni ya da belirli bir veriye yönelik özel 
servisler mi (fi ne-grained) olmalı, yoksa uygulamalara ya da veri gruplarına yönelik 
genel servisler mi (coarse-grained) olmalı? Dolayısıyla bunca veri ve hizmetin nasıl 
bir servis yapısında sunulacağının metodolojik bir yaklaşımla belirlenmesi gerekmek-
tedir. Bu gereksinimine bağlı olarak, özellikle “servis genelliği” (servis granularity) 
ve servis performansı yoğunluklu geniş bir literatür araştırması yapılmıştır. Servis 
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granularity üzerine yapılan çalışmaların tamamına yakınında fi ne-grained ve coarse-
grained servislerin avantaj ve dezavantajları sıralanıp servis granularity’nin önemli bir 
tasarım kriteri olduğu belirtilmekle birlikte iş en can alıcı nokta olan servis garnularity 
düzeyinin nasıl belirleneceğine geldiğinde uygun granularity düzeyi seçilir denilerek 
konu geçiştirilmektedir. Performans konusu ise genellikle istemci ve sunucu taraftaki 
sistem bileşenleri ile internet ve network teknolojilerinin uygulama performansına et-
kisi bağlamında ele alınmaktadır. Bu konudaki literatürün büyük bir bölümü alternatif 
ürünlerin karşılaştırıldığı çalışmalardan oluşmaktadır. Web servis tasarımının per-
formansla ilgisi ise servis granularity üzerinden açıklanmıştır. Servis granularity’nin 
performansı network trafi ği ve mesaj boyutu açısından etkilediği ve temel etkinin 
network zamanı üzerinde oluştuğu ifade edilmiş fakat bunun servis tasarımına etkileri 
somutlaştırılmamıştır. Ayrıca literatürde yer alan çalışmaların büyük çoğunluğu basit 
uygulamalardan oluşan ticari Web servislere yönelik olduğundan yapılan saptamala-
rın çoğu, çok daha farklı ve karmaşık iş süreçlerine sahip Kadastral servisler açısından 
bir önem taşımamaktadır. Sonuç itibari ile, literatürde servis tasarımına yönelik kabul 
görmüş bir yaklaşım yada metodoloji bulunmamaktadır. Söz konusu literatürdeki bir 
diğer eksiklik, konunun Semantik Web Servisleri ve dolayısıyla Servis Ontolojilerin-
den bağımsız tartışılmasıdır. Oysa servis genelliği, ilgili alandaki alan (domain) ve 
uygulama (application) ontolojileri bağlamında da düşünülmelidir. 

Yapılan literatür araştırması sonucu kadastral web servisler için granularity ve perfor-
mansın belirleyici temel kriterler olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu, servislerin 
belirlenmesinde ve tasarımında performansın tümüyle göz ardı edileceği anlamına 
gelmemektedir. Ancak kadastral Web servislerin tasarımında uygulamalara bağlı ola-
rak oluşan istemci gereksinimleri belirleyici olmalıdır. İstemciler ve istemci gereksi-
nimlerinin belirlenmesi kadastral hizmetlerin ayrıntılı olarak incelenmesi ile müm-
kündür. Buradan çıkışla kadastro müdürlüklerince yürütülen işlemler ve bunların 
yıllık gerçekleşme yoğunlukları ile kadastral veri ve hizmet talep eden kesimlerin be-
lirlenmesi hedefl enmiştir. Mevcut kadastral sistemde sayısal ortamda kayıt ve arşiv-
leme yapılmadığı gibi gerçekleştirilen işlemlere yönelik güncel ve detaylı istatistiksel 
veri de bulunmamaktadır. Dolayısıyla gerekli bilgiler zor ve zaman alıcı bir çalışma 
ile doğrudan kadastro müdürlüklerinin yıllık faaliyetleri incelenerek elde edilmiştir. 
Bunun için farklı bölgelerden farklı işlem yoğunluğundaki 30’dan fazla kadastro mü-
dürlüğünün bir yıllık faaliyetlerinden oluşan 40 bini aşkın işlem incelenerek, kadastro 
müdürlüklerince sağlanan hizmetler, bunların gerçekleşme yoğunlukları, veri ve hiz-
met sunulan kesimler ile bunların talep yoğunlukları belirlenmiştir. Gelinen noktada 
bazı temel servisler belirlenmekle birlikte çalışmanın asıl amacı gerekli bütün servis-
leri belirleyebileceğimiz bir servis tasarım metodolojisi ortaya koymak oluğundan 
kadastral veri ve hizmet sunumuna yönelik tüm uygulamaların incelenmesi gerekliliği 
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ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada bütün uygulamalar ve bunlara ait süreçler 
incelenerek, uygulamalar ve süreçler arası ortaklık ve farklılıklar, her bir uygulamanın 
gerektirdiği bilgi ve belgeler ile istemci beklentileri belirlenecektir. Uygulamaların 
büyük bir bölümünün incelenmesi tamamlanmış ve servis tasarım yaklaşımımız test 
edilmiştir. Çalışma tamamlandığında gerekli kadastral servisler rahatlıkla belirlene-
bilecektir. 

Çalışma ile belirlenecek servisler mevcut kadastral sistem ve teknolojiye yönelik ola-
caktır. UKVA ve e-devlet’in işlevselleşmesi durumunda işleyişte ve dolayısıyla işlem 
süreçlerinde değişiklikler olabileceği gibi yeni talepler de ortaya çıkabilecektir. Ben-
zer durum sürekli şikayet konusu olan mevcut kadastral sistemin yeni bir vizyonla ye-
niden yapılandırılması durumunda da ortaya çıkabilir. Ülkemizde buna yönelik ciddi 
bir hazırlık yoktur. Dünya ve Avrupa genelinde ise, Avrupa Birliği’nin INSPIRE pro-
jesi bağlamında yürüttüğü “Avrupa Ortak Kadastrosu” projesi ve “core cadastral do-
main model (CCDM)” adı ile başlatılan ve son haliyle “Land Administration Domain 
Model” olarak ISO Teknik Standartlar Komisyonuna sunulan çalışma gibi, kurumsal 
ve akademik düzeyde yürütülen çeşitli projeler söz konusudur. Bu çalışmalardan elde 
edilecek sonuçlar Türkiye’deki kadastral sistemin de yeniden yapılanmasını tetikle-
yebilir. Özetle, olası tüm bu gelişmeler kadastral sistemin içeriğini bağlı olarak da 
sunulan hizmetlerin çeşitliliğini değiştirecektir. Dolayısıyla şimdiden öngörülemeyen 
ilave servisler gerekebilecektir. Ancak bu durumun bu çalışmada belirlenecek tasarım 
metodolojisi açısından bağlayıcı bir önemi yoktur. Diğer bir ifadeyle, gelecekte do-
ğabilecek yeni gereksinimler şimdi olduğu gibi uygulamaların doğasını ve kullanıcı 
beklentilerini esas alan aynı metodolojik yaklaşımla karşılanabilecektir. 
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HOLLANDA NEN3610 STANDARDI ÖRNEĞİYLE 
COĞRAFİ VERİ YÖNETİMİNDE ORTAK/TEMEL 

MODEL YAKLAŞIMI

Arif Çağdaş AYDINOĞLU1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, Veri tabanları, Modelleme , KVA, Stan-
dartlar

Coğrafi  verinin kullanımında karar verme sürecine katkı sağlayarak zaman ve emek 
yönünden bilgi kaybını önleyecek bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Coğrafi  
verinin yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde farklı ihtiyaçlara yönelik kullanılabilir-
liği önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Bu anlamda, Coğrafi  / Konumsal Veri Alt-
yapısı (KVA) kurulması çalışmalarının paralelinde, dünyada birçok girişim tarafından 
birlikte çalışabilir coğrafi  veri modelleri geliştirmektedir. ISO/TC 211 Coğrafi  Bilgi 
Komitesi dijital ortamda coğrafi  veri yönetimi için standartlar geliştirmekte, Open 
Geospatial Concortium (OGC) farklı yazılım ve donanım platformlarında Coğrafi  
Bilgi’nin paylaşımı ve birlikte çalışabilirliğe yönelik doğrudan sektör odaklı stan-
dartlar üretmektedir. Ayrıca geliştirilen internet teknolojileri ve ilgili protokoller de 
Coğrafi /Konumsal Veri Altyapısı (KVA)’na önemli katkılar sağlamaktadır. Bu stan-
dartlar, üst düzeyde kavramsal yaklaşımlar sunmakta olup, farklı sektörlerdeki CBS 
uygulamalarını ve uygulama düzeyinde verilerin birlikte çalışabilirliğini destekleme-
mektedir. Coğrafi  veri standardı üretiminde gelecek eğilim, belirli tematik alanlarda 
ortak ve şablon kabul edilebilecek standartların geliştirilmesidir. Avrupa Birliği’nin 
INSPIRE Yönergesi kapsamında İdari Birim, Topografya, Ulaşım, Arazi Örtüsü vb. 
tanımlanan 34 farklı coğrafi  veri grubu (teması) için standartların tasarlanması he-
defl enmekte, 27 Avrupa ülkesi için de bu modele göre coğrafi  verilerin üretimi ve 
paylaşımı planlanmaktadır. ABD’de DHS Coğrafi  Veri Modeli kapsamında coğrafi  
veri gruplarına ait üretilen şablon veri modelleri, kamu, özel sektöre yönelik ve vatan-
daşa hizmette bilgi altyapıları için altlık sağlamaktadır. Almanya AAA modeli olarak 
ifade edilen projede; Jeodezi Kontrol İstasyon Bilgi Sistemi (AFIS), Kadastro Bilgi 
Sistemi (ALKIS) ve Topografi k-Kartografi k Bilgi Sistemi (ATKIS) projelerini tek bir 
veri standardı ve uygulama şeması altında bütünleştirmeye çalışmaktadır. Detay ya 
da Nesne Veri Modeli olarak ifade edilen bu yaklaşım, Ulusal Haritacılık Kuruluşları 
tarafından veri modellerinin yeni nesli olarak kabul edilmiş olup coğrafi  verinin yö-
netim ve paylaşımını olanaklı hale getirmektedir. Çalışma kapsamında bu veri modeli 
yaklaşımları; genel yapı, ISO ve OGC standartları kullanımı, veri modeli tanımla-
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ması, veri sınıfl andırma, karmaşık nesneler ve arasındaki ilişki, veri sunumu, veri 
modelleme araçları, vb. bileşenlere göre irdelenmektedir. Hollanda’nın Coğrafi  veri 
yönetiminde temel model olarak kabul edilen NEN3610 standardı değerlendirilmek-
tedir. Temel modelin anahtar özellikleri; nesne-yönelimli bir model olması, bütünüyle 
Tekil Modelleme Dili’nde (UML- Unifi ed Modelling Language) tasarlanmış ve ISO/
TC 211 gibi uluslar arası standartlar temel alınmasıdır. Bu modelde ulusal olarak ka-
bul görmüş tek/benzersiz nesne tanımlayıcı kullanılmakta ve nesnenin zamana göre 
değişimi mekanizması tanımlanmıştır. GML (Geography Markup Language) tabanlı 
veri değişim modeli, bu modelden otomatik olarak çıkarılabilir. Bu temel model, sek-
törlere yönelik model üretmede Hollanda’da coğrafi  veri sağlayıcıları için başlangıç 
noktası olarak tasarlanmıştır. Herhangi sektördeki veri üreticisi, verisini temel model-
deki kurallara göre modeller. Bütün sektörler bir temel model paylaştığı için sektör-
ler arasındaki birlikte çalışabilirlik mümkündür. Ayrıca bu modelin temel bileşenleri 
ve ilk sektör odaklı model olan TOP10NL kurulumu irdelenmektedir. Türkiye için 
Avrupa Konumsal Veri Altyapısı (INSPIRE) projesi beklentileri ve Türkiye Ulusal 
CBS eylemleri paralelinde coğrafi  veri yönetiminde ortak/temel model yaklaşımının 
gerçekleştirilebilirliği tartışılmaktadır.
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 XIII. OTURUM
 TEKNİK GENÇLİK OTURUMU
 Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Özgür DOĞRU

GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu 
Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri 
Üzerine Etkisi
Selim Serhan Yıldız, Ali Yağcı, Ali Özkan, Hakan Yavaşoğlu, 
Mehmet Uğur Altın, Ergin Tarı

Marmara Bölgesi’ndeki Deprem Sonrası Hız 
Alanı Ve Gerilim Birikiminin Belirlenmesi
İlke Deniz, Haluk Özener

Kültürel Mirasın Belgelenmesi: Kâtip Mustafa 
Çelebi Mahallesi Örneği
Ezgi Candaş, Kumsal Öztürk, Çiğdem Eren

3b Yapı Modelleri Ve Fotorealistik Modellerin 
Geomatik Alanında Kullanımına Bir Örnek
Adil Arslan, Dursun Zafer Şeker, Fırat Ergun
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GPS GÖZLEM SÜRESİNİN YÜKSEK DOĞRULUKLU 
ÇALIŞMALARDA ZAMAN SERİLERİ VE HIZ 

VEKTÖRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Selim Serhan Yıldız1, Ali Yağcı1, Ali Özkan2, Hakan Yavaşoğlu1, Mehmet Uğur 
Altın1, Ergin Tarı1
1İstanbul Teknik Üniversitesi

2TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Anahtar Kelimeler: GPS/GNSS, Güvenilirlik, IGS, Zaman Serileri ve Hız Vektör-
leri, Gözlem Süresi

Ülkemiz deprem açısından oldukça aktif bir bölgede bulunmaktadır. Yurdumuzu da 
içine alan bu aktif bölge “Akdeniz-Himalaya deprem kuşağı” olarak adlandırılmakta 
ve Cebelitarık’tan başlayarak Endonezya’ya kadar uzanmaktadır. Bu kuşak üzerinde 
yer alan Kuzey Anadolu Fayı (KAF), dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri-
si olarak kabul edilmektedir. Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalara göre, 
KAF yaklaşık olarak 20-24 mm/yıl kayma oranına sahiptir. Sağa atımlı fay olan 
orta bölümü en önemli bölge olup doğudan batıya doğru uzanmaktadır. Bu bölüm 
İstanbul’un 20 km. güneyinde bulunmaktadır. Güneye doğru kayan içbükey kollar 
Kuzey Anadolu Fayı’nı oluşturmaktadır. Bu fay üzerinde oluşan 17 Ağustos 1999 
tarihinde İzmit ve 12 Kasım 1999 tarihinde gerçekleşen Düzce depremleri yörede 
maddi ve manevi ağır hasarlara sebebiyet vermiştir. 1999 yılından bu yana hasarı az 
şiddeti küçümsenmeyecek birçok deprem meydana gelmiştir. Ülkede yaşanan dep-
remlerin büyük bir çoğunluğunun Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde gerçekleş-
mesi, bu fay hakkında daha fazla verinin toplanması ve daha fazla şeyin öğrenilmesi 
gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

GPS tekniği, 24 saat istenilen yerde her türlü hava koşullarında ölçme yapılabilmesi, 
aşırı insan gücüne ihtiyaç duyulmaması, düşük maliyeti ve taşınabilir ekipmanlardan 
oluşmaması sebebi ile diğer tekniklere göre bir çok avantaja sahiptir. . Ayrıca uygun 
ölçme yöntemi ve veri işleme yazılımları kullanıldığında santimetre altında doğruluklu 
sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada, kabuk deformasyonlarının (levha hareketlerinin) 
belirlenmesi için toplanan GPS verileri irdelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümü 
Kuzey Anadolu Fayının Sungurlu, Merzifon ve Laçin içbükey kollarını da içeren orta 
kısmında 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Bölgenin tektonik 
karakteristiğini belirleyebilmek için 16 istasyon içeren bir ağ kurulmuştur. Ölçmeler 
üçer günlük iki bölüm halinde altı gün sürmüştür. Gözlemler 30 saniyelik interval 
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aralığı ile günde sekiz saat olarak gerçekleştirilmiştir ve her istasyonda en az üç gün 
gözlem yapılmıştır.

Bu çalışmada 2001–2004 yılları arasında 4 kampanya halinde ölçülen OKAF GPS 
ağının verilerinden yararlanılarak ölçme süresinin nokta konumlarına etkisi araştı-
rılmıştır. Yapılan çalışmada GPS verileri 6, 8, 2*6=12, 2*8=16, 3*6=18 saatlik veri-
ler olarak ayrılmış ve ayrı ayrı değerlendirilerek sonuçları incelenmiştir. Elde edilen 
tekrarlılıklardan yararlanılarak en uygun ölçme süresi açıklanmaya çalışılmıştır. Dört 
kampanyadan oluşan GPS gözlem verileri GAMIT/GLOBK akademik yazılımı ile 
değerlendirilmiştir. Çalışmaya ait ilk grup sonuçlar daha önceki tarihlerde gerçek-
leştirilen uluslar arası bir sempozyumda sunulmuştur. Levha(plaka) hareketlerinin 
belirlenebilmesi için yapılan çalışmalarda doğruluk ve maddi koşullar göz önünde 
bulundurulursa GPS gözlem süresi çok büyük öneme sahiptir. GPS Gözlem Süresinin 
Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi 
İTÜ Araştırma Fonu ve TÜBİTAK tarafından destek alınarak 2001–2004 yılları ara-
sında yapılan 4 kampanya GPS verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ DEPREM SONRASI 
HIZ ALANI VE GERİLİM BİRİKİMİNİN 

BELİRLENMESİ

İlke Deniz1, Haluk Özener2

1İTÜ Geomatik Müh.
2İTÜ İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

Anahtar Kelimeler: Deformasyon Analizi, GPS/GNSS, CORS, gerilim birikimi, Se-
çiniz

Marmara Bölgesi’nde, 1999 depremlerinden sonra, depremden etkilenen Türkiye 
Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) ve Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA) 
noktalarının ölçüleri yenilenmiş ve noktaların 2000,45 epokundaki koordinat ve yük-
seklikleri belirlenmiştir. Bundan sonra, TUTGA ve TUDKA’ya dayalı olarak farklı 
kuruluşlar tarafından sıklaştırma çalışmaları yapılmıştır.

Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı’nın (TUSAGA) kurulması projesi çerçevesinde, ağda 
kullanılacak yazılım ve donanımın performansının test edilmesi amacıyla, farklı uzun-
luklardaki bazlardan oluşan Ağ-120, Ağ-90 ve Ağ-60 test ağları, yukarda ifade edi-
len ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü gibi farklı kuruluşlarca sıklaştırılan ağ noktalarından yararlanarak 
seçilmişlerdir. Toplam 115 noktadan oluşan bu ağlar; Kırklareli’nden Adapazarı’na 
geniş bir alan kaplamaktadır.

15 Temmuz–30 Ekim 2006 tarihleri arasında, yukarıda belirtilen bazı ağ noktaların-
da Ulusal Sabit GPS istasyonları ağı olarak Sürekli gözlem yapan GPS istasyonları 
(CORS-TR) kuruldu. Test ağının GPS ölçümleri ve dengelemeleri TOPCON, TRIMB-
LE ve LEICA gibi şirketler tarafından yapıldı. TOPCON ve TRIMBLE üç test ağını, 
LEICA sadece Ağ-60’ı ölçmüştür. Test ağının ana noktalarının koordinatları Ulusla-
rarası GPS Servisinde (IGS)’e bağlı olarak hesaplanmıştır.

Bu çalışmada, Marmara Bölgesi’nde 2000,45 ve 2006,60 epoklarındaki koordinat 
farkları değerlendirilerek, geçen zaman aralığı için hız alanı ve gerilim birikimi araş-
tırılmıştır. Yukarıdaki iki epok arasındaki koordinat farklarından her nokta için hız 
vektörleri hesaplanmış ve bölgedeki harita üzerinde bu vektörler görselleştirilmiştir. 
Bu harita incelendiğinde bütün noktalarda 2000,45–2006,60 epokları arasında signifi -
kant hız vektörlerinin olduğu görülmüştür.
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2000,45 epokundaki koordinatların datumu ile 2006,60 epokundaki koordinatların 
datumu farklı sayıda ve dağılımda IGS noktalarından belirlendiğinden, bu datum 
farklılığının koordinat farklarına olan etkisi araştırılmıştır. Datum farklılığının koor-
dinat farklarına etkisi belirlenmiştir.

Tüm noktalardaki koordinat farklarının (dx,dy,dz) signifi kant gerilim birikimlerini 
içerip içermediği Global Test ile incelenmiştir. Yatay da signifi kant gerilim birikimi-
nin olduğu belirlenmiştir.

Kenar oranlarını kullanarak, sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenen gerilimler, datum-
dan bağımsız olarak elde edilebilir. Bu nedenle, test ağ noktaları Delaunay üçgenlemesi 
ile üçgenlere bölünmüş ve her üçgenin ağırlık merkezi için sonlu elemanlar yöntemiy-
le “asal gerilim” parametreleri hesaplanmıştır. Üçgenleme faya göre de incelenmiştir. 
Fayı kesen üçgenler ve fayı kesmeyen üçgenler olmak üzere farklı üçgenler için ge-
rilim parametreleri hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Gerilimlerin hesaplanması için 
FORTRAN programı kullanılmıştır. Gerilim parametreleri için maksimum karesel or-
talama hata hesaplanmış ve bu değerle karşılaştırılarak signifi kant olup olmadıkları da 
test edilmiştir. Her iki durum için hesaplanan parametrelere uygun üçgenlerin gerilim 
elipsleri bölge haritası üzerinden görselleştirilmiştir. Bu görsel veri incelendiğinde; 
2000,45 ile 2006,60 epokları arasındaki Tekirdağ ve İzmit çevresinde signifi kant ge-
rilim birikimlerinin olduğu (2,31- 3,40μs) ve İstanbul çevresinde (0,55μs) signifi kant 
bir gerilim birikiminin olmadığı görülmüştür. Bu sonuç, Tekirdağ, İzmit ve İstanbul 
bölgesinin farklı jeolojik yapılarıyla uyumludur. 
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KÜLTÜREL MİRASIN BELGELENMESİ: KÂTİP 
MUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Ezgi Candaş1, Kumsal Öztürk1, Çiğdem Eren1

1Yıldız Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Restorasyon, Tescil, Ko-
ruma Kurulu

Anayasanın 63. Maddesi ile belirtilen Kültürel Mirasın korunması görevi 2863 sayılı 
Yasa ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar ve 
Yerel yönetimlere verilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespit ve tescili ile korunarak yeni kuşaklara aktarılması 
tüm insanlığa verilmiş en önemli görevlerin başında gelmektedir.
Ülkemizde Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespit ve tescilinde uluslararası sözleşmeler-
de belirtilen kıstaslara uyulmaktadır.

Sit alanları ve kültür ve tabiat varlıklarının tespit ve tescili aşamasında Tescil Fişi 
düzenlenmektedir. Bu fi şte taşınmaza ait, mülkiyet bilgileri, mimari ya da doğal de-
ğerleri, sınırları, cinsi, adresi, mevcut durumu, özgün kullanımı ve önerilen kullanımı, 
ayrıntılı fotoğrafl arı vb. bilgiler yer almaktadır. Tespiti yapılan sit ve/veya kültür ve 
tabiat varlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun tescil kararı 
alındıktan sonra taşınmazın tapu kaydına “Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı” 
kaydı konulmaktadır.

Kültürel Mirasın tespit ve tescili aşamasında belgelenmesi, belgelerin saklanması ve 
kamuoyunun kullanımına sokulmasında klasik arşiv yöntemi yetersiz kalmaktadır. 
Ülkemizde tespit çalışmalarının özellikle 1977 yılından itibaren yoğun bir biçimde 
yapılmaya başlandığı bilinmektedir. Ancak tespit ve tescil çalışması ülke genelini 
kapsayacak biçimde tamamlanmamış, yapılan tespitlerin belgelerine birçok yerde ula-
şılamamaktadır. Tescil fi şleri ya bulunamamakta ya da önemli bilgileri içermedikleri 
görülmektedir.

Tespit ve tescil aşamasında birçok bilgiye gereksinim duyulduğu ve yapılan belgele-
menin tüm insanlığın ortak kullanımına sunulması gerektiği açıktır. Mülkiyet bilgi-
leri başta olmak üzere tarihi, coğrafi , mimari vb. birçok bilginin birlikte ele alınması 
gerekmektedir. Bu nedenle de bu bilgilerin ortak bir bilgi sistemi altında toplanması 
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ve değerlendirilmesi, sorgulanması, geliştirilmesi, sunulması ve yaşatılması önem ta-
şımaktadır.

Bu çalışmada, Dünya ve insanlık tarihi açısından çok önemli olan ve 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti olarak seçilmiş olan İstanbul’un, Beyoğlu İlçesi, Kâtip Mustafa Çe-
lebi Mahallesi incelenmiştir. Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi, İstanbul I Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 gün 4720 sayılı kararı 
ile kentsel sit alanı olarak ilan edilen alanda kalmaktadır. Mahallede bulunan yapıların 
önemli bir kısmı korunması gerekli kültür varlığı olarak tespit ve tescil edilmiştir. Ya-
pıların birçoğu özgün mimarisini korumakla birlikte çoğu 18. YY yapısı olan yapıla-
rın bir kısmı da süreç içinde özgün niteliklerini yitirmiş ya da mimarisi bozulmuştur.

Uygulama ArcGIS programı ile yürütülmüştür. Kullanılan sayısal veriler( Ortofo, 
Hâlihazır Harita, Kadastral Pafta, Numarataj bilgileri) İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’ nden, Kültür varlıkları ile alakalı veriler( Tescil fi şleri, Koruma Bölge Kurulu’nun 
tescil kararları) ise İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 2 Numaralı Bölge 
Kurulu’ndan temin edilmiştir. Tescil fi şlerinin düzenlenmesinde Belediye ve Koruma 
Bölge Kurulu uzmanlarından yararlanılmış, tarihi ve mimari bilgilerin derlenmesin-
de tescil fi şinde belirtilen kaynak taraması yapılmıştır. Anılan yapıların fotoğrafl arı, 
mevcut durumlarını doğru bir şekilde belgeleyecek şekilde, uygulama bölgesine gidi-
lerek çekilip, düzenli olarak kayıt altına alınmıştır.

Kültür varlıklarının, tescil fi şlerine uygun olarak, fotoğrafl arı da eklenmiş şekilde, 
bilgi sistemi altına alınması gerçekleştirilerek, sayısal olarak kayıt altında tutulması 
ve sorgulanmaya hazır hale getirilmesi sağlanmıştır.

Bu biçimde oluşturularak geliştirilecek bir Kültür Bilgi Sistemi, bir kentin ya da ül-
kenin tamamını kapsayacak şekilde kurumların ve vatandaşların kullanımına sunu-
labilecektir. Böyle bir bilgi sistemi mevcut ve geçmişte yer alan kültür varlıklarının 
belgelenmesi, geçirdikleri onarımlar vb. değişimlerin gelecek kuşaklara aktarılması 
için yararlı olacaktır.
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3B YAPI MODELLERİ VE FOTOREALİSTİK 
MODELLERİN GEOMATİK ALANINDA 

KULLANIMINA BİR ÖRNEK

Adil Arslan1,  Dursun Zafer Şeker2, Fırat Ergun3

1Hacettepe Üniversitesi
3İTÜ

2Kungliga Tekniska Heögskolan

Anahtar Kelimeler: Görselleştirme, Modelleme, Web/Internet, Google Earth,

3B modelleme tekniği, günümüzde tıptan mühendisliğe kadar birçok alanda giderek 
daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Geomatik mühendisliğinin mekan-
sal bilgi ve kullanımı ile olan yakın ilişkisi ve mekansal bilgi sistemleri ve kullanı-
mının gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde oldukça ilerlemiş ve bu gelişmelerin 
bir sonucu olarak da kullanıcın analog haritaların getirmiş olduğu sınırlamalarından 
kurtulma eğilimi, sayısal haritalar ve üç boyutlu mekan modellerinin yoğun bir şekil-
de kullanımını gündeme getirmiştir. 

3B modelleme ve görselleştirme teknolojik gelişmelerin paralelinde oldukça hızlı bir 
gelişme göstermiş ve özellikle animasyonlarda ve şehir modellemesi alanında çok 
sık kullanılmaya başlanmıştır. Şehirlerde 3B modeller yardımıyla üretilen modeller 
karar vericilere daha hızlı ve daha etkin karar vermekte oldukça yardımcı olan araç-
lar durumuna gelmiştir. Böylece eldeki kaynakların daha etkin kullanılması mümkün 
hale gelmiştir. Özellikle kültürel mirasın korunması ve doğal kaynak planlamasının 
popüler araştırma ve çalışma konuları olduğu günümüzde, tarihi yapıların olduğu ka-
dar yeni yapıların 3B modellerin oluşturulması ve sunulması çalışmaları planlama ve 
koruma çalışmalarına altlık oluşturmakta ve destek vermektedir. 3B modelleme aynı 
zamanda şehir planlama alanında da kullanıcılara planların uygulamalarını eş zamanlı 
olarak görmelerini sağlamaktadır. 

3B modellerin, kullanıcı etkileşimini arttırmak amacıyla gerçek fotoğrafl arla zen-
ginleştirilmiş hali olan fotorealistik modeller ise, geomatik mühendisliği alanında 
mekansal bilgi sistemi uygulamalarında kullanıcıya hem görsel bilginin aktarılması 
bakımından kolaylık sağlamakta hem de kartografi k bir görsellik sunmaktadır. 3B 
modeller, aynı zamanda coğrafi  bilgi sistemi yazılımı ve servis sağlayıcılarının yete-
nekleri ile birleştirilerek navigasyon, restorasyon, afet senaryolarının modellenmesi 
ve hasar analizi konularında önemli veriler sağlayarak karar destek sistemlerinin vaz-
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geçilmez elemanları konumuna gelme potansiyeline sahiptirler. 3B modellerin web 
ortamında sunulması yapılan çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamakta 
ve özellikle tarihi yapıların tanıtımı kolaylıkla gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalar 
aynı zamanda dokümantasyon amacıyla da kullanılabilecektir. 

Bu çalışmada İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nin 3B bir modeli oluştu-
rularak bu modelin web tabanlı bir servis sağlayıcı ile yayınlanması adımları sunul-
maktadır. Bu çalışma uygulanması aşamasında mekansal veri ve bu verinin işlenmesi 
için farklı yazılımlardan yararlanılmıştır. Mekansal verinin işlenmesi için AutoCAD, 
3B yüzey modelinin oluşturulması için Google Earth servis sağlayıcısının makro 
programlama dili olan Sketch Up yazılımı ve doku oluşturma amaçlı çekilen resimle-
rin işlenmesi için ise Photoshop programlardan yararlanılmıştır.

Üretilen model web sunucusu tarafından yayınlanmasından önce bir değerlendirme 
sürecine alınarak daha sonra internet kullanıcısına açılmıştır. Model oluşturulurken 
dikkat edilen noktalar arasında en önemlileri; mekansal doğruluk,, görsel bütünlük, 
çokgen sayısı, görsel kalite ve dosya boyutudur. Dosya boyutunun büyük olması in-
ternet kullanıcılarının dosyaya erişim hızını dolayısıyla modele olan ilgiyi azaltacak-
tır. Dosya boyutunu küçük tutma çabası özellikle kaplanılan resim boyutunun kü-
çültülmesi ve yüzey sayısının optimizasyonuyla sağlanmıştır. Ancak bazı detayların 
kaybolması riski de bu çalışmada karşılaşılan temel sorunlar arasında yer almıştır. 
Gerçekleştirilen çalışma internet aracılığıyla görülebilir.
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 XIV. OTURUM
 PARALEL OTURUM I: UZAKTAN ALGILAMA 2
 Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şinasi KAYA

SPOT 5 Ve Farklı Görüntü Birleştirme 
Algoritmaları
Filiz Bektaş Balçık, Çiğdem Göksel

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden 
Otomatik Bina Güncellemesi İçin Model-Bazlı 
Yaklaşım
Dilek Koç San, Mustafa Türker

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü 
Kullanılarak Bina Alanlarının Güncellenmesi
Gülcan Sarp, Arzu Erener

Morfolojik Görüntü Filtreleri İle İkonos 
Görüntülerinden Otomatik Bina Çıkarımı
Uğur Acar, Bülent Bayram
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SPOT 5 VE FARKLI GÖRÜNTÜ BİRLEŞTİRME 
ALGORİTMALARI

Filiz Bektaş Balçık1, Çiğdem Göksel1

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Görüntü İşleme, Çevre, görüntü birleştirme, 
SPOT 5

SPOT, Landsat, IKONOS, QuickBird ve Orbview gibi birçok uzaktan algılama al-
gılayıcısı tek bantlı yüksek çözünürlüklü pankromatik görüntü (PAN )ve çok bantlı 
(MS- Multispectral) görüntü elde etme teknolojisine sahiptir. Son 10 yıldır farklı kay-
naklardan ve farklı algılayıcılardan elde edilmiş verilerin birçok disiplin için kullanım 
olanaklarının artması ile analitik ve sayısal görüntü birleştirme teknikleri geliştirilmiş 
ve bu tekniklerin uygulanması ile elde edilen yeni görüntülerden daha fazla bilgi çı-
karımı sağlanmıştır.

Görüntü birleştirme terimi genellikle, yüksek mekansal çözünürlüklü tek bantlı 
(Pankromatik- PAN) görüntünün spektral çözünürlüğünün, düşük mekansal çözünür-
lüklü çok bantlı (Multispectral-MS) görüntü ile veri kalitesinin arttırılması için bir-
leştirilmesi tanımlanmaktadır. Elde edilen sonuç görüntüler mümkün olan maksimum 
mekansal çözünürlüğe ve iyi korunmuş kaliteli spektral bilgiye sahip olmaktadır. Uy-
gulanan algoritmaların spektral özellikleri tahrip etmemesi yani çok bantlı görüntüde 
spektral olarak ayırtedilebilir nesnelerin yeni üretilmiş görüntüde de ayırtedilerbilir 
olması gerekmektedir. Bu yöntemin kullanılmasının, görüntünün görsel yorumlanma-
sının arttırılması, görüntüden değişim tespiti ve sınıfl andırma için doğru ve güvenilir 
bilgi çıkarımı gibi avantajları bulunmaktadır. Spektral bilginin korunması özellik-
le bitki örtüsü analizleri ve şehircilik uygulamalarında etkili sonuçlar vermektedir. 
Uzaktan algılanmış görüntülerin birleştirilmesi için kullanılan yöntemler arasında 
Ana Bileşen Analizi (Principal Component Analysis PCA), Brovey dönüşümü, Inten-
sity Hue Saturation (IHS), Multiplicative dönüşümü, Pansharp dönüşümü, High Pass 
Filters (HPF), Local Mean Matching, Back Propagated Neural Networks, ve Wavelet 
dönüşümü (WT) bulunmaktadır.

Bu çalışmada SPOT 5 MS ve SPOT 5 PAN görüntülerinin birleştirilmesi için IHS, 
Brovey, Multiplicative, HPF ve PCA görüntü birleştirme yöntemleri uygulanmış ve 
elde edilen sonuçlar bitki örtüsü analizi için görüntüsel ve istatistik açıdan karşılaştı-
rılmıştır. Çalışmada kullanılan uydu görüntüleri: 4 bantlı 10m mekansal çözünürlüğe 
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sahip SPOT MS görüntüsü ile 2,5 m mekansal çözünürlüğe sahip tek bantlı SPOT 
Pan görüntüsüdür. Görüntü birleştirme algoritmaları ile üretilen yeni görüntü 2,5 m 
mekansal çözünürlükte ve 4 bantlıdır. Görüntü birleştirme işleminde önce görüntü 
önişleme adımları uygulanmış radyometrik düzeltme ve geometrik düzeltme işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Radyometrik düzeltme için çok yaygın olarak kullanılan en koyu 
piksel değerinin çıkartılması (Dark Object Subtraction DOS) yöntemi seçilmiştir. Ge-
ometrik düzeltme için ise Pan görüntüsü temel olarak alınmış ve 10 m’ ye yeniden ör-
neklenmiştir. Afi n dönüşüm ile geometrik bozulmalar giderilmiş ve karesel ortalama 
hata 2,6 m olarak elde edilmiştir. İki görüntünün piksel bazında birbiriyle tamamen 
örtüşmesi sağlanarak görüntü birleştirme algoritmaları uygulanmıştır. Elde edilen so-
nuç görüntüler üzerinde görüntü yorumlama ve istatistik yöntemler kullanılarak de-
ğerlendirme yapılmıştır. Görüntü yorumlama basit ve etkili bir karşılaştırma yöntemi 
olmasına rağmen analizi gerçekleştiren kişiye göre değişiklikler göstermektedir. Bu 
nedenle çalışmada istatistik değerler (görüntü histogram değerleri, minimum, mak-
simum, standart sapma ) ve çok bantlı görüntü ile üretilen birleştirilmiş görüntünün 
bantları arasında ki korelasyon katsayısı hesaplanmıştır ve bu değerler karşılaştırıl-
mıştır. Uygun görüntü birleştirme yönteminin tespit edilmesi için histogram değerleri-
nin birbirlerine yakınlığı incelenmiş ve grafi klerle gösterilmiştir ve diğer bir istatistik 
yöntem olan bantlar arasında hesaplanan korelasyon katsayıları tablolar ve grafi kler 
ile gösterilmiş ve 1’e yakın değerler uygunluk göstergesi olarak kabul edilerek so-
nuçlar ortaya konmuştur. Yapılan uygulama ile SPOT 5 uydu görüntüsü için farklı 
arazi örtüleri için kullanılacak en iyi sonuç veren görüntü birleştirme yöntemi ortaya 
konmuştur. 
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YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU 
GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK BİNA 

GÜNCELLEMESİ İÇİN MODEL-BAZLI YAKLAŞIM

Dilek Koç San1, Mustafa Türker2

1ODTÜ, Jeodezi ve Coğrafi  Bilgi Teknolojileri EABD
2Hacettepe Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Sınıfl andırma, Bina 
Modelleri, Güncelleme

Bu çalışmada, mevcut bina veri tabanlarının yüksek konumsal çözünürlüklü uydu 
görüntülerinden otomatik güncellenmesi için modele dayalı bir yaklaşım geliştiril-
miştir. Yaklaşımda başlıca iki temel aşama bulunmaktadır. Bunlar, (i) bina alanlarının 
bulunması ve (ii) mevcut bina vektör veri tabanının güncellenmesi. Bina alanlarının 
belirlenmesi aşamasında keskinleştirilmiş renkli yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü 
Destek Vektör Makineleri (DVM) sınıfl andırma tekniği ve yardımcı veriler kullanıla-
rak bina ve bina olmayan alanlar olarak iki sınıfa ayrılmıştır. Sınıfl andırma işlemin-
de Sayısal Yüzey Modeli (nSYM) ve Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi 
(NFBÖİ) görüntüleri ek bantlar olarak kullanılmıştır. nSYM, eş yükselti eğrilerinden 
oluşturulan Sayısal Arazi Modelinin (SAM) stero siyah-beyaz uydu görüntülerinden 
elde edilen Sayısal Yüzey Modelinden (SYM) çıkarılmasıyla hesaplanmıştır. Sınıfl an-
dırma sonucu elde edilen bina alanları olası bina alanlarını göstermektedir. 

Mevcut bina veri tabanının güncellenmesi aşamasında öncelikle veri tabanında var 
olan ancak uydu görüntüsünde bulunmayan binalar, mevcut bina veri tabanı ve sınıf-
landırma sonuçlarının birlikte analiz edilmesiyle tespit edilmiş ve bu binalar mevcut 
veri tabanından silinmiştir. Yeni bina alanlarının bulunması için, öncelikle mevcut 
bina sınırlarına karşılık gelen alanlar olası bina alanları görüntüsünden maskelenerek 
çıkarılmış böylece sadece yeni binaları içeren olası bina alanları görüntüsü elde edil-
miştir. Daha sonra, önerilen model-bazlı yaklaşım ile bina modelleri mevcut bina veri 
tabanından otomatik olarak seçilmiş ve mevcut bina veri tabanında yer alan binaların 
sınırları aday bina modeli olarak değerlendirilmiştir. Geliştirilen yaklaşımda en uygun 
bina modelini belirleyebilmek amacıyla hem olası bina alanlarının hem de mevcut 
bina veri tabanında var olan binaların şekilleri analiz edilmiş ve şekil parametreleri 
de hesaplanmıştır. Daha sonra, bu parametreler kullanılarak olası bina alanlarının her 
biri için, mevcut en uygun bina sınırı, bina modeli olarak alınmış ve bu modellerin 
her biri olası bina alanları üzerine uygulanmıştır. En uygun bina modeli seçilirken 
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şekil parametreleri açısından olası bina alanına en yakın şekil parametre değerlerine 
sahip bina sınırı bina modeli olarak belirlenmiştir. Seçilen bina modelinin olası bina 
alanına en uygun yönelimle atanabilmesi için bina modeli belli açılarla döndürülmüş 
ve en uygun açı hesaplanmıştır. Döndürülen bina modelleri ile aday bina alanlarının 
kesişiminin en yüksek olduğu açı binanın yönelimi olarak kabul edilmiştir. 

Geliştirilen yaklaşım Ankara’nın Batıkent bölgesinde seçilmiş olan bir alanda uygu-
lanmıştır. Çalışmada 2002 yılına ait stero IKONOS siyah-beyaz ve keskinleştirilmiş 
renkli uydu görüntüleri ile 1999 yılına ait mevcut bina vektör veri tabanı kullanılmış-
tır. Elde edilen sonuçların doğruluğu hesaplanmış ve bina belirleme yüzdesi 89.0 ve 
kalite yüzdesi 79.1 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, önerilen yaklaşımın, 
yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden olası bina alanlarının belirlenmesinde ve 
mevcut bina veri tabanının güncellenmesinde oldukça başarılı olduğunu göstermek-
tedir. 
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YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜSÜ 
KULLANILARAK BİNA ALANLARININ 

GÜNCELLENMESİ

Gülcan Sarp1, Arzu Erener1

1ODTÜ

Anahtar Kelimeler: Sınıfl andırma, Görüntü İşleme, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Uzaktan 
algılama, Doğruluk analizi

Son yıllarda yapılan birçok çalışmada binaların belirlenmesi ve binalara ait veri ta-
banının güncellenmesinde yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri önemli bir yer teş-
kil etmektedir. Bu çalışmada yüksek çözünürlüğe sahip QuickBird uydu görüntüsü 
kullanılarak yeni yapılmış veya yıkılmış olan binaların belirlenerek binalara ait CBS 
veri tabanının güncellenmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak yapılaşmanın halen 
devam ettiği Ankara’nın Çankaya ilçesine ait bir alan seçilmiştir. 

Yapılmış olan bu çalışmada bina alanlarının belirlenmesi ve binalara ait veri tabanının 
güncellenmesi için, QuickBird uydu görüntüsünün MSS bantları pankromatik bantı 
ile görüntü keskinleştirme tekniği kullanılarak çözünürlüğü artırılmıştır, Keskinleş-
tirilmiş bantlar hem pan bandının hemde renkli MSS bantlarının özelliğini taşımak-
tadır. Keskinleştirilmiş QuickBird bantları ile iki farklı yöntem kullanılarak çalışma 
alanında bulunan binalar belirlenmeye çalışılmıştır. İlk olarak çözünürlüğü artırılmış 
QuickBird görüntüsünün dört bandı eğitimli sınıfl andırma yöntemlerinden En Büyük 
Olasılık Yöntemi (EOY) kullanılarak sınıfl andırılmış ve sınıfl andırma sonucu elde 
edilen bina alanlarının doğruluğunu artırmak amacı ile sınıfl andırılmış veriye çoğun-
luk fi ltresi uygulanmış ve bina alanları % 81 doğrulukla belirlenmiştir. Bina alanla-
rının belirlenebilmesi için kullanılan diğer bir yöntemde keskinleştirilmiş QuickBird 
uydu görüntüsünün MSS bantlarından elde edilen RGB görüntüsü matlab yazılımı 
kullanılarak ilk olarak siyah/beyaz formata dönüştürülmüş ve daha sonra alanda bulu-
nan binaların yansıma değerlerine bağlı olarak seçilen eşik değerleri ile bina alanları 
belirlenmiştir. Elde edilen sonuç veriye alanda bulunan en küçük bina boyutu dikkate 
alınarak alanda bina olmayan küçük detayları uzaklaştırmak için 40, 50, 100, 150 
boyutlarda fi ltreler uygulanılmıştır. Elde edilen sonuçlar birbiri ile kıyaslanarak alan-
dan bina alanlarını muhafaza ederek bina olmayan detayları uzaklaştırmak için 150 
hücreden daha az sayıda hücre içeren objeler alandan uzaklaştırılmıştır. Elde edilen 
bina alanlarına morfolojik fi ltrelerden erosion ve daha sonra dilation uygulanılarak 
bina alanları %70 doğrulukla belirlenmiştir.
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Çalışmanın ikinci aşamasını ise, CBS veri tabanının güncellenmesi oluşturmaktadır. 
Çalışma alanında yeni yapılmış ve CBS veri tabanında bulunmayan binaların belir-
lenmesi için EOY ve Matlab Ortamında elde edilen binalar veri tabanında bulunan 
gerçek bina poligonları ile çakıştırılmış ve veri tabanında bulunmayan bina alanları 
bu yöntemle belirlenmiştir. Çalışma alanında daha önceden var olan ve daha sonradan 
yıkılarak yeşil alana dönüştürülen binaların bulunması için Zonal Tabanlı Sınıfl andır-
ma (ZTS) tekniği kullanılmıştır. Bu yöntemde görüntü bina alanları ve bina olmayan 
alanlar olmak üzere iki farklı sınıfa ayrılmış daha sonra her bir bina sınırı içine düşen 
hücre değerlerinin zonal istatistliği hesaplanmıştır. Zonal istatistik değeri çoğunluk 
değeri olarak alınmıştır. Her bir bina poligonu altına düşen QuickBird görüntüsündeki 
yansıma değerleri için çoğunluk değeri hesaplanmış ve herbir bina sınırı altında kalan 
spektral yansıma değerleri hesaplanarak, bina poligonlarına atanmıştır. Görüntüde ye-
şil alanların yada farklı arazi kullanımlarının vereceği yansıma değeri, bina yansıma 
değerlerinden farklı olacağından, yıkılan binalar belirlenmiştir.
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MORFOLOJİK GÖRÜNTÜ FİLTRELERİ İLE 
İKONOS GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK BİNA 

ÇIKARIMI

Uğur Acar1, Bulent Bayram1 
1 TYÜ

Anahtar Kelimeler: Görüntü İşleme, Morfoloji

Uydu görüntülerden obje yakalama fotogrametrinin en büyük problemlerinden biridir. 
Bu çalışmanın asıl amacı yerleşim yerlerine ait uydu görüntülerinden otomatik bina 
ayırt etmektir. Çalışmanın kilit noktası uydu görüntülerindeki karışık yapıyı morfoloji 
ile sadeleştirmektir. Çalışmada kaynak olarak renkli uydu görüntüleri kullanılmıştır.

Matematiksel morfoloji, küme teorisi, topoloji ve rastgele fonksiyonlara dayalı bir 
analiz ve işleme yöntemidir. Geometrik yapılar ile uğraşmaktadır. Matematiksel mor-
foloji genellikle sayısal görüntülerde kullanılmaktadır. Ayrıca, grafi klerde yüzey bir-
leştirmelerde ve birçok mekânsal yapılarda kullanılmaktadır.

Devamlılık ve boşluk gibi Topolojik ve geometrik kavramlar, şekil, ayrıklık, birle-
şiklik, uzaklık gibi özelliklerle birlikte matematiksek morfoloji’yi karakterize eder.  
Matematiksel morfoloji görüntülerdeki objeleri görüntünün diğer bölgelerinden ayırt 
etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca görüntüye obje büyüklüğünü bozmadan işlemler 
yapar. Matematiksel morfoloji ikili görüntüler için bulunmuş, daha sonra gri düzeyli 
görüntüler için geliştirilmiştir.

Renkli görüntüler gri düzeyli görüntülere göre objelere ait çok daha fazla bilgi içer-
mektedirler. Bu nedenle çalışmamızda renkli görüntüleri kullanmayı tercih ettik. An-
cak matematiksel morfoloji renkli görüntülerde uygulanmak için tasarlanmamıştır. Bu 
nedenle öncelikle renkli görüntüleri kırmızı, yeşil ve mavi olarak bantlarına ayırdık. 
Daha sonra her bir bandı ayrı ayrı morfolojik operatörlerden geçirdik. Elde edilen 
üç bandı tekrar bir araya getirdik. Böylece morfolojik operatörler uygulanmış renkli 
görüntüler elde etmiş olduk. Bazı özel uygulamalarda her bir bant için farklı işlevlere 
ait matematiksel morfoloji operatörleri kullanılabilir. 

Morfolojinin temel fi kri, daha önceden belirlenmiş bir piksel grubunu görüntü üzerin-
de gezdirip, ne kadarının uyduğu veya uymadığı durumunu incelemektir. Daha önce-
den belirtilmiş bu piksel grubuna yapıtaşı elemanı denir. Yapıtaşı elemanının kendisi 
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de gri düzeyli veya ikili düzeyli bir görüntüdür. Yapısal eleman olmadan morfoloji 
herhangi bir lowpass fi treden farklı olmaz. En çok kullanılan yapısal elemanlar dörtlü 
ve sekizli gruplardan oluşan yapısal elemanlardır. Ancak uygulamaya yönelik yapısal 
elemanlar da kullanılabilir. 
 
En temel morfolojik operatörler, aşınma ve genişlemedir.

Genişleme ile görüntü içerisindeki objeler büyür veya kalınlaşır. Aşınmada ise tam 
tersi incelme veya büzülme olur. Operatörlerin etkileri yapıtaşı elemanının yapısına 
veya büyüklüğüne bağlıdır. Aşınma ve genişlemenin farklı kombinasyonları ile açıl-
ma ve kapanma denilen üst seviye operatörler oluşturulur.

Çalışmamızda çatıdaki anten, baca vb. istenmeyen, çatı dışındaki objeleri elemine 
etmek için kapanma operatörü kullanıldı. Çalışmanın bu aşamasındaki başarı çatının 
yani binanın boyutlarının bozmadan çatıdaki istenmeyen objeleri elemine etmektir. 
Böylece çatıdaki bütün objeler aynı gri düzeye gelmiş oldu. Daha başarılı sonuçlar 
elde etmek için diğer morfolojik operatörler ve görüntü işleme uygulamaları kullanıl-
dı. Bina gölgeleri de bina yakalamak için bir veri olarak kullanıldı.

Uygulamanın algoritması yapılıktan sonra uygulama Microsoft Visual C# ile kodlan-
dı. Çalışma bir çok değişik çözünürlükteki uydu görüntüsünde denendi ve %85 başarı 
sağlandı.
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 XIV. OTURUM
 PARALEL OTURUM II: CBS ve MOBİL UYGULAMALAR
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erkan BEŞOK

Haritacılıkta Mobil Uygulamalar
Kemal Uzel, İ. Öztuğ Bildirici

Araç Navigasyon Sistemleri İçin                                                
Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı
Ahmet Özgür Doğru, Necla Uluğtekin, Cécile Duchên, 
Sébastien Mustière

Bir Coğrafi  Bilgi Sistemi Projesinde                                                   
Üç Boyutlu Görselleştirme
Senem Bilir, Muhammed Şahin, Ergin Tarı

Harita Kullanımının Coğrafya Eğitimindeki 
Önemi
İlkay Buğdaycı, İ. Öztuğ Bildirici
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HARİTACILIKTA MOBİL UYGULAMALAR

Kemal Uzel1, İ. Öztuğ Bildirici2

1S.Ü. Jeo. ve Fot. Müh. Böl.
2S.Ü. Jeo. ve Fot. Müh. Böl. Kartografya Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, IHS, Programlama, Mobil Takip Sistem-
leri, Mobil CBS

Günümüzde mobil donanımlar ve entegre mobil çözümler sayesinde haritacılığın 
farklı kullanım alanları ortaya çıkmıştır. Mobil cihazlar yardımıyla saha ekiplerince 
toplanan konuma dayalı bilginin çeşitli yönetim bilgi sistemleri ile kullanımı, karar-
destek mekanizmasının operasyonel gücünü artırmaktadır. Ayrıca mobil çözümler, iş 
süreçlerini hızlandırıp, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak, zaman ve iş gücün-
den tasarruf etmesini sağlamaktadır. Konuma dayalı mobil teknolojiler en çok; fi lo 
yönetim sistemleri, saha satış otomasyonları, saha servis otomasyonları, kargo-kurye 
otomasyonları, takip sistemleri, navigasyon, harita üretim ve aplikasyon çalışmala-
rında kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda GSM fi rmalarının konumsal bazlı ça-
lışmaları, belediyelerin tahakkuk-tahsilat otomasyonları, araç takip sistemi ve CBS 
içerikli projelerde mobil donanım ve yazılımların kullanımı, mobil uygulamaların en 
önemli örnekleridir. Bu çalışmaların tümünde hiç kuşkusuz en önemli bileşen veri’dir. 
Mobil ve merkez arasındaki veri alışverişi, doğru bir donanım-yazılım bütünlüğü ile 
sağlanabilir. Mobil donanımların seçimi ve kullanılacak yazılımın tasarımı projeye 
yönelik olarak yapılmaktadır. Son yıllarda mobil cihazların alternatifl erinin artması ve 
içerdiği teknolojilerin çeşitli olması, tasarlanan projelerin kullanılabilirliğini önemli 
ölçüde artırmıştır. 

Çalışmalarımızda, yukarıda belirttiğimiz konumsal içerikli projelerin temelini teşkil 
eden Mobil-GPS-İletişim altyapısına değinilecektir. Kullanılan yazılımların farklı 
otomasyon uygulamalarına entegrasyonu ve iş süreci içerisindeki katma değeri ir-
delenecektir. Örnek olarak bir mobil takip uygulaması gösterilecektir. Ayrıca Coğrafi  
Bilgi Sistemi projelerinde sahada veri toplama çalışmalarının mobil cihazlar ile nasıl 
yapıldığı, hazırladığımız örnek bir çalışma ile gösterilecektir. Mobil CBS çalışmaları 
için kullanılabilecek donanım ve yazılımlar karşılaştırmalı olarak sunulacak ve mobil 
iletişim teknolojilerine değinilecektir.

İlk çalışmamız olan MobilTakip; düşük maliyet ve zamandan tasarrufu temel alan, 
kargo-kurye ya da servis-dağıtım çalışmalarında saha ekibini tek merkezden yönetme 
ve yönlendirme amaçlı tasarlanmış bir yönetim sistemidir. Bu sistem; mobil cihazlar-
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da entegre bulunan GPS’den alınan konum bilgilerini diğer nitelik bilgileri ile ilişki-
lendirilerek tek merkezde saklanması temeline dayanmaktadır. İstemciler tarafından 
kullanılacak web harita uygulamaları ya da Cad-Gis programı ile anlık görüntüleme, 
raporlama ve analiz imkanı sağlamaktadır. Böylece veritabanındaki bilgiler istenildiği 
zaman üçüncü kişiler tarafından kullanılabilir ve sorgulanabilir yapıda olmaktadır. 
Kurye, tüp, su dağıtım vb işlerde bu tür takip uygulamaları işleri hızlandırmakta ve 
maliyeti büyük ölçüde azaltmaktadır.

İkinci çalışmamız olan MobilCBS, konuma dayalı bilgilerin arazide toplanması ve 
anlık olarak haritalanmasında kullanılan bir mobil programdır. Sahada ihtiyaca göre 
tabaka yapısında ve projeksiyon sisteminde veri toplayabilen, grafi k olarak görüntü-
leyebilen ve nokta aplikasyon yapabilen bir uygulamadır. Coğrafi  Bilgi Sistemi, Navi-
gasyon ya da diğer arazi içerikli projelerde saha ekiplerinin arazide konumsal verileri 
ve nitelik bilgilerini toplanmasına olanak sağlayan bir yapıdadır. Ofi ste yapılabilecek 
birçok iş arazide anlık olarak yapılıp hem karmaşanın önüne geçilmiş hem de maliyet 
azaltılmış olacaktır. MobilCBS için kullanılabilecek donanımlar ve alternatif yazılım-
lar, maliyetleri ile irdelenerek sunulacaktır.
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ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ İÇİN                                                
GÜZERGAHA DAYALI HARİTA TASARIMI

Ahmet Özgür Doğru1, Necla Uluğtekin1, Cécile Duchên2, Sébastien Mustière2

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
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Anahtar Kelimeler: Harita, Genelleştirme, Navigasyon, Veri tabanları, Çoklu Gös-
terimler

Coğrafi  Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında, farklı disiplinlerden, farklı amaç 
ve beklentideki kullanıcılar görev almaktadır. Bu durum söz konusu uygulamalarda 
kullanılan verinin organizasyonunu güçleştirmekte ve veri yoğunluğu, çözülmesi ge-
reken bir sorun olarak gündeme gelmektedir. Veri yoğunluğunun bir diğer sonucu da 
tek bir yeryüzü gerçekliğinin farklı amaç ve ölçeklerdeki haritalarının oluşturulması 
aşamasında çıkan sorunlardır. Bu sorunların en önemlileri sonuç haritaların tasarımı 
sırasında ortaya çıkan içerik optimizasyonu ve belirlenen içeriğin amaca uygun olarak 
görselleştirilmesidir. Tek bir gerçekliğin farklı amaç ve ölçeklerde modellenmesi ko-
nusu CBS uygulamalarında ölçek seviyelerinin tanımlanması yöntemiyle çözülmek-
tedir. Bu kapsamda her bir ölçek seviyesi için farklı içerikte haritalar oluşturulmakta-
dır. Çoklu gösterimler olarak da adlandırılan bu haritalar günümüzde tek bir olgunun 
ya da varlığın tek bir sistem içerisinde farklı boyutlarda (çözünürlük, ölçek, doğru-
luk, zaman vb.) bir çok defa modellenmesi, gösterilmesi ve kullanılmasını amaçlayan 
Çoklu Gösterim Veritabanları (ÇGVT) yaklaşımı ile modellenmektedir. ÇGVT yakla-
şımının geliştirilmesiyle birlikte harita üretimi ve güncellenmesi sürecinin otomasyo-
nu açısından da önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu sebeple günümüzde birçok ülkede 
ÇGVT konusunda çalışmalar yapılmakta ve mevcut sistemlerin bu yaklaşıma göre 
yeniden tasarlanması üzerine durulmaktadır. 

Navigasyon işlemi uygulama alanlarına göre uçak, gemi, araç navigasyonu ya da kişi-
sel navigasyon gibi çeşitli isimler almaktadır. Araç navigasyonunun temel amacı, araç 
kullanıcısının özellikle yabancı bir ortamda yapacağı hareketlerin, bir sistem dahilin-
de, gerekli yönlendirmeler yapılarak desteklenmesi ve yönlendirilmesidir. Sistemin 
verimli ve doğru bir şekilde çalışabilmesi, kullanılan verilerin doğruluğu kadar bu 
verilerden ağ analiz yöntemleri ile elde edilen bilgilerin doğru ve etkin bir şekilde 
kullanıcı ile paylaşımı ile de mümkündür. Sistem dahilinde bilgi iletimi farklı ölçek-
lerdeki haritalar ve bu haritaları destekleyen sesli ve görsel yönlendirmeler ile yapıl-
maktadır. Bu kapsamda bilgi iletiminin temel aracı haritalar olduğu için bu haritaların 
amaca uygun olarak tasarlanması, sistemin verimini arttıran bir faktördür. Navigasyon 



221
12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı / 11-15 Mayıs 2009

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

haritaları olarak adlandırılan bu tür özel amaçlı haritaların tasarımı, sunum ortamları-
nın (araç içi bilgisayar, cep bilgisayarı, akıllı telefonlar vb.) boyutlarının kısıtlı olması 
sebebiyle farklı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Dar bir ekranda sistem kulla-
nıcısı için optimum bilgiyi içerecek bir haritanın tasarımı yoğun genelleştirme işlem-
lerinin uygulandığı özel bir uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Ayrıca harita üretimi için 
tasarlanan veritabanlarının zaman içerisinde yol geometrisi ve yola ilişkin öznitelik 
verilerinin değişimi nedeniyle güncellenmeleri gerekmektedir. Bu süreçte başarılması 
gereken adımlar ve ortaya çıkan problemler ÇGVT’nin kapsamı ile örtüşmektedir. 
Günümüzde ticari olarak kullanılan sistemlerde farklı ölçeklerdeki navigasyon hari-
talarının tasarımı için gerekli olan genelleştirme işlemi, CBS uygulamalarına benzer 
bir şekilde, ölçek seviyelerinin ve her bir seviyenin içeriğinin önceden belirlenerek 
sisteme tanıtılması yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu yolla elde edilen haritalar 
birçok ihtiyacı karşılamakla birlikte içerik, sunum ve üretim yöntemleri açısından ge-
liştirilmelidir. Çünkü günümüzde navigasyon sistemlerinin tasarımında 3 boyutlu ve 
hatta gerçek zamanlı uygulamalara önem verilmektedir. Bu süreçte sistemlerin sadece 
donanımsal ya da yazılımsal olarak değil kullanılan haritalar açısından da statikten 
dinamik bir sisteme doğru geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının tasarımında kulla-
nılan yöntemler ve sonuçları tartışılmıştır. Bu kapsamda mevcut yöntemler ile üretilen 
haritaların statik yapısının yeni teknolojiler açısından yetersiz olacağı öngörülmüştür. 
Ayrıca ölçek seviyelerinin belirlenmesi yöntemi ile genelleştirilen haritalardaki kul-
lanım amacı ile uyuşmayan ve özellikle yol ağlarında görülen bir içerik yoğunluğu 
probleminin varlığı örneklendirilmiştir. Bu tür eksikliklerin kullanıcı ihtiyaçlarını 
dikkate alan bir genelleştirme yönteminin kullanılması ile giderilebileceği belirlen-
miştir. Bu amaçla kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik gerek ve yeter şartlar belirlenerek, bu 
şartları sağlayan ve hesaplanan güzergaha bağlı olarak gerçekleştirilen bir yol ağı ge-
nelleştirme yaklaşımı geliştirilmiştir. Tüm bunlara ek olarak haritalarda sunulan alan-
sal bilginin mevcut veriden elde edilerek bu bilginin uygun görselleştirme teknikleri 
ile sunumuna yönelik geliştirilen bir yaklaşım ile haritalarda sunulan alansal bilginin 
doğruluğunun arttırılması amaçlanmıştır. Son olarak bu çalışmada, önerilen yöntem-
lerin uygulamasını da kapsayan ve sadece bina (geometrik ve öznitelik verileri) ve yol 
ağı (trafi k yönleri tanımlanmış yol ağı verisi) verisini kullanarak navigasyon amaçlı 
kullanılabilecek haritaları üreten bir prototip geliştirilmiştir. Fransız Ulusal Coğrafya 
Enstitüsü COGIT Laboratuarında yine bu laboratuarda geliştirilen GeOxygene uygu-
lama geliştirme platformu üzerinden JAVA, XML, UML, PostGIS ve PostgreSQL tek-
nolojileri kullanılarak oluşturulan prototip ile navigasyon işleminin her aşamasında 
kullanılacak haritaların temel veriden otomatik olarak türetilmesi sağlanmıştır. Elde 
edilen sonuçlar bu bildiri kapsamında tartışılmıştır.
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ÜÇ BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRME
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Afet yönetimi, yıllardır tüm dünyada en çok araştırılan, son teknolojiler ile destekle-
nebilen ve hızla geliştirilebilen, hatta bir çok dalda uygulama alanı bulan konuların 
başında gelmektedir. Ülkemizde ise özellikle son 10 senedir afet ve afet yönetimi ko-
nularına gereken önem verilmeye başlanmıştır. Afet yönetiminin çağdaş bir anlayışla 
ele alınması ise toplumda afet bilincinin artması ve ülkemizin çeşitli kesimlerinde 
yerel ve merkezi yöneticiler seviyesine taşınması ile başarılmıştır. Bu doğrultuda afet 
öncesinde ve sonrasında yapılması gereken işlemler belirlenmiştir. Kısaca afetle karşı 
karşıya olma riski bulunan bölgelerde afetlerin öncesinde olası zararları öngörmek, 
zararları azaltabilmek ve zararlara hazırlıklı olabilmek gerekirken, sonrasında mü-
dahalenin ve iyileştirmenin organize bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgilerin 
düzenli ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir ve kullanılabilir bir durumda olması son derece 
önemlidir.

Bu çalışmada coğrafi  konumundan, topografi k yapısı ve iklim özelliklerinden ötürü 
sel, toprak kayması ve çığ gibi birçok doğal afetin yaşandığı Rize İli için coğrafi  bilgi 
sistemleri (CBS), uzaktan algılama ve meteorolojik erken uyarı sistemleri kullanıla-
rak afetler sonucunda insan kaybının ve maddi zararın en aza indirilmesi için kurulan 
bir sistem, RABİS (Rize Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi) tanıtılmış-
tır. Bu proje sayesinde acil durum hazırlıklarının planlamasında, uygulamasında ve 
herhangi bir afet durumunda afet yönetimi ve hasar tahmininde kullanılabilecek bir 
sisteme sahip olunmuştur. Bu proje aynı zamanda bakanlıklar, valilikler, kaymakam-
lıklar veya belediyeler için karar destek amacıyla da kullanılabilecek bir sistem örneği 
olmuştur.

Rize ili için hazırlanmış ve son aşamasına gelinmiş RABİS (Rize Afet Bilgi ve Mete-
orolojik Erken Uyarı Sistemi) projesiyle, Rize’nin afet planlaması ve yönetimi konu-
sunda ilçeler ve diğer iller arasında uyumlu çalışmayı ve koordinasyonu sağlayabile-
cek standartlar ortaya konarak bölgesel, çevresel ve yönetsel bir bilgi sistemi modeli 
oluşturulması planlanmıştır. Bu sistem küresel konum belirleme ve uzaktan algılama 
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gibi güncel uydu teknolojilerinin imar, kadastro, zemin, altyapı, üstyapı ve nüfus bil-
gileri gibi kritik yersel verilerle desteklenmesi ile oluşturulmuştur.
Yapılan bu projenin anlamının, kullanımının ve bu çalışmanın hazırlanmasında ve-
rilen tüm emeklerin daha net anlaşılabilmesi söz konusu olduğunda ise görselleştir-
me devreye girmektedir. Üç boyutlu modelleme artık dünyanın her yanında yapılan 
projelerin sonuçlarının sunumunda vazgeçilmez bir metot olmuştur. Zaten Coğrafi  
Bilgi Sistemlerinin bu tip projelerde kullanılmasının en önemli nedenlerinden biri de 
coğrafi  tabana sahip yani her zaman görsel anlatıma olanak sağlayan bir veri tabanını 
anlayışı olmasıdır.

Bu çalışmada afet yönetim sistemlerinde neden coğrafi  bilgi sistemlerinin tercih edil-
diğinin bir ispatı olarak, RABİS projesi veri tabanı kullanılarak bir mühendislik( her 
türlü harita ve yol çizimi, hesap, 3D vb. işlemler sunan) yazılımı olan NETCAD ile 
3 boyutlu görselleştirme yapılmıştır. Görselleştirme işlemi yapılırken ise NETCAD 
programı incelenmiş, bir CBS projesinde kullanılabilirliği, 3D modülünün menüleri 
ve sistem yapısı incelenmiştir. Bu uzun ve yorucu çalışmaların görsel anlamda su-
nulması hem yapılan çalışmanın çeşitli kesimlerce daha rahat anlaşılabilmesini sağ-
layacak hem de yeryüzü topografyasından meydana gelecek bir değişikliğin en etkili 
şekilde canlandırılmasına yarayacaktır.
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HARİTA KULLANIMININ COĞRAFYA 
EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ

İlkay Buğdaycı1, İbrahim Öztuğ Bildirici1

1Selçuk Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Harita, Cografya, harita kullanımı, Seçiniz

Haritalar, mekana ilişkin sorunların çözümünde kullanılan görsel iletişim araçlarıdır. 
CBS ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sonucunda ve mevcut verilerin sürekli 
değişimi nedeniyle günümüzde sadece bir gösterim aracı olmaktan çok, kullanıcının 
coğrafi  verilerle iletişimini kolaylaştıracak ara ürünler olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Günümüzde her alanda belirli amaçlar için harita ve benzeri ürünlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Köprü, baraj, yol gibi mühendislik çalışmalarında, petrol, doğalgaz, 
altın gibi yeraltı kaynaklarının yerlerinin belirlenmesinde, deprem bölgelerinin be-
lirlenmesinde, doğalgaz, ulaşım, dinlenme alanları, parklar, yerleşim mekanları gibi 
tesislerin planlanmasına yönelik bilgi sistemi çalışmalarında, iklim, çevre, nüfus, ha-
yati istatistikler, sağlık, eğitim ve kültür, adalet, seçimler, sosyal güvenlik, çalışma, 
gelir ve tüketim, tarım, madencilik, enerji, imalat ve sanayi, ulaştırma ve haberleşme, 
turizm ve bunun gibi istatistiksel verilerin gösterimi için ve daha bir çok alanda harita 
ürünleri kullanılmaktadır.

Haritalar, konumsal bilginin nerede, nasıl, ne şekilde bulunduğunu gösteren, iletişim 
araçlarıdır. Harita üzerinden doğru bilginin alınabilmesi için kartografi k tasarım ilke-
lerine uygun olarak hazırlanması gerekir. Veriden grafi ğe dönüşüm yani kartografi k 
tasarım başarılı ise haritalarda coğrafi  veri aktarımı en verimli ve en etkili olur. Ha-
ritalar coğrafya eğitiminde kullanılması gereken en önemli materyallerden birisidir. 
Haritalar ne kadar iyi hazırlanmışsa, coğrafya o kadar iyi açıklanır. Haritalar ne kadar 
doğru kullanılırsa, coğrafya o kadar iyi anlaşılır. Haritaların doğru ve güncel olması-
na, kartografi k tasarım ilkelerine uygun hazırlanmasına, anlaşılabilir olmasına, oku-
naklı olmasına özen gösterilmelidir.

Eğitimcilerin ellerinde yeterli sayıda ve nitelikli haritaların olmadığı, mevcut kulla-
nılan haritaların, harita niteliği taşımayan, piyasada milli eğitim için ders kitapları, 
atlaslar hazırlayan ekipler içinde görsel tasarımcı denilen, haritayı, üzerinden coğrafi  
bilgilerin okunabileceği bir araç olarak değil de, baskı kalitesi çok kötü sıradan resim 
veya şekil olarak tasarlayan, kartograf olmayan kişiler tarafından üretilmiş olduğu 
ve birçok haritanın da farklı kaynaklardan izinsiz olarak ders kitaplarında yer aldı-
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ğı görülmektedir. Yanlış ve eksik tasarlanmış, güncel olmayan, kullanıcının eğitim 
ve algılama seviyesine uygun olmayan, kartografi k tasarım ilkelerini göz ardı ederek 
oluşturulmuş, harita niteliği taşımayan ürünlerin eğitim sisteminde yer alması harita 
kullanımını geri planda bırakmıştır.

Her alanda eğitim kalitesini artırmak, nitelikli bireyler yetiştirmek ekip çalışmasını 
gerektirir. Farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerin gerekli durumlarda bir araya gele-
rek eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunulması gerekmektedir. Bu 
aşamada Jeodezi ve Fotogrametri mühendisi olarak bizimde üzerimize bir takım gö-
revler düşmektedir.

Sonuç olarak, ilk ve orta öğretimde okutulan sosyal bilgiler ve coğrafya derslerin-
de harita kullanımını yaygınlaştırmak, haritalardan yararlanılarak anlatılan derslerin 
daha akılda kalıcı, öğretici olduğunu, haritaların coğrafi  bilgilerin iletişim ve algılan-
masında çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, ilk ve orta öğretim müfredatında 
ders içeriklerine bağlı, her kullanıcı grubuna yönelik okuduğu sınıfın ve yaş aralığının 
okuyabilme ve algılayabilme kabiliyetine uygun tematik haritalar hazırlanarak milli 
eğitimde kullanıma sunulabilir. Böylece gelecek nesiller, coğrafi  düşünme yeteneği 
kazanacak, coğrafi  sorunlara daha bilinçli bir şekilde yaklaşabilecek, coğrafi  bilgiyi 
doğru bir şekilde analiz edebilecek ve çevreleriyle ilişkili olayları daha iyi anlayabi-
leceklerdir. Bunun yanında, coğrafya eğitiminde harita kullanımı açısından yıllardır 
hep eksikliğinden ve yetersizliğinden bahsedilen ama bir türlü çözüm üretilmeyen bu 
konuda bir adım atılmış olacak ve alternatif çözümler üretilecektir.
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UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN İKLİM 
BİLİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI

Elif Sertel1, Cankut Örmeci1

1Istanbul Teknik Univ.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Atmosfer, Küresel ısınma, Uydu görüntü ve-
rileri, İklim

Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli problemlerden biri küresel ısınma ve buna 
bağlı iklim değişimidir. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin, kara ve deniz 
buzullarının erimesi, deniz seviyesi yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirme-
si, şiddetli hava olaylarının, taşkınların ve sellerin daha sık oluşması ve etkilerinin 
kuvvetlenmesi, kuraklık, çölleşme, salgın hastalıklar, tarım zararlıları gibi insan yaşa-
mını, sosyoekonomik sektörleri ve ekolojik sistemleri doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkileyebilecek önemli sonuçlarının olacağı öngörülmektedir.

İklim nedeniyle meydana gelebilecek değişimler ve problemler düşünüldüğünde iklim 
bilimi ve iklim modelleme önem kazanmaktadır. İklim sistemi, atmosfer, hidrosfer, bi-
yosfer, buz küre ve yer yüzeyi ve bu bileşenlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini içer-
mektedir. İklim modelleri ise iklim sistemi bileşenleri ve bu bileşenlerin birbirleriyle 
olan etkileşimlerini fi ziksel yasalara dayanarak simule etmektedir. Uzaktan algılama 
teknolojisi kullanılarak, iklim sistemine ait bileşenlerle ilgili faklı ölçeklerde, farklı 
doğruluklarda veriler üretilebilir. Uzaktan algılama verileri doğrudan iklim modelleri 
içerisinde girdi olarak kullanılabileceği gibi, model sonuçlarının yorumlanmasında da 
kullanılabilirler. Ayrıca pek çok meteorolojik parametrenin uzaktan algılama yöntem-
leri ile kısa ve uzun süreli davranışları incelenebilmekte ve bu bilgiler hava tahminleri 
ve iklim bilimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu çalışmada uzaktan algılama verilerinin iklim biliminde kullanılabilme olanakları 
araştırılmıştır. Farklı uydu sistemlerinden temin edilen görüntülerden üretilebilecek 
meteorolojik parametreler, iklim modellemede gerek girdi olarak sunulabilecek ge-
rekse model sonuçlarını doğrulamak için kullanılabilecek uydu görüntü verileri ve 
algılama sistemleri hakkında bilgi verilecektir. 

Öncelikle uzaktan algılama kullanılarak arazi yüzeyine yönelik olarak üretilebile-
cek ve iklimi etkileyecek parametreler sunulacaktır. Arazi yüzeyindeki bitki örtüsü 
ve topraklar, güneşten gelen enerjinin atmosfere ne şekilde döneceğini kontrol eder. 
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Enerjinin bir kısmı uzun dalga (kızıl ötesi) olarak geri dönüp, atmosferi ısıtır ve yer 
yüzeyi ısınır. Bir kısmı ise, toprakta ya da bitki yapraklarında, suyun buharlaşmasına 
neden olup suyu atmosfere geri döndürür. Toprak neminin buharlaşması enerji gerek-
tirdiği için, toprak yüzey sıcaklığında önemli bir etkiye sahiptir. Arazi yüzeyinin do-
kusu atmosferi önemli ölçüde etkiler. Arazinin dokusu veya pürüzlülüğü topografya 
ve bitki örtüsü ile belirlenir. Ayrıca, son yapılan çalışmalarda insan ve doğal kaynaklı 
arazi örtüsü değişimlerinin de iklim değişimi üzerinde etkisinin olduğu saptanmıştır. 
Bütün bu bilgiler değerlendirildiğinde arazi yüzeyi bilgisinin iklim ve iklim model-
leme için önemi vurgulanmakta ve arazi yüzeyinin doğru ve güvenilir bir şekilde or-
taya konulması gerekmektedir. Bu amaçla çalışma kapsamında, arazi yüzeyi ile ilgili 
en önemli bilgi olan arazi örtüsü/kullanımı (AÖK) hakkında bilgi verilecek, AÖK 
verilerini global ve lokal ölçekte üretebilmek için kullanılabilecek uydu sistemleri 
sunulacaktır. Örnek olarak, MODIS, NOAA AVHRR (Advanced Very High Resolu-
tion Radiometer) ve Landsat görüntüleri ve bu veriler kullanılarak yapılan çalışmalar 
gösterilecektir. Ayrıca arazi yüzeyine ilişkin diğer önemli parametreler olan bitki alan 
indeksi, toprak nemi, albedo ve yağış bilgisi üretmede kullanılabilecek uzaktan algı-
lama sistemleri değerlendirilecektir.

Hidrosfer hakkında veri üretmek amacıyla, okyanus rengi ve deniz yüzeyi sıcaklığını 
belirlemek için kullanılan uydu platformları sunulacaktır. Son olarak atmosfer hak-
kında veri üretmek amacıyla, ozon miktarının TOMS (Total Ozone Mapping Spect-
rometer) ve OMI (Ozone Monitoring Instrument) ile belirlenmesi ve bulutluluk çalış-
malarına yönelik kullanılabilecek uydu görüntüleri hakkında bilgi verilecektir.
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BIOFRAG (Biodiversity in Fragmenting Landscapes) projesi ekibi biyoçeşitliliği ve 
ilgili habitatı modelleme, haritasını üretme ve dağılımını ortaya koyma üzerine çalış-
maktadır. Bu proje kapsamında çok sayıda doktora tezi yürütülmektedir ve bu tezlerin 
her biri farklı bir çalışma alanında ve farklı amaçlar için farklı yöntemlerin kullanıl-
ması ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında 
yer alan araştırma başlıkları ve proje ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.itc.nl/research/
themes/biofrag/default.asp adresinde mevcuttur.

Bu proje kapsamında çalışma bölgesi olarak Güney Afrika Kruger Doğal Parkı se-
çilmiştir. Güney Afrika’nın kuzey doğu kesiminde yer alan koruma altında ki parkın 
kuzey komşusu Zimbabwe ve Doğu komşusu ise Mozambik’tir. Bu bölge de gerçek-
leştirilmekte olan Büyük Limpopo Sınır Ötesi Park projesi ile Kruger Doğal Parkı, 
Zimbabwe Gonarezhou Doğal Parkı ve Mozambik Limpopo Doğal Parkı ile birleşti-
rilmiştir. Vahşi hayat için oldukça büyük koruma altında bir alan oluşturulmuştur.

Afrika’nın 3/2 si geniş çayırlarla kaplıdır. Bu alanlarda çeşitli otlar ve ağaçlar birlikte 
heterojen bir yapıda bulunmaktadır. Bölge de yaşayan otçul vahşi hayvanların (fi l, 
zürafa, zebra, hipopotamus, gergedan, geyik ve türleri..) başlıca besin maddelerini 
oluşturan bu çayırların korunması ve yönetimi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca besin 
maddelerinin miktar ve kalitesi vahşi yaşamın ve yiyecek stoklarının dağılımının ve 
yoğunluğunun belirlenmesi için çok gerekli ve önemlidir. Bitki örtüsüne ait kalite (qu-
ality) ve miktarın (quantity- biomass) belirlenmesi için çok farklı yöntemler kullanıl-
maktadır. Bitki örtüsü kalitesi ile bitkide bulunan kimyasal bileşenlerin miktarı ifade 
edilmektedir. Uzaktan algılama teknolojisi özellikle hiperspektral uzaktan algılama 
verileri bitki örtüsüne ait kalite ve miktarın belirlenmesinde etkin olarak kullanılmak-
tadır. Daha önce yapılan laboratuar çalışmaları ile özellikle protein ve total polyphe-
nol dağılımlarının hangi bantlar ile tespit edilebileceği ortaya konmuştur. Elde edilen 
bu bant bilgisi ile doğal ortamda bulunan bitki örtüsüne ait bio-kimyasal bileşenlerin 
miktarı ve dağılımının ortaya konması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
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Bu çalışmada, Hymap uydu görüntüsü kullanılmıştır. 4.2 m uzaysal çözünürlüğe sa-
hip olan Hymap görüntüsü 126 banda sahiptir. Görüntüye öncelikle atmosferik ve ge-
ometrik düzeltme uygulanmıştır. 13 Nisan - 3 Haziran 2008 tarihleri arasında Kruger 
Doğal Parkın da arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmasında 75 adet arazi 
noktası ziyaret edilmiştir. Bu çalışmada her bir arazi noktası 30*30 m lik bir alandan 
oluşmaktadır. Bu noktalarda ağaç ve farklı otlara ait spektral yansıtım ölçümleri, yap-
rak alan indeksi ölçümleri (LAI) gerçekleştirilmiş ve bitki örnekleri toplanmıştır. Bitki 
örnekleri 48 saat süre ile 70 derecelik sıcaklıkta fırında kurutulmuştur ve daha sonra 
öğütülerek kimyasal analizlere hazır hale getirilmiştir. Yapay sinir ağları ve jeoistatis-
tik yöntemler kullanılmıştır. Sonuç olarak bitki örtüsü kalitesini ve bölge içersindeki 
dağılımını ortaya konan haritalar üretilmiştir. Bundan başka ekosistem analizleri için 
gerekli modellerde kullanılan veriler üretilmiştir.
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Doğa; madencilik işletmeleri, orman yangınları, kaçak ağaç kesimleri ve tarımsal 
amaçlı açmalar gibi birçok nedenden tahrip olmaktadır. Arazi kullanımdaki tahribat-
lar gelecekte doğal kaynaklarımızı, tehdit altında bırakabilir. Bu nedenle meydana 
gelen bu tahribat sonucu oluşan değişimin boyutunun, zamansal ve mekansal olarak 
izlenmesi, gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir. 

Ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin’in Murgul ilçesinde bulunan 
Murgul Damar Bakır İşletmeleri’ndeki büyümeyi takip etmek amacıyla, uydu görün-
tüleri kullanılarak, değişim analizleri yapılmıştır. Bu amaçla alana ait 30 m mekansal 
çözünürlüğe sahip 08.16.1987 yılına ait Landsat 4-5 TM çok bantlı (1,2,3,4,5,7 bant-
ları) ve 07.10.2000 yılına ait 30 m mekansal çözünürlüğe sahip Landsat 7, ETM+ 
çok bantlı (1,2,3,4,5,7 bantları) ve 15 m mekansal çözünürlüğe sahip Landsat 7 pank-
romatik (8 bandı) görüntüleri kullanılmıştır. Değişimlerin incelenmesi için üç farklı 
değişim izleme algoritması kullanılmıştır. Bunlar eğitimli sınıfl andırma (supervised 
classifi cation) farklılığı, normalleştirilmiş bitki indeksi (Normalised Difference Vege-
tation Index, NDVI) farklılığı ve esas bileşen analizi (Principle Component Analysis, 
PCA) farklılığıdır.

Değişimlerin incelenmesi için yapılan analizler öncesi kullanılan uydu görüntülerin-
deki atmosferik farklılıklar histogram normalleştirme yöntemi ile düzeltilmiştir. Bu 
algoritma görüntülerdeki atmosferik saçılmadan veya sis etkisinden doğan birinci de-
rece etkiyi modellemektedir. Bunun için her bir spektral banttaki yansıma değerleri-
nin histogtramı incelenerek en küçük değer belirlenmiştir. Bu değer görünür bantlarda 
yüksek iken yakın kızıl ötesinde neredeyse sıfırdır. Her bir spektral banttaki histog-
ramlar sola kaydırılarak atmosferik saçılma etkisi azaltılmıştır. 

Farklı zamanlarda alınan uydu görüntüleri kullanılarak, yapılan değişim analizi için 
her bir görüntünün birbiriyle çok iyi şekilde rektifi kasyonunun yapılmış olması ve 
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hücre boyutunun aynı yapılmış olması gerekmektedir. Farklı koordinat sisteminde 
olan görüntüler ortak UTM 37 zone WGS84 koordinatında düzeltilmiştir. 

2000 yılına ait spektral bantlar 15 m. mekansal çözünürlüğe sahip pankromatik bant 
ile Pansharp yöntemiyle keskinleştirilerek, 15 m. mekansal çözünürlüğe sahip spekt-
ral bantlar oluşturulmuştur. 1987 deki görüntüler ise bu 15 m. mekansal çözünürlüğe 
resample yöntemiyle indirgenmiştir. Böylelikle tüm görüntülerimiz 15 m. mekansal 
çözünürlükte ve aynı sisteme sahip olmuştur.

Değişimlerin incelenmesi için ilk uygulanan algoritma eğitimli sınıfl andırma farklı-
lığıdır. Bu yöntemde her bir yıl için en büyük olasılıklı sınıfl andırma yöntemi uygu-
lanmıştır. Bu sınıfl andırma sonrası bitki ve maden olarak iki sınıfı içeren tematik ha-
ritalar oluşturulmuştur. Sınıfl andırmanın genel doğruluğu %88 (2000) ve %84 (1897) 
olarak belirlenmiştir. Alansal farklılıklar ise CBS ortamında analiz edilmiştir. Buna 
göre sınıfl andırma sonrası farklılıklar incelendiğinde bakır madeninde 2 km2’lik bü-
yüme olduğu tespit edilmiştir. 

İkinci uygulanan algoritma ise normalleştirilmiş bitki indeksi farklılığıdır. Buna göre 
her bir yıl için kırmızı ve mavi bantlar arasındaki fark alınarak toplamlarına oranlan-
mıştır. Bunun sonucunda elde edilen tematik haritadaki farklar ile bakır madeninde 
1.7 km2’lik büyüme tespit edilmiştir.

Son olarak ise her bir yıla ait PCA yapılmıştır. Bu yöntemle elde edilen ilk bileşenler 
arasındaki farklılıklar incelenmiştir.

Bu çalışma sonunda, farklı değişim algoritmaları ile elde edilen sonuçlara göre, Mur-
gul bakır ocağı alanında 1987 yılından 2000 yılına kadar alansal bir büyüme olduğu 
gözlemlenmiştir. 
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Ülkemizde kadastro konusunda çok tartışma yapılmış, yazılmış-çizilmiştir Sorunları 
ele alınmış, çözümler sıralanmıştır. Türkiye kadastrosu konusunda yazılanlara bakıl-
dığında, bir konunun yeterince ele alınmadığı da göze çarpmaktadır: Türkiye Ekono-
mi ile ilişkisi Kadastronun, toprağa yönelik yatırımların dayanağı olduğu, belirtilir de, 
ekonomi ile ilişkisi pek kurulmaz.

Yani şu soruları sayılarla açıklığa kavuşturmak pek kolay değildir?

Var olan kadastronun Türkiye ekonomisine katkıları nelerdir?• 

Kadastronun var olan durumunun Türkiye ekonomisine yitirttikleri • 
nelerdir?

Kadastro-ekonomi ilişkisi hangi noktalarda kurulmak zorundadır?• 

Türkiye ekonomisi ve onun temsilcileri kadastroya nasıl bakmaktadırlar ve • 
ondan ne anlamaktadırlar?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye ekonomisiyle ne kadar • 
bağlantılıdır?

Mekansal temel verilerin e-devlet, e-dönüşüm tartışmalarındaki ekonomik • 
önemi nereden gelmektedir?

Türkiye kadastrosu içerik ve biçim olarak değişecekse, ekonominin beklentilerini gö-
zetmek zorundadır. Ekonomiye olan katkılarını netleştirmek zorundadır. Madalyonun 
öbür yanından bakarsak, Türkiye kadastrosu değişecekse, bunda, fi ziksel çevrenin 
en önemli öğelerinden olan ekonominin ve onun temsilcilerinin değişimi zorlaması 
önemli rol oynayacaktır.

Ülkemizde yaşamın birçok alanında olduğu gibi, harita sektörü de, kurumlarında, tü-
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zel altlıklarında, iş yapma süreçlerinde, insan kaynaklarında köklü değişimlerin eşi-
ğinde bulunmaktadır. Harita sektöründe yapılacak düzenlemeler arasında bazıları ön-
celiklidir ve temel özellikler taşımaktadır. Bu alanların ilk sırasında kadastro konusu 
gelmektedir. Harita-Kadastro Sektörü, yeniçağın gereklerine göre yeniden yapılana-
caksa, kadastro alanında yapılacak düzenlemeler bu konuda belirleyici olacaktır.

Kadastronun ülkemizdeki gelişmesi gözetildiğinde, içeriğin yalnızca mülkiyet ka-
dastrosu ile sınırlandırılmış olmasının yarattığı olumsuzluklar, kamuoyunun, ilgili ta-
rafl arın, yönetenlerin bilincine çıkarılabilmiş değildir. Kadastronun bu yapısıyla ülke 
ekonomisine katkıları ortaya konamadığı gibi, bu yapısıyla neden olduğu olumsuz-
lukların ülkeye maliyetleri de ortaya konabilmiş değildir. Yeni bir içerikle, yeni bir 
yapılanmayla ülkeye sağlayacağı katkıların da değerlendirilmesi gerekir.

Bu yeniden yapılanma gereği, başka bir düzlemde, devletin yeniden yapılanması ge-
reğiyle de örtüşmektedir. Bu gereklilik, AB’ne uyum süreciyle de ilişkilendirilebilir.

Öte yandan açık bir sistem olarak kadastronun, işbirliği içinde olacağı sektörlerle 
gereken devingen ilişkileri kuramamış olması da önemli bir eksikliktir. Bu anlamda 
başta toprak düzenleme ile ilgili kurumlar ve kuruluşlar olmak üzere, toprağa yatırım 
yapan ekonomi çevreleri, bankacılık sektörü, kredi kurumları ve giderek SPK’na ka-
dar birçok kurumun kadastroyla doğru biçimde ilişkilenmeleri gerekmektedir.

Bu nedenlerle konunun bir bildiri kapsamında irdelenmesi, ilişkinin analiz edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bildiriyle kadastro-ekonomi ilişkisinin bazı noktalarına projektör 
tutmak ereklenmektedir. Bu konudaki bir eksiklik giderilmeye çalışılacaktır. Türkiye 
Ekonomisi-Türkiye Kadastrosu ilişkisinin netleşmesi, beklentilerin daha sağlıklı bir 
düzleme oturtulmasını da sağlayacaktır. 

Bu amaçla bildiride şu başlıklar altında bu ilişkilenmenin kurulması ve analizler ya-
pılması hedefl enmektedir:

Ekonomik Kadastro Kavramı• 

e-Devlet Portalı ve Mekansal Bilgiler• 

Emlak Vergileme• 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Gelirleri• 

Harç Gelirleri ve Ekonomiye Katkıları• 
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Kara Para Aklanmasında Kadastronun Önemi• 

Doğrudan Gelir Desteği ve Çiftçi Kayıt Sistemi Açısından Kadastro Verileri• 

T• oprağa Yönelik Yatırımlar; Yatırımın İçinde Taşınmazın Payı

Kullanılan Yabancı Kaynaklı Kredilerin Türkiye Kadastrosunda Kullanılması • 
ve Sonuçlar

Kadastronun Yenilenmemesinin Türkiye Ekonomisine Maliyeti• 
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KADASTRODA ÜÇÜNCÜ BOYUTUN KAPSAM VE 
İÇERİĞİ

Fatih Döner1, Cemal Bıyık2

1Gümüşhane Üniversitesi
2Karadeniz Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Kadastro, Mülkiyet, Seçiniz, 3B Kadastro, Arazi Yönetimi

Geleneksel kadastro sistemleri iki boyutlu parselleri temel almaktadır. Bununla bir-
likte, arazi üzerindeki hakların parsellerin yalnızca yüzey üzerindeki iki boyutlu sınır-
larıyla kısıtlı olmadığı bir gerçektir. Taşınmaz mallar genellikle yüzeyde kalıcı olarak 
bulunan bina ve diğer yapıları da içerecek şekilde yer yüzeyi üzerindeki arazi parça-
ları olarak düşünülürler. Yasal açıdan bu arazi parçaları veya parsellerin sınırları hava 
ve arz katmanları içine doğru uzanmaktadırlar. Ülkelerin çoğunda mülkiyet hakkı yer 
merkezinden gökyüzüne kadar uzanacak şekilde tanımlanmıştır. Bu nedenle parsel 
sınırları aslında yüzeydeki çizgiler değil düşey düzlemlerdir. Yüzeyde işaretlenen sı-
nır çizgileri düşey düzlemlerin yerkabuğu yüzeyini kestiği yerlerdir. Arazi üzerindeki 
haklar arazinin üçüncü boyutunda yükseklikte ve derinlikte de bir konumsal bileşene 
sahiptir. O halde kadastro neden hakların uygulandıkları mekanı temsil ederken iki 
boyutlu düzlemi kullanmaktadır? Bu sorunun cevabı, geçmişte iki boyutlu fi ziksel 
arazi parselinin üç boyutlu yasal durumu tescil ve temsil etmede çoğu zaman yeterli 
oluşu şeklinde verilebilir. Yüzey üzerindeki iki boyutlu sınırlarla tanımlanan parsel 
sütununda yalnızca bir kişi veya grup hak sahibi olduğunda iki boyutlu fi ziksel arazi 
parseli yasal durumun tescili için yeterli olabilir.

Bununla birlikte, gelecekteki modern kadastrodan beklenen kamu hak ve kısıtlamaları 
da dahil olmak üzere arazinin bütün yasal durumunu göstermesidir. Günümüzde ara-
ziyle ilgili tüm bu hak, kısıtlama ve sorumluluklar sıklıkla üst üste çakıştığından mev-
cut iki boyutlu kadastro sistemleri bazı durumlarda yetersiz kalmaktadırlar. Özellikle, 
nüfusun hızla artması neticesinde arazinin düşey boyutunun yoğun olarak kullanıldığı 
kentsel alanlarda farklı mülkiyet birimleri üst üste binmekte, kesişmekte veya daha 
karmaşık yapılar oluşturmaktadırlar. İki boyutlu kadastronun modern dünyada ortaya 
çıkan bazı durumları tescil ve temsil etmede yetersiz kalması son yıllarda üç boyutlu 
kadastroya olan ilginin artmasında neden olmuştur. İki boyutlu kadastro parselini te-
mel alan model araziyle ilgili bilgilerin yönetimi için artık elverişli değildir. 

Üç boyutlu bir kadastro uygulamasının kapsamını birbiriyle ilişkili üç kısım dahilinde 
ele almak mümkündür. Bunlar sırasıyla hukuki, kurumsal ve teknik kısımlardır. Hu-
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kuki kısım üst üste binen mülklerin yasal durumlarının nasıl tescil edileceği, mülkiyet 
sınırlarının iki boyutlu parsel sınırlarından farklı olarak nasıl tesis edilebileceği ve bu 
amaçla hangi hakların nasıl kullanılabileceği gibi sorulara cevap aramaktadır. Ku-
rumsal kısımda, üç boyutlu olarak çevrelenmiş hak ve kısıtlamaların kadastroda nasıl 
tescil edileceği ve kadastronun üç boyutlu mülkiyetle ilgili nasıl bilgi sağlayacağı 
belirlenmelidir. Teknik kısım ise nasıl bir teknolojik yapının üç boyutlu kadastroyu 
gerçekleştirmede uygulanabilir olduğunu ele almaktadır.

Bu çalışmada, üç boyutlu kadastro için, kapsam ve içeriği belirlemeye yönelik olarak, 
ihtiyaç imkan ve kısıtlamalar irdelenmektedir. Üç boyutlu kadastronun sağlayacağı 
faydalar belirlenerek, kadastronun üç boyutlu olarak yürütülebilmesinde farklı alter-
natifl er değerlendirilmektedir. Bu sayede, Türkiye kadastrosu için hukuki ve kurum-
sal yapıya uygun, teknolojik olarak gerçekleştirilmesi mümkün bir yaklaşımın ortaya 
konması hedefl enmektedir.
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İMAR UYGULAMASINDA DÜZENLEME 
ORTAKLIK PAYI

Hüseyin Koçak1

1TKGM

Anahtar Kelimeler: İmar Uygulamaları, Harita, Kadastro, DOP Oranı , DOP Kesimi, 
Yüzde Kırık

İmar uygulamasından beklenen; düzgün yapılaşmanın yanı sıra, aynı zamanda o bel-
de halkının; oturma, çalışma, dinlenme, ulaşım, sağlık, sosyal, kültürel ve güvenlik 
ihtiyaçlarına da çözüm bulmaktır. Bu olanakların sağlanması, zeminde bazı tesislerin 
yapımını da gerektirir. Bütün bu tesisler için uygulama sahası içerisinde yer ayrılması-
na, bunun için de kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. İşte bu kaynak, düzenleme sahasına 
giren tüm taşınmazlardan, yüzölçümlerine göre eşit oranda kesinti yapılmak suretiyle 
sağlanabilecektir.

Düzenlene Ortaklık Payı; uygulama sahası içerisinde, düzenlemeye tabi tutulan yer-
lerin ihtiyacı olan; MEB’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, 
otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri, karakol, Pazar yeri ve toplu taşıma yeri 
gibi tesisler için ayrılan ve de uygulama sahasında bulunan parsellerden, uygulama 
nedeniyle oluşan değer artışına karşılık olarak kesilen paydır. Bu sahalar dışındaki 
kamu hizmet ve tesis alanları DOP hesabına dahil edilemez. DOP olarak kesilenler, 
bu sahalar dışında bir amaçla kullanılamaz, yapılan kesintiler ile belediye adına parsel 
üretilmez. 

Kesilecek DOP oranı düzenlemeye tabi arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yü-
zölçümlerinin %40’ını geçemez. Uygulamaya tabi parselin yüzölçümü 1000 m2 ise, 
bu parselden en fazla 400 m2 DOP kesilebilir. %40 mutlak surette kesilmesi gereken 
oran değildir. Eğer gerekiyorsa %40’a kadar kesinti yapılabilir. Eğer, yapılan hesapta 
DOP oranı %25 olarak hesaplanmışsa, %40 DOP keserek belediye adına parsel üretil-
mesi İdari Yargı (Danıştay) tarafından bozma sebebi sayılmaktadır. DOP, uygulamaya 
tabi kadastro parsellerinin tümünden de aynı kesilir. Her bir parselden farklı oranda 
DOP kesilip, sonuçta ihtiyaç olan orana denkleştirilmesi doğru bir uygulama olma-
yacaktır. 

Düzenleme sahasında ayrılan umuma ait tesisler o bölgedeki bütün parsel malikleri 
tarafından kullanacağından bu parsellerin hepsinden eşit oranda kesinti yapılır. Bu 
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konuda herhangi bir haksızlığa neden olmamak bakımından; Uygulamaya tabi parsel-
lerde yüz ölçüm hatası tespit edilmesi halinde öncelikle bu hata düzeltildikten sonra 
DOP kesintisinin yapılması gerekir. 

Daha önce imar düzenlemesi yapılmış bir yerde, sonradan doğacak ihtiyaç nedeniy-
le, gerektiğinde ikinci bir düzenleme yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. Ancak, 
önceki uygulamada, düzenleme ortaklık payı alınmışsa daha sonraki düzenlemelerde 
artık düzenleme ortaklık payı adı altında bir kesinti yapılamaz.

DOP Oranının Hesabı; Normal şartlarda, uygulama alanında umumum kullanımına 
ayrılan alanlar toplamının, uygulama alanı toplam yüzölçümüne bölümü ile bulunur. 
Eğer parsel kısmen uygulamaya giriyorsa, DOP oranı parsel yüzölçümün tamamı üze-
rinden değil, uygulama alanında kalan kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. Uy-
gulama sahası içerisinde umuma ayrılacak tesislerin var olması ya da bağış bulunması 
halinde DOP hesabında dikkate alınır. Uygulama sahası içerisinde kapanan kadastral 
yollar varsa, bu hesaplanacak DOP oranını etkileyecektir. Danıştay kararları; “dü-
zenleme ortaklık payı oranının, kamu alanlarına ayrılan yerler toplamından kapanan 
kadastral yolların düşülmesi suretiyle hesaplanması gerekir” şeklindedir. 

Uygulama sahasında yer alan parselden daha önce İmar yasasının 15 ve 16 ncı madde-
leri gereğince bedelsiz terk yapılmışsa, DOP kesintisi yapılırken bu terk dikkate alınır. 
Daha önce yapılan terk ile, uygulama sırasında belirlenen DOP oranının tekabül ettiği 
yüz ölçüm arasındaki fark kadar kesinti yapılır. 

DOP oranının %40’tan fazla çıkması halinde, uygulamaya tabi parsellerden yapıla-
cak kesinti yine %40’ı aşamayacaktır. %40’tan fazla olan kısımlar; varsa düzenleme 
sahasında yer alan belediye taşınmazların bu amaca tahsisi ile bunlar yermediği tak-
dirde, bu sahada belediyeye devri mümkün hazine veya özel idare mülkiyetindeki 
parsellerden; meydan, yol, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal 
gibi umumi hizmetlere rastlayan kısımların belediyeye devri sağlandıktan sonra aynı 
maksada tahsisi ile, bunlar da yetmediği takdirde, varsa bağışlardan, yoksa düzenleme 
sahasındaki taşınmazlardan kamulaştırma suretiyle eksiklik tamamlanır.

Düzenleme sahasında yer alan kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi 
umumi tesislere ayrılan parseller DOP’tan oluşturulmaz. Bu tesisler; düzenlemeye 
giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle (yani KOP’tan) oluşturulur.
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KADASTRO SÜRECİNDE VAKIF ARAZİLERİNİN 
YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARI: 

TRABZON VAKIFLAR BÖLGE ÖRNEĞİ

Yakup Emre Çoruhlu1, Osman Demir2

1TC.Başbakanlık, Vakıfl ar Genel Müd., Trabzon Vakıfl ar Bölge Müd., 61030, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi Ve Fotog.Müh.Böl. 61080, Trabzon

Anahtar Kelimeler: Kadastro, Mülkiyet, Tapu, Vakıf, Sürdürülebilir Vakıf Arazi Yö-
netimi

Sürdürülebilir arazi yönetimi açısından ülke topraklarının verimli kullanımı önem arz 
etmektedir. Her bir kişi, kurum ve kuruluş sahip olduğu araziyi en optimum biçimde 
değerlendirme gayretindedir. Her bir taşınmaz mal bulunduğu konum ve kullanım 
özelliğine göre bir değere sahiptir ve buna bağlı olarak arazi sahipleri kırsal ya da 
kentsel alanda olsun arazilerinden olabildiğince yüksek oranlarda verim elde etme-
nin peşindedirler. Ülkemizde Osmanlıdan cumhuriyet dönemine geçiş sürecinde miri 
araziden mülk araziye dönüşüm yaşanmıştır. Bu süreçte zilyetlik müessesi getirilerek 
zilyetlikle mutasarrıfl ar kullandıkları arazilerin sahipleri olmuşlardır. Bu bağlamda 
arazi yönetimi ve idaresi açısından sakıncalı olan devletin hüküm ve tasarrufu altında-
ki hazine arazilerinin bir kısmı özel mülke konu olmuştur. Ayrıca ülkemizde kadastro 
çalışmalarının gecikmesi, kadastro kapsam ve içeriğinin yetersizliği gibi nedenlerden 
dolayı hazine arazilerinin büyük bir kısmı tescil dışı kalmış ve bu alanlar arazi ran-
tiyecilerinin yasal olmayan arazi kullanımına ve işgallerine uğramıştır. Bu bağlamda 
vakıf arazileri de kadastronun gecikmesinden kaynaklı optimum değerlendirmeden 
uzak kalmıştır. Bütün bunlara ilaveten ülke genelinde tescile konu olan ve olmayan 
tüm arazilerin bütün özelliklerini gösterir kurumlar arası bütünleşik güncel bir veri 
tabanı eksikliği de söz konusudur. Kadastro çalışmaları esnasında vakıf arazilerinin 
tespit sınırlandırma ve tescilinin takip edilmesi gerekmektedir. Ancak kadastro anın-
da; genelde vakıf arazilerinin çalışma bölgesi içerisinde sınırlarının bilinmemesi, bu 
alanların tıpkı hazine arazileri gibi hukuk dışı kullanımlara maruz kalması ve zilyet-
likle elde edilme yoluna gidilmesi, yazılı kadastro ile verilmiş eski tapu kayıtlarının 
zemine uygulanmasında yaşanan sorunlar ve bölgeyi ve arazi kullanım durumunu iyi 
bilebilecek ehliyette bilirkişilerin olmaması gibi nedenlerle vakıf arazilerinin tespitin-
de sorunlar yaşanmaktadır. Bunlara ilaveten vakıf arazilerinin gelirlerinin bir takım 
nedenlerden dolayı emsal arazilere göre düşük olması veya vakıf arazilerinin kira-
ya verilememsi yani kullanımda olmamaları nedenleriyle vakıf arazilerinin yönetimi 
sorununu gündeme getirmektedir. Bilindiği gibi, vakıfl arla ilgili her türlü ödev ve 
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görevler 5737 sayılı Vakıfl ar Kanunu ile Vakıfl ar Genel Müdürlüğünün uhdesindedir. 
3402 sayılı kanunla değişik 5304 sayılı Kadastro Kanunları kapsamında memleket 
kadastrosunun tamamlanması adına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kontrolünde 
özel sektör tarafından kadastro çalışmaları yaptırılmaktadır. İhaleli kadastro olarak 
bilinen bu çalışmalar ülke genelinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Kadastro 
müdürlüklerince kadastro çalışma alanıyla ilgili olarak yapılan tüm yazışmalar tüm 
devlet kurumlarıyla olduğu gibi ilgili Vakıfl ar Bölge Müdürlükleriyle de yapılmakta-
dır. Bu süreçte devreye giren Vakıfl ar Bölge Müdürlükleri vakıf arazilerinin her türlü 
tapu ve kadastro tabanlı işlerini temsil ve takip etmekle de sorumludur. Bu bildiride 
ihaleli kadastro işlerinin devam ettiği Trabzon Vakıfl ar Bölge Müdürlüğü görev ve 
sorumluluk sınırları içerisinde kalan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon 
İllerindeki muhtelif köy ve mahallelerde, mülkiyeti Vakıfl ar Genel Müdürlüğüne ve 
mazbut vakıfl ara yönetim ve temsili yine Genel Müdürlüğe ait vakıf arazileri için ya-
pılan ya da yapılması gereken her türlü işlem, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
sunulacaktır. 
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 XVI. OTURUM
 PARALEL OTURUM I: JEODEZİ
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK

Uyuşumsuz Ölçü Analizinde Robust Kestirim Ve 
L1-Norm Yöntemleri
Yasemin Şişman, Sebahattin Bektaş, Ömer Yıldırım

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler 
Yöntemleri İle Deformasyon Analizi
Mustafa Acar, Tevfi k Ayan, Orhan Akyılmaz

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların 
Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi
Halil Erkaya, R. Gürsel Hoşbaş, V. Engin Gülal, Nihat Ersoy, 
Uğur Doğan, Atınç Pırtı, Metin Soycan, Nedim Onur Aykut, 
Burak Akpınar, Fatih Poyraz, Taylan Öcalan, Kutalmış Gümüş

Dengeleme Problemine Hedef Programlama 
Yaklaşımı
Mustafa Şimşek
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UYUŞUMSUZ ÖLÇÜ ANALİZİNDE ROBUST 
KESTİRİM VE L1-NORM YÖNTEMLERİ

Yasemin Şişman1, Sebahattin Bektaş1, Ömer Yıldırım2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müh. Fak. Jeodezi ve Fot. Müh.
2Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Anahtar Kelimeler: Jeodezik ağlar, Dönüşüm, Hata Analizi, Robust kestirim, L1-
norm

Uygulamalı bilimlerde fazla sayıda ölçü ile dengeleme hesabı yapılarak bilinmeyen-
lerin en uygun çözümleri hesaplanır. Ölçü grubundaki ölçülerin hatalı olması kaçı-
nılmaz bir durumdur. Herhangi bir büyüklüğün ölçü değeri, hem ölçü büyüklüğü, 
hem de çeşitli nedenlerle oluşan hatalarla ilgili bilgi içerir. Yapılan dengeleme hesabı 
sonuçlarının doğru ve anlamlı olması için ölçülerin normal dağılıma uyması şartı var-
dır. Kaba hatalı olmayan jeodezik ölçüler kümesi normal dağılımdadır. Ölçü grubun-
daki kaba hatalı ölçüler, ölçü grubunun dağılımına, yani normal dağılıma uymazlar 
ve klasik istatistik yöntemleri için tehlikeli olurlar. Ölçülerin geometrik ve fi ziksel 
koşulları da sağlayan, kesin değerlerinin hesabında, hataların belirlenip ayıklanma-
sı büyük bir öneme sahiptir. Kaba, sistematik ve rastgele hatalar olarak ayrılabilen 
ölçü hatalarından büyük kaba hatalar ve sistematik hatalar dengeleme hesabı öncesi 
belirlenip ayıklanabilir. Rastgele ölçü hataları da rastlantısal değerler oldukları için 
normal dağılıma uyarlar. Ölçü grubundaki en tehlikeli hatalar rastgele ölçü hataları 
büyüklüğünde olan, rastgele oluşmayan kaba hatalardır. Normal dağılıma uymayan 
bu tür hataların rastgele ölçü hatalarından ayrılmaları gerekir. Belirlenemeyen kaba 
hatalı ölçüler uyuşumsuz ölçü olarak adlandırılır ve dengeleme hesabı sonuçlarını 
direk bozucu etkiye sahiptirler. Bu hataların belirlenmesi ve ölçü grubundan çıkarıl-
ması ya da düzeltilmesi gereklidir. Bu nedenle yapılan dengeleme hesabı sonuçlarına 
uyuşumsuz ölçüler analizi yapılmalıdır. 

Uyuşumsuz ölçüler analizi ve uyuşumsuz ölçüler problemi istatistik kadar eski bir 
konudur. Ölçü grubundaki uyuşumsuz ölçüleri belirlemek için çeşitli yöntemler kul-
lanılmaktadır. Uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi için yıllardır çok sıklıkla kullanılan 
yöntem, geleneksel çözüm yöntemidir. Bu yöntemde amaç fonksiyonu olarak, ölçü-
lere gelecek düzeltmelerin kareleri toplamının minimum olması seçilerek uygulanan 
EKKY ile hesaplanan düzeltme değerleri irdelenmekte ve uyuşumsuz ölçüler grubu 
belirlenmeye çalışılmaktadır. Fakat bu şekilde yapılan çözüm incelendiğinde, hesap-
lanan düzeltmelerin ölçü hatalarından direk etkilendiği ve bir ölçüdeki hatanın diğer 
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ölçülerin düzeltmelerini de etkilediği görülmüştür. Ayrıca bu çözümde tek boyutlu 
test istatistiği kullanılarak irdeleme yapılabilmektedir, yani çözüm iteratif olarak elde 
edilmektedir. Her çözüm adımında uyuşumsuz olarak belirlenen en büyük düzeltme 
değerine sahip ölçü, ölçü grubundan çıkarılmakta ve daha sonra incelenmemektedir. 

Geleneksel çözüm yönteminin bu dezavantajları, uyuşumsuz ölçü gruplarının belir-
lenmesi için başka yöntemler arayışını ortaya çıkarmıştır. Geleneksel çözüm yönte-
minde seçilen amaç fonksiyonunun ölçü hatalarına karşı çok duyarlı olması, farklı 
özellikte amaç fonksiyonu seçilerek uyuşumsuz ölçüleri belirlemeye çalışan robust 
kestirim yönteminin kullanılabilirliğini ortaya çıkarmıştır. Robust kestirim yöntemi 
de EKKY’ne göre iteratif çözüm yapan fakat seçilen amaç fonksiyonunun özeliği 
gereği ölçü grubundan hiçbir ölçü çıkartılmadan, ağırlıkları değiştirerek uyuşumsuz 
ölçüleri belirlemeyen bir yöntemdir. Bu yöntemin iteratif olarak uygulanmasında 
uyuşumlu ölçülerin ağırlıkları hiç değişmezken, uyuşumsuz ölçülerin ağırlıkları hızla 
değişmekte ve sıfıra yaklaşmaktadır. Bu yöntemin geleneksel çözüm yöntemi gibi 
uyuşumsuz ölçü hatalarının diğer ölçülerin düzeltmelerini etkilemesi ve uyuşumsuz 
ölçülerin ölçü grubundan çıkarılması gibi dezavantajları yoktur. En Küçük Mutlak 
Değerler yöntemi (EKMT veya L1-norm) EKKY’ne alternatif olarak ortaya atılan ilk 
robust yöntemlerden biridir. Matematiksel olarak L1-norm yöntemi şeklinde tanımla-
nır . Çözüm için simpleks yöntem kullanılır. Sözü edilen simpleks algoritması çözüm 
için EKKY`den daha çok zaman gerektirir. Oysaki robust kestirim yönteminde kul-
lanılan yeniden ağırlıklandırmalı EKKY kullanılarak çok daha kolay ve az zamanda 
çözüm elde edilebilmektedir.

Bu çalışmada uyuşumsuz ölçüler analizinde robust kestirim yöntemlerinin kullanıl-
ması gerekçeleri belirtilerek robust kestirim için kullanılan robust kestirici fonksiyon-
ların özellikleri anlatılacaktır. Ayrıca L1-norm yöntemi ve bu yöntemin uyuşumsuz 
ölçüler analizde kullanımı teorik olarak açıklandıktan sonra yapılan bir uygulama ile 
yöntemin uyuşumsuz ölçüleri belirlemedeki başarısı test edilecektir.
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EN KÜÇÜK KARELER ve TOPLAM EN KÜÇÜK 
KARELER YÖNTEMLERİ ile DEFORMASYON 

ANALİZİ

Mustafa Acar1, Tevfi k Ayan1, Orhan Akyılmaz1

1İstanbul Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Deformasyon Analizi, GPS/GNSS, Heyelan, Dönüşüm, Seçi-
niz

Jeodezik deformasyon izleme çalışmalarının başlangıcı 20. yüzyılın başlarına kadar 
gerilere gider. Ölçme ve hesaplama tekniklerindeki gelişmeler, deformasyon izleme 
çalışmalarını, jeodezide önde gelen uygulamalardan biri konumuna getirmiştir. Gü-
nümüzde, özellikle Global Positioning System (GPS) başta olmak üzere uzay bazlı 
konum belirleme teknolojileri sağladıkları yüksek doğruluk, ölçme hızı ve konfor ne-
deniyle yer kabuğu hareketlerinin belirlenmesi, heyelanların izlenmesi, maden işlet-
meleri ve büyük hafriyatlarda zemin hareketlerinin kontrolü ve baraj, köprü, otoyol, 
demiryolu, liman v.b. mühendislik yapılarındaki deformasyonların saptanması proje-
lerinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde, deformasyon analizi çalışmalarında yaygın 
olarak, parametre kestirimi, koordinat transformasyonları ve çoğunlukla ikisi birden 
iç içe kullanılır. Ayrıca deformasyon analizinin bir diğer olmazsa olmazı matematik 
istatistik testlerdir.

Jeodezide en eski ve en yaygın kullanılmakta olan En Küçük Kareler (EKK) kestiri-
mi, deformasyon analizinde de kullanılmaktadır. EKK, bilinmeyen parametreler ve 
gözlemler arasındaki fonksiyonel ilişkiyi gösteren fonksiyonel model ve gözlemler 
arasındaki bağıl doğrulukları temsil eden stokastik modelden meydana gelmektedir. 
Bazı durumlarda, örneğin koordinat dönüşümünde, hem gözlem vektörü hem de di-
zayn matrisinin bazı elemanları stokastik özellikler taşır. Klasik EKK yaklaşımında 
bu genellikle göz ardı edilir ve bu durum çözüm sonuçları içinde bir belirsizlik olarak 
kalır.

1980 li yıllarda, EKK kestirim yönteminin bir eksiğini gidermek üzere ortaya atılan 
ve Toplam En Küçük Kareler (TEKK) adı verilen kestirim yöntemi ile hem gözlemler 
hem de katsayılar matrisinin tamamı ya da bir parçası stokastik bileşen olarak alınabi-
lir. TEKK yöntemi, ölçülerin yanında dizayn matrisi elemanlarının tümünün ya da bir 
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bölümünün hata içerdiği problemlerin çözümü için önerilmiş yeni bir yöntemdir. 
Bu çalışmada, TEKK yönteminin deformasyon analizinde uygulanması ve EKK ile 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Büyükçekmece- Gürpınar heyelan bölgesinde 1996- 
1998 yılları arasında gerçekleştirilen GPS ölçmelerinin değerlendirilmiş, bölgede 
meydana gelen deformasyonlar hem EKK hem de TEKK yöntemi ile analiz edilmiş 
ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.

Jeodezik deformasyon izleme çalışmalarının başlangıcı 20. yüzyılın başlarına kadar 
gerilere gider. Ölçme ve hesaplama tekniklerindeki gelişmeler, deformasyon izleme 
çalışmalarını, jeodezide önde gelen uygulamalardan biri konumuna getirmiştir. Gü-
nümüzde, özellikle Global Positioning System (GPS) başta olmak üzere uzay bazlı 
konum belirleme teknolojileri sağladıkları yüksek doğruluk, ölçme hızı ve konfor 
nedeniyle yer kabuğu hareketlerinin belirlenmesi, heyelanların izlenmesi, maden iş-
letmeleri ve büyük hafriyatlarda zemin hareketlerinin kontrolü ve baraj, köprü, oto-
yol, demiryolu, liman v.b. mühendislik yapılarındaki deformasyonların saptanması 
projelerinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliğinde, deformasyon analizi çalışmalarında yaygın olarak, parametre kesti-
rimi, koordinat transformasyonları ve çoğunlukla ikisi birden iç içe kullanılır. Ayrıca 
deformasyon analizinin bir diğer olmazsa olmazı matematik istatistik testlerdir. Bu 
çalışmada, TEKK yönteminin deformasyon analizinde uygulanması ve EKK ile karşı-
laştırılması amaçlanmıştır. Büyükçekmece- Gürpınar heyelan bölgesinde 1996- 1998 
yılları arasında gerçekleştirilen GPS ölçmelerinin değerlendirilmiş, bölgede meydana 
gelen deformasyonlar hem EKK hem de TEKK yöntemi ile analiz edilmiş ve elde 
edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
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BETON KEMER BARAJLARDA 
DEFORMASYONLARIN MODERN ÖLÇME 

TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ

Halil Erkaya1, R. Gürsel Hoşbaş1, V. Engin Gülal1, Nihat Ersoy1, Uğur Doğan1, 
Atınç Pırtı1, Metin Soycan1, Nedim Onur Aykut1, Burak Akpınar1, Fatih Poyraz1, 

Taylan Öcalan1, Kutalmış Gümüş1

1Yıldız Teknik Üniversitesi Ölçme Tekniği ABD.

Anahtar Kelimeler: Deformasyon Analizi, Mühendislik Ölçmeleri, GPS/GNSS, La-
ser tarayıcı, Beton kemer baraj

1983 yılında işletmeye açılan Oymapınar Barajı’nda baraj gövdesindeki değişimleri 
belirlemek üzere tesis edilen ilk jeodezik kontrol ağı, barajın basınç alanı dışında 
mansap kısmında sağlam zeminlerde seçilen 6 referans noktası ile gövdenin mansap 
kısmında gövdeyi karakterize edecek şekilde seçilmiş 25 obje noktasından oluşturul-
muştur. YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından 
oluşan bir Araştırma Grubu tarafından 1985 yılında memba tarafında 4, 1986 yılında 
2 ve 1996 yılında da 1 yeni referans noktası daha ilave edilerek toplam 13 referans 
noktasına ulaşılmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında yapılan ölçmelerde daha önceden oluş-
turulan ağ aynen kullanılmıştır.

Jeodezik kontrol ağında Ekim 2007 Periyodunda, yatay doğrultular, eğik kenar uzun-
lukları ile düşey açılar ve hassas nivelman ölçümlerinden oluşan yersel ölçmeler ile 
dik ve eğri koordinatlar ile koordinat farklarının ölçüldüğü uydu ölçmeleri yapılmış-
tır. Nisan 2008 periyotunda ilk periyotta yapılan ölçümler tekrarlanmış. Ayrıca yersel 
lazer tarayıcı ile baraj gövdesi taranmıştır. Üçüncü periyot ölçümleri barajdaki su se-
viyesinin minimumda tutulduğu Şubat 2009’da yapılması planlanmıştır.

Jeodezik ağın ve obje noktalarının ölçümü, ATR sistemli robotik elektronik takeomet-
re ile yapılmıştır. Referans noktaları arasındaki eğik kenar ölçmeleri sırasında durulan 
noktadaki alet yüksekliği, bakılan noktadaki işaret yükseklikleri mm doğruluğunda 
ölçülmüştür. Durulan her noktada sıcaklık, basınç ve nem oranları kayıt edilmiştir. Üç 
referans noktasından obje noktalarına yapılan kenar ölçmelerinde hedef işaretlerinin 
merkezlerine gözlem yapılmıştır. Düşey açı ölçümleri de yatay doğrultu ölçümlerinde 
olduğu gibi üç tam silsile şeklinde yapılmıştır. Baraj gövdesinin kretindeki düşey de-
ğişimlerin belirlenmesi için yapılan hassas geometrik nivelman ölçmelerinde sayısal 
elektronik hassas nivo ile barkotlu invar miraları kullanılmıştır. GPS ölçmelerinde 
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7 adet Trimble 5700 alıcısı ve Trimble Zephyr jeodezik antenleri ile 6 adet Ashtec 
Z-Max GPS alıcısı kullanılmıştır.

Jeodezik kontrol ağının yatay konumu, doğrultu + kenar ağı olarak dolaylı ölçüler 
yöntemine göre serbest dengeleme yöntemi ile belirlenmiştir. Serbest ağ dengeleme-
sinde Tüm iz = minimum ilkesi uygulanmış ve datum belirleyici ağırlık merkezinin 
yatay konumu ağ noktalarının yaklaşık koordinat değerlerinin aritmetik ortalaması 
alınmak suretiyle belirlenmiştir.

Oymapınar Barajı’ndaki 13 noktalı mikro jeodezik kontrol ağında, uydu tekniklerin-
den GPS yöntemi ile de ölçümler yapılmıştır. Jeodezik kontrol ağı, arazideki çalışma 
koşulları dikkate alınmak süretiyle 4 bölgeye ayrılarak 13 noktada 3 günlük sürede 3 
oturumda GPS ölçümleri yapılmıştır. 

1002 numaralı noktada elde edilen sinyaller belirtilen şartları sağlamadığından (1994 
ve 1996 periyotlarında da değerlendirme dışı tutulduğu görülerek) bu nokta değer-
lendirilmeden çıkarılarak geriye kalan 12 adet referans noktasındaki veriler değer-
lendirmeye alınmıştır. Bu projede yeterli serbestlik derecesini elde etmek ve sonuçta 
hesaplanan nokta konum hatalarını minimum boyutta tutmak için hesaplama sonucu 
baz vektörlerinin kapalı bir şekil oluşturulması sağlanmıştır.

GPS ölçüleri Bernese 5.0 GPS yazılımı ile değerlendirilmiştir. Uluslararası GPS Ser-
visi duyarlı GPS yörüngeleri ve yer dönme parametreleri IGS’in veri merkezinden 
elde edilerek değerlendirmede kullanılmıştır. İyonosfer-serbest frekansı (L3) ile tek 
nokta konumlaması yapılarak her epokta alıcı saat hataları ve yeni noktalar için yak-
laşık koordinatlar belirlenmiştir. Ölçülerdeki faz kesikliği (cycle slip), kaba hatalar ve 
uyuşumsuz ölçüler üçlü farklar oluşturularak kontrol edilmiştir. Bu işlem sonucunda 
kaba hatalı ölçüler atılmış, tamir edilebilen faz kesiklikleri düzeltilmiş ve düzeltileme-
yen kesikliklere faz başlangıç belirsizliği (ambiguity) parametresi eklenmiştir. Bu aşa-
madan sonra, iyonosfer serbest frekansı ile tüm faz başlangıç belirsizliği parametreleri 
serbest olarak bilinen noktalara dayalı bir çözüm yapılarak elde edilen koordinatlar 
faz başlangıç belirsizliği parametrelerinin çözümünde kullanılmıştır. Faz başlangıç 
belirsizliği parametrelerinin çözümü için toplanan verilerin büyüklüğüne ve noktalar 
arasındaki baz uzunluğuna bağlı olarak QIF (quasi Ionosphere Free) stratejisi kul-
lanılmıştır. Her noktada troposferik gecikme Saastamoinen modeli ile belirli zaman 
aralıklarında hesaplanan zenit gecikme parametresi belirlenerek elimine edilmiştir.

Bu ağda 1994 yılında yapılan GPS ölçümleri sonucunda WGS-84 datumunda elde 
edilen baz vektörleri ile 2007 yılında yapılan GPS ölçülerinin ITRF 2005 datumunda 
hesaplanması ile elde edilen baz vektörleri karşılaştırılmıştır. GPS ölçülerinin değer-
lendirilmesi sonucunda baz vektörleri mm duyarlığında hesaplanmıştır. 
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Baraj gövdesindeki düşey değişimleri belirlemek üzere baraj kreti üzerinde zeminde 
tesis edilmiş olan nivelman noktaları arasında sağ sahildeki Rs 100’den çıkış alınarak 
sol sahildeki Rs 300’e bağlantı yapılarak sayısal hassas nivo ile gidiş-dönüş geomet-
rik nivelman yapılmıştır. 

Baraj bölgesinin topografi k yapısı; jeodezik kontrol ağının özellikle sol ve sağ sahil-
lerdeki referans noktaları arasında geometrik nivelman yapılmasını bazı noktalarda 
çok zorlaştırmakta bazılarında ise olanaksızlaştırmaktadır. Bu nedenle referans nokta-
larının yüksekliklerinin ve düşey değişimlerinin belirlenmesi için eğik kenar ve düşey 
açı ölçülerine dayalı olarak hassas trigonometrik nivelman yöntemi uygulanmıştır. 
Ayrıca yanına ulaşılması olanaksız olan baraj gövdesinin mansap yüzündeki obje nok-
talarının yükseklikleri de bu yöntemle belirlenmiştir. 

Ekim 2007 ölçme periyotunda Oymapınar Barajı’nda öngörülen ölçme yöntemlerin-
den biri dışında diğerlerinin uygulanması başarı ile gerçekleştirilmiştir. Hem yersel 
hem de uydu verilerinden nokta konumları, ortalama 2 mm - 3 mm aralığında bir 
doğrulukla belirlenebilmiştir.

Jeodezik kontrol ağında yükseklikleri trigonometrik olarak hesaplanan noktaların or-
talama yükseklik standart sapması SH= 2.8 mm bulunmuştur. 12 referans noktasında 
yapılan GPS ölçülerinden ise noktaların elipsoidal yüksekliklerinin ortalama standart 
sapması SH= 3.0 mm olarak elde edilmiştir.

Kret üzerindeki nivelman noktalarında 3 gün tekrarlı olarak yapılan hassas geometrik 
nivelman ölçülerinin serbest dengelenmesi sonucu hesaplanan nokta yüksekliklerinin 
ortalama standart sapmaları SH= 0.15 mm bulunmuştur. Aynı noktalarda statik ölçme 
yöntemi ile 2 saatlik tekrarlı ölçülerle yapılan GPS nivelmanı sonucu elde edilen elip-
soidal yüksekliklerden dönüştürülerek elde edilen ortometrik yükseklik değerlerinin 
ortalama standart sapması ise SH= 6.9 mm olarak elde edilmiştir.

Bu proje kapsamında 1. ölçme periyotunda gerçekleştirilen yersel ve GPS ölçmelerin-
den hesaplanan 3 boyutlu konum büyüklüklerinin mm boyutunda belirlenebildiği ve 
iki ölçme yöntemi arasında yapılan dönüşümler neticesinde belirlenen büyüklüklerin 
uyuşumlu olduğu tespit edilmiştir.

Dönem verilerinin değerlendirilmesi sonucu ulaşılan ölçü doğruluğu çerçevesinde 
jeodezik kontrol ağının baraj gölünün sağ sahilinde bulunan 3010 numaralı referans 
noktasının jeodezik deformasyon analiz çalışması yapılmadan da belirlenebilecek bü-
yüklükte bir konum değişikliğine uğradığı anlaşılmıştır.
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DENGELEME PROBLEMİNE HEDEF 
PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

Mustafa Şimşek
Harita Genel Komutanlığı

Anahtar Kelimeler: En küçük kareler, dengeleme, hedef programlama, regresyon, 
MINMAD regresyon

Bu çalışmada; en küçük karelerle dengeleme probleminin normal denklemlerinin, he-
def programlama problemi biçiminde modellenerek dengeleme bilinmeyenlerin he-
saplanması amaçlanmıştır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır.

1 inci Bölümde konuya genel bir giriş yapılmıştır. 2 nci Bölümde, dolaylı ölçülerin 
en küçük kareler yöntemine göre dengelenmesi ele alınmış ve dengeleme eşitlikleri 
özetlenmiştir. 3 üncü Bölümde kısaca hedef programlama tanıtılmıştır. 4 üncü Bölüm-
de, regresyonda ortalama mutlak sapmaların minimizasyonu (MINMAD regresyon) 
ve MINMAD regresyona doğrusal programlama yaklaşımı ele alınmış ve en küçük 
karelerle dengelemenin normal denklemleri hedef programlama problemi olarak mo-
dellenerek normal denklemlerin çözümü için yeni bir model oluşturulmuştur. 5 inci 
Bölümde, normal denklemlerin çözümü için hedef programlama problemi olarak ge-
liştirilen yöntemin uygulanabilirliğini göstermek amacıyla bir nivelman ağında uygu-
lama yapılmıştır. 

Uygulamada, 9 noktadan oluşan ve noktalar arasında 15 ölçü bulunan küçük bir ni-
velman ağı kullanılmıştır. Nivelman ağı önce en küçük kareler yöntemine göre den-
gelenmiş ve dengeleme bilinmeyenleri, noktaların dengeli yükseklikleri, ölçülere 
gelecek düzeltmeler, dengeli ölçüler, sonsal standart sapma hesaplanmış ve ayrıca 
kontrol denetimleri de yapılmıştır. Daha sonra dengelemenin normal denklemler mat-
risi hedef programlama problemi olarak modellenerek dengeleme bilinmeyenleri ve 
dengelemeden beklenen diğer büyüklükler (en küçük kareler yöntemiyle hesaplanan 
büyüklükler) hesaplanmıştır. Her iki yöntemle hesaplanan büyüklükler için aynı de-
ğerler bulunmuştur. Böylece, dengelemenin normal denklemlerinin hedef programla-
ma problemi olarak çözülerek dengelemeden beklenen sonuçların elde edilebileceği 
görülmüştür.

Yapılan uygulama ile aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:



254
12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı / 11-15 Mayıs 2009

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

• Farklı iki yöntemin uygulanması sonucunda aynı büyüklüklerin elde edildiği görül-
müş olup çalışmadan amaçlanan en küçük kareler yöntemiyle dengelemenin normal 
denklemlerinin hedef programlama problemi olarak çözümü gerçekleşmiş olmaktadır. 
Bu şekilde, en küçük kareler yöntemi ile dengeleme yapmaksızın istenilen sonuçlar 
elde edilebilmektedir. 

• Geliştirilen yöntemin uygulanabilmesi için dengelenmesi gereken jeodezik ağa iliş-
kin normal denklemlerin herhangi bir şekilde hazır olması ya da bir ön hazırlık yapı-
larak hesaplanması gerekir. 

• En küçük kareler kestiricileri, veri kümesindeki uyuşumsuz ölçülere (aykırı ölçü-
lere) karşı duyarlı olup bu tür ölçülerden etkilenmektedirler. Bu nedenle bir tercih 
olarak kullanılabilecek MINMAD kestiricileri ile jeodezik ağların en küçük kareler 
yöntemine göre dengelenmesine alternatif bir çözüm yöntemi elde edilmiştir.
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HAZTURK VERİ KATALOGU VE VERİ 
HAVUZUNUN TASARIMI

Selim Serhan Yıldız1, Himmet Karaman1, Muhammed Şahin1

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Veri tabanları, Afet yönetimi, Deprem, HAZTURK, Veri kata-
logu

Ülkemiz, bulunduğu coğrafi  konum itibariyle oldukça fazla deprem riski taşımakta-
dır. 1999 yılında gerçekleşen sırasıyla 7.2 ve 7.4 moment büyüklüğündeki Kocaeli 
ve Düzce depremleri göstermiştir ki, ülkemizin depreme yönelik afet öncesi, esnası 
ve sonrası çalışmalara ve bu çalışmaları tek bir çatı altında toplayarak bütünleşik bir 
sisteme ihtiyacı bulunmaktadır. Deprem hasar tahmin yazılımı HAZTURK, kullanı-
mı esnasında değişik özelliklere sahip birçok veri kullanmaktadır. Bu verilerin sınıf-
landırılabilmesi, toplanabilmesi, oluşturulabilmesi ve saklanabilmesi için verilere ait 
standartların ve veriler arasındaki ilişkilerin açık bir şeklilde belirtildiği bir veri ka-
taloguna ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut olmayan verilerin toplanması sırasında veri 
toplama formlarının oluşturulmasında veri katalogu çok önemli bir role sahip olacak-
tır. Objelerin sahip olduğu özniteliklerin standartlarının belirli bir düzende olması veri 
havuzu oluşturulurken büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla HAZTURK, veri 
toplanmasından veri girişine, girilen bu verilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sak-
lanmasına yani veriler ile ilgili her türlü işlemde bir veri kataloguna ihtiyaç duymak-
tadır. “HAZTURK Veri Katalogu ve Veri Havuzunun Tasarımı” çalışması HAZTURK 
(HAZards TURKey)’ün ihtiyaç duyduğu verilerin rahatlıkla toplanabilmesi, saklana-
bilmesi ve kullanılabilmesi için gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında veriler ilgili 
obje alanları ve obje türlerinde gruplandırılmıştır. Bu kapsamda daha önce tamamlan-
mış olan TABİS Obje Katalogu (TABİS-OK) referans olarak alınmıştır. Çalışmada 
toplam beş adet obje alanı ve 29 adet obje türü oluşturulmuştur. Obje türlerinin adları, 
tanımları, planimetrik obje tipleri, veri tipleri ve kardinallikleri belirlenmiş, her bir 
obje türüne sahip oldukları öznitelikler eklenmiştir. Özniteliklerin kısaltmaları, kodla-
rı, adları, kardinallikleri ve veri tipleri belirlenmiştir. Obje türleri shape dosyası, raster 
dosyası, CSV dosyası ve XML dosyası formatlarında, öznitelikler ise integer, string 
ve double veri tiplerinde tasarlanmıştır. Sözü geçen veriler için ilk olarak yukarıda 
belirtilen tüm standartları içerisinde barındıran HAZTURK Veri Katalogu oluşturul-
muştur. Daha sonra bu standartlar doğrultusunda shape dosyaları ve raster dosyaları 
tasarlanarak HAZTURK Veri Havuzu tasarlanmıştır. Bu veri havuzu HAZTURK sis-
teminde veri alışverişi ile sistemde yapılan analizlerde ve analiz sonrası oluşturulan 
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verisetlerinin saklanmasında kullanılacaktır. Ayrıca veri bulunmayan çalışma bölge-
lerinde veri toplanması, standarda uygun verisi olmayan yerlerde ise veri sınıfl andır-
ması için bir kılavuz olarak kullanılabilecektir. Böylece hasar tahmin sistemlerinin 
yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de tek bir elden standart bir veri formatıyla kul-
lanılabilmesi ve yönetilebilmesine öncülük edeceği düşünülen HAZTURK yazılımı 
için sınıfl andıma ve standardizasyon çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Veri 
havuzunun tasarımı sırasında çalışmanın referans koordinat sistemi, yeryüzü üzerinde 
herhangi bir objenin koordinatının hiçbir bölgelemeye gerek duyulmadan doğrudan 
kullanılabildiği WGS 84 coğrafi  koordinat sistemi olarak belirlenmiştir. Bundan sonra 
veriler ile ilgili yapılacak herhangi bir işlem, veri katalogundan faydalanarak standart-
lara uygun bir biçimde kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Tasarımı yapılan veri havuzu sa-
yesinde toplanan verilerin sisteme girilmesi, saklanması ve kullanılması pratik bir bi-
çimde sağlanabilir. Bu çalışma HAZTURK’te ilk planda kullanması öngörülen veriler 
için gerçekleştirilmiştir. HAZTURK yazılımı sayesinde yeryüzündeki bir çok objenin 
hasar tahmini gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilen bu çalışma gelecekte HAZTURK 
yazılımının yaygınlaşması ile kullanıcılar için çok faydalı bir araç olacaktır.
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ZEYTİNBURNU İLÇESİ İÇİN DEPREM HASAR 
TAHMİNİ ÇALIŞMASI

Himmet Karaman1

1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Anahtar Kelimeler: Afet yönetimi, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Deprem, Programlama, 
Hasar Analizleri

Bilgisayar tabanlı sismik risk ve kayıp analizi sistemlerine duyulan ilgi ve ihtiyaç, 
deprem mühendisliği alanında giderek artan oranda yeni araştırmaların gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Bu tür sistemler, afet müdahale planlaması ve risk azaltıcı politika-
larının belirlenmesi gibi önemli amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu doğrul-
tuda, sistemlerin doğruluk ve güvenilirlikleri, zarar azaltma planlarının başarısı için 
temel oluşturmaktadır. Sismik risk ve kayıp analizinin içeriğinde afetin büyüklüğü, 
hasar görebilirlik, kırılganlık (hassasiyet), envanter (değer) ve entegre görselleştirme 
(kayıplar) bulunmaktadır. İstanbul’da olması beklenen depremin bina, ulaşım, altyapı 
hatlarındaki etkilerinin bu tür bir sistemle belirlenmesi afet öncesi yapılacak hazır-
lıklar için zorunluluktur. İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen depremin, gerek insan 
hayatı, gerekse ülke ekonomisi bakımından kaçınılmaz ve geri dönülemez sonuçlar 
doğuracağı açıktır. Bu nedenle, en olası afete, en iyi şekilde hazırlanmak için afetin 
hangi bölgeleri, hangi tipteki yapıları en çok etkileyeceği ve bu afetin nasıl bir eko-
nomik bilanço çıkaracağını afet olmadan önce tahmin etmek gerekmektedir. Böyle 
bir tahmin öncelikle olası deprem için hazırlıklı olma, deprem nedeniyle meydana 
gelebilecek zararları azaltma, deprem sonrası erken, planlı ve bilinçli müdahale ile 
hızlı ve ekonomik iyileştirme safhalarının oluşturulmasında yardımcı olacaktır. Öne-
rilen mekanizma dünya üzerinde deprem için sıklıkla kullanılmakta ve tatmin edici 
sonuçlar vermektedir. Hasar tahmini için en önemli bileşen, ilgili bölgedeki tüm olası 
senaryoları gerçekleştirebilecek ve bu senaryoların ilgili bölge yapıları üzerindeki et-
kilerinin görülmesini sağlayacak ve bu etkilerin azaltılması için gerekli güçlendirme-
leri önerecek bir yazılımlar bütünüdür.

Bu çalışma, Amerika’da FEMA ve NSF tarafından desteklenen çok amaçlı afet risk 
değerlendirme araçlarından biri olan MAEviz sistemini temel almıştır. Çalışmada 
yine FEMA tarafından hazırlatılan HAZUS (Hazards US) programından yöntemler 
de kullanılmıştır. Türkiye için geliştirilen yeni program, risk değerlendirmenin tüm 
yönlerini ele almakta ve bu amaçla analizler yapmaktadır. Bu tez çalışması kapsamın-
da yapılan uygulamada pilot bölge olarak Zeytinburnu ilçesi seçilmiş ardından tüm 
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İstanbul ili için mevcut bina verileri kullanılarak uygulanmıştır. HAZUS ve MAEviz 
Amerika’da ulusal düzeyde kullanılan bir programlardır ve doğal afetlerin insan ya-
şamına uzun dönem sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmada etkin bir rol oynamak-
tadırlar. Çalışma kapsamında geliştirilen HAZTURK’de bu sistemler gibi depremin 
toplum üzerindeki fi ziksel, sosyal ve ekonomik sonuçlarını tahmin ve analiz eder.

Tahmin yazılımlarında sonuçların göstereceği doğruluk kullanılan verilerin detay ve 
doğruluğu ile doğrudan ilişkili olduğu için bu tür bir sistemde kullanılacak verilerin 
de oldukça detaylı ve güncel olması gerekmektedir. Çalışmada belirlenmesi öngörü-
len hasar ve kayıplar, bina ve altyapı ana başlıkları altında sıralanabilir.

Geliştirilen HAZTURK programının, tehlike karakterizasyonu ve kayıp azaltma kapa-
sitesinin yanında, doğal tehlike risk yönetiminde, program geliştirmede, Türkiye’nin 
mevut altyapısının sismik tehlikelere karşı dayanıklılığının geliştirilmesinde, insanlar 
için daha güvenli ve daha istikrarlı ekonomi oluşturmada yardımcı olması amaçlan-
maktadır. Risk azaltma projeleri için risk yönetimi araçlarının geliştirilmesi kaçınıl-
mazdır. Özellikle sismik afetlerin ekonomilerin geriye gitmesinde önemli rol oynadığı 
durumlarda, böyle bir risk yönetimi sisteminin kullanılması çok önemlidir.

Çalışmanın amacı, İstanbul için deprem nedeniyle olası mevcut ve güncellenen risk-
leri ortaya koymak ve karar vericilere riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için 
geliştirecekleri zarar azaltma stratejilerinde yardımcı olabilecek güncellenen veri ve 
yöntemlere göre kendini yenileyebilen yani yaşayan bir sistem geliştirmektir.

Çalışmada ilk olarak İstanbul gibi bina verisi yönünden kısıtlı ve eski bir envantere 
sahip bir bölge için güncel ve güvenilir bir doğruluğa sahip bir veri seti oluşturmak ve 
oluşturulan ve toplanan veri setlerinin kullanılarak İstanbul bina ve altyapı envanteri 
için bir hasar ve kayıp tahmini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Zeytinburnu 
ilçesi pilot bölge olarak seçilmiştir. Oluşturulan envanterin hasar görebilirlikleri (kı-
rılganlık) saha çalışmaları ile parametrik kırılganlık metodu kullanılarak belirlenmiş 
ve HAZTURK olarak oluşturulan hasar ve kayıp tahmin yazılımı kullanılarak tüm 
bina ve altyapı verilerine ait olası deprem sonrası yapısal, ekonomik ve yaralı ve ölü 
oranı, iş kaybı, vergi kaybı gibi sosyal hasar ve kayıpları belirlenmiştir. Bu sistemin 
en önemli özelliği tek bir senaryoya bağlı olmaması ve Türkiye için özel olarak geliş-
tirilip, Türkçe olarak üretilmiş olmasıdır. HAZTURK programı, Türk kullanıcılarının 
ve araştırmacıların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmiş ve kullanıcı dostu 
bir sistem olarak tasarlanmıştır.
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TAŞKIN ALANLARININ CBS VE UZAKTAN 
ALGILAMA YARDIMIYLA BELİRLENMESİ VE 
RİSK YÖNETİMİ; SAKARYA HAVZASI ÖRNEĞİ

Orkan Özcan1, Nebiye Musaoğlu1, Dursun Zafer Şeker1

1 İstanbul Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Risk tahmini ve analizi, Modelleme, Uzaktan algılama, Coğrafi  
Bilgi Sistemi, Afet yönetimi

Ülkemizde sel ve taşkın, depremlerden sonra en büyük can ve mal kayıplarına neden 
olan doğal afetlerdir. Taşkın afetlerinin yalnızca meteorolojik oluşumlara bağlı olarak 
ifade etmek mümkün değildir. Özellikle Türkiye gibi ekonomik gelişme faaliyetinin 
yoğun bir biçimde devam ettiği ülkelerde, sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin berabe-
rinde getirdiği kentleşme aktivitesi, akarsu havzalarının muhtelif kesimlerindeki insan 
faaliyetinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu da büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu durum ise 
havza bütünündeki hidrolojik dengeyi bozmakta ve sonuçta büyük miktarda can ve 
mal kaybına yol açan taşkın afetleri yaşanmaktadır. Akarsu havzaları içinde büyüyen 
yerleşimler, açılan yeni yollar ve kurulan yeni tesisler ile arazi yapısı değişmekte, el-
verişsiz tarım yöntemleri ile topraklar daha yoğun bir şekilde kullanılmakta, ormanlar 
ve meralar tahrip edilmekte, tüm bu koşullarda taşkın afetleri giderek daha büyük ve 
sık olarak görülmektedir.

Uydu görüntüleri, geniş alanlarda ve sürekli algılama yapma özellikleriyle birçok 
doğal felakete karşı önceden planlamaların yapılmasında, risk bölgelerinin belirlen-
mesinde ve sonuçların izlenmesinde vazgeçilmez bir kaynaktır. Uzaktan algılama ile 
uydu görüntülerinden gerekli bilgiler çıkartılarak ve gerekli risk analizleri yapılarak, 
olabilecek doğal felaketler için önceden bir değerlendirme yapılabilir.

Sistematik bir süreç olan risk yönetimi; riskin tanımlanması, risk analizi ve risk mik-
tarının belirlenmesinden oluşur. Olası bir taşkında can ve mal kaybını en aza indirmek 
ve taşkının olumsuz etkilerinin azaltılması için yapılması gereken çalışmalar taşkın 
alanlarındaki risk yönetimi ile gerçekleştirilebilmektedir. Risk yönetimi çalışmaların-
da; tehlike ve riskler belirlenmekte, risk senaryoları hazırlanmakta, korunma ve zarar 
azaltma önlemleri seçilmekte, sonuçlar güncel haritalar ve grafi klerle ortaya konmak-
ta, kullanılabilecek kaynak ve imkanlar belirlenmekte, afetten korunma ve afet mü-
dahalesi için en uygun seçenek ve öncelikler hakkında kararlar elenip uygulamaya 
geçilmektedir
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Bu çalışma kapsamında pilot bölge olarak Sakarya alt havzası seçilmiş ve uzaktan 
algılama verilerinden üretilen bilgiler Coğrafi  Bilgi Sistemi ortamında modellenerek 
taşkın risk analizi yapılmıştır. Modelleme aşamasında iki farklı yöntem kullanılmıştır. 
Çalışma alanında, taşkın suları altında kalma riski bulunan alanların belirlenmesi ve 
çevreye muhtemel etkilerinin analizi için Çok Kriterli Karar Verme Analizi (Multi-
Criteria Decision Analysis - MCDA) yöntemi kullanılmış ayrıca hidrolojik modelle-
me yapılarak 2 kısımda çıkan sonuçlar karşılaştırma yapılarak ortaya konulmuştur. 
Havzada uygulanan taşkın risk analizi çalışmalarında kullanılan iki yöntemin de sınır 
koşulları göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalara göre Hidrolojik Model-
lemenin daha doğru bir sonuç ortaya koyduğu belirlenmiştir. Hidrolojik Modelleme 
sonucuna göre, olası taşkının etkileyeceği alanlar; yerleşim alanları için 620 ha, tarım 
alanları için ise 3.330 ha olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak uzaktan algılama ve CBS yöntemleri kullanılarak Sakarya alt havzası 
için taşkın risk haritalaması yapılmış ve uygulanan risk analizi sonuçlarına göre çeşitli 
senaryolar oluşturularak olası bir taşkın için risk yönetiminin uygulanması ile elde 
edilen kazanımlar ortaya konmuştur. Bu süreçte; maliyet ve fayda analizi, taşkın ala-
nı, taşkın rotası ve su tutması muhtemel bölgeler, toprak ve su yönetim ilkeleri, şehir 
planlaması ve arazi kullanımı dikkate alınmıştır.
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KARAYOLUNDA HAREKET HALİNDEKİ 
ARAÇLARIN EGZOST GAZLARININ CBS 

ORTAMINDA ANALİZİ

Ümit Gümüşay1, Sercan Erhan1, Alper Ünal2

1Yıldız Teknik Üniversitesi
2 İstanbul Teknik Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Coğrafi  Bilgi Sistemi, Küresel ısınma, Endüstriyel Ölçmeler, 
Egzost emisyon, Otomotiv

Büyük şehirlerin başlıca sorunlarından biri olan hava kirliliğinin en önemli kaynakla-
rından birisi de araçların egzostlarından salınan gazlardır. İşte bu kirlilik kaynağının 
büyüklüğünü ve alınım miktarını etkileyen faktörlerini belirlemek amacıyla İstanbul 
ili Haliç bölgesi üzerindeki Atatürk köprüsü ve E-5 bağlantılı güzergâhta farklı sürü-
cüler ve farklı yakıt tiplerindeki farklı araçlarla bir dizi test yapılmıştır. Araçların ha-
reketleri GPS ile izlenmiş olup egzost çıkışlarında bulunan emisyon aleti ile de her bir 
saniyede GPS ölçümüne denk gelen zamandaki emisyon ölçüleri kaydedilmiştir. CBS 
bu tezde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu verilerin coğrafi  koordinatlarda işlenmesi 
ve belli bir projeksiyon sisteminde sunulmasını sağlamakla kalmayıp veritabanı ko-
laylıkları ve görsel anlamda da çok başarılı olan grafi kleri ile Jeodezi ve fotogrametri 
mühendislerinin ayrıcalıklarından birini ortaya koymuştur.

Çalışmada amaçlanan karayolundaki hareketli taşıtların yakıt cinslerine göre belirli 
güzergâhlardaki davranışlarını ve saldıkları gazların analizlerinin yapılması, anlamlı 
ve karsılaştırmalı bir sonuç elde edilmesidir. Bunun için 2006 model LPG’li bir ara-
cın ve 2004 model benzinli aracın test verileri kullanıldı. GPS alıcısı monte edilmiş 
araçlar, farklı saatlerde farklı sürücüler tarafından aynı güzergâhta kullanılmış, eg-
zostlarındaki emisyon aleti ile araçların güzergâh boyunca gaz salınımları incelenmiş 
ve farkların görsel bir sekilde yorumlanabilmesi için trafi k sinyalizasyon bilgileriyle 
birleştirilmiş karsılaştırmalı grafi kleri oluşturulmuştur. 

Kısım Özetleri:

Gazlar ve İnsan Sağlığına Etkileri:
Dünyada 1,1 milyardan daha fazla insan, hava kalitesi düşük şehirlerde yasamakta-
dır.
Şehirlerdeki hava kirliliğinin ana nedenleri; endüstriyel gazlar, araçlar ve enerji üre-
timinin neden olduğu kirlenmedir. Ulaşım araçlarından kaynaklanan kirlenme özel-
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likle, büyük kentlerde önemli bir yer tutmaktadır. Hava kirliliğine sebep olan kirleti-
cilerin dağılımına baktığımızda sanayinin %19, meskenlerin %16, termik santrallerin 
%18, motorlu taşıtların ise %47’lik paya sahip olduğunu görülmektedir (Karakus, S. 
2002).

Karayolu Ulaşımının Hava Kirliliğine Etkileri:

Ülkemizde demiryolu, deniz yolu, boru hattı gibi diğer ulaştırma alt sistemlerinin ye-
tersiz olması nedeni ile kent içi ve kentler arası yolcu ve yük ulaşımı %95’lerin üstüne 
çıkan oranlarda kara yolu ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde artan nüfusa bağlı olarak taşıt trafi ğinde meydana gelen yoğunlukları her ne 
kadar sosyal açıdan bireysel olarak bir gelişme sağlasa da; toplumsal ve ekolojik ola-
rak çevreye etkileri küçümsenmeyecek kadar fazladır. Dünyanın diğer büyük şehir-
lerinde olduğu gibi ülkemizde de basta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere, pek çok 
kentimizdeki hava kirliliğinin sağlığımızı tehdit edici boyutlara ulaşmasının, özellikle 
ısınma dışında süreklilik göstermesinin temel nedeninin motorlu taşıtların egzost gaz-
ları olduğu kuskusuzdur.

Egzost Gazları:

Nitrojen oksitler (NOx) : Nitrojen oksitlerin kirliliğinin yüzde 50’si taşımacılıktan 
kaynaklanmaktadır ve bu oksitler asit yağmurlarının ana nedenidir. Karayolu tasıtları 
bu oranın hemen hemen tamamını üretmektedir ve bu oranın yüzde 80’i kent-içi yö-
relerde oluşmaktadır. Pek çoğu kokusuz ve renksiz bir gaz olan azot oksitler tüm fosil 
yakıtların yanmasından ortama verilmektedir. Belirli bir sıcaklıkta atmosferik azot 
ve oksijenden oluşabilmektedir. Gerek atmosferdeki konsantrasyonu gerekse özelliği 
nedeni ile insan sağlığına en fazla olumsuz etki gösteren azot bileşiği azot dioksittir. 
NOX canlılar için zehirlidir. Göz ve kulak rahatsızlığı yapar, sinir sistemini etkiler 
(Hasançebi, A. 2002).

Atmosfere atıldıktan sonra havanın oksijeni ile birleşerek zararlı azot dioksit oluş-
maktadır. Taşıtlarda motor içindeki yüksek sıcaklık nedeniyle havadaki oksijen ve 
azotun birleşmesi ortaya çıkar. Azot oksit konsantrasyonları hızlanma ve seyir esna-
sında en yüksek değere ulaşmaktadır (Özen, M. 2006).

Karbon monoksit (CO) : Karayolu taşıtları karbon monoksitlerin yaklaşık yüzde 
90’nini yaymaktadır. Bu da sınırlı mekânlarda sağlık için zararlı olmaktadır. Karbon 
dioksit (CO2) : CO2 hacim olarak sera etkisinde en önemli gazdır. Karayolu taşı-
macılığı bu gazın oluşumunun yaklaşık yüzde 20’sinden ve de son yıllardaki hızlı 
artısından doğrudan sorumludur.
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Uygulamadan alıntılar:

Güzergâh üzerinde hem sinyalizasyonu işaretlemek ve güzergâhın neresinde olduğu-
nu
göstermek için bir mesafe verisi oluşturmak gereklidir. Eğer her noktanın koordinat-
larını enlem boylam değeri haricinde, X Y koordinatı olarak da bilinirse koordinat 
farkları karelerinden iki nokta arasındaki mesafe bulunabilir ve her iki güzergâhında 
ilk noktaları başlangıç, yani 0 (sıfır) olarak kabul edilip, kümülatif olarak noktalar 
arası farklar eklenirse güzergâh boyunca bir mesafe katmanı oluşturulabileceğine ka-
rar verildi.

X Y koordinatlarının eklenmesi için önce ArcToolbox / Data Management Tools/ 
Features/ Add XY Coordinates aracından attributes tablosuna birer öznitelik olarak 
PointX ve PointY isimlerinde projeksiyon koordinat sistemimize uygun nokta koordi-
natları eklendi. Bu tablodan koordinatlar Excel’ e kopyalanıp noktalar arası farklar ve 
bunların kümülatif toplamları hesaplandı.

ArcCatalog programından mevcut veritabanımıza birde mesafe katmanı eklendi
Grafi klerin hem 50 metrede bir olan ortalama değerleri üzerinden hem de anlık öl-
çümler üzerinden hesaplanmalarına karar verildi.

Mesafeler her saniyede bir ölçüldüğü için mevcut verilerde hazır 50 metre grupları 
bulunmamaktadır. Bu sebeple bir Excel dosyasına 50 Metrede bir ortalama alan mak-
ro yazıldı.
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 XVII. OTURUM
 KADASTRODA DEĞİŞİM
 Oturum Başkanı: Nihat ŞAHİN

Türkiye Kadastrosunda Değişim Zorunluluğu Ve 
Değişimin Yönü (Değişimin Yol Haritası)
Erol Köktürk, Erdal Köktürk

Türkiye`De Teknik Altyapı Kadastrosu 
Gereksinimi
HKMO İstanbul 20. Dönem Altyapı Kadastrosu Teknik Rapor 
ve İnceleme Çalışma Grubu

Ab’de Kadastro Parselinin Inspıre Direktifl eri 
Kapsamında Değerlendirilmesi Ve Türkiye’nin 
Yeri
Orhan Mataracı, Tahsin Yomralıoğlu

Harita, Tapu Ve Kadastro Hizmetlerinde Klasik 
Arşivden Sayısal Sunuma Doğru
Güler Yalçın, Bilal Erkek, Sedat Bakıcı, Nihat Şahin
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TÜRKİYE KADASTROSUNDA DEĞİŞİM 
ZORUNLULUĞU VE DEĞİŞİMİN YÖNÜ 

(DEĞİŞİMİN YOL HARİTASI)

Erol Köktürk1, Erdal Köktürk2

1Kocaeli Üniversitesi
2Emekli Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı

Anahtar Kelimeler: Kadastro, Kamu ölçmeleri, Seçiniz, Yeniden Yapılanma, Deği-
şim

Ülkemizde kadastronun ne olduğunun, ne olması gerektiğinin gereği gibi anlaşıldı-
ğından söz etmek zordur. “Kadastro” ile “tapu” sözcükleri, özdeş sözcükler gibi kulla-
nılmaktadırlar. Neredeyse kadastro, tapu vermektir biçiminde bir algılayış egemendir. 
Bu algılama ise yanlıştır. Kuşkusuz tapu ile kadastro çok yakın, akraba kavramlardır. 
Ancak kadastronun tapuya yönelik işlevlerinin dışında da işlevleri vardır. Bu işlevler 
ise, uygarlık tarihi içinde ortaya çıkmışlardır. İnsanların toprakla olan ilişkilerindeki 
değişmeler, kadastronun içeriğini de zenginleştirmiştir. İnsanoğlunun uygarlık yürü-
yüşünde kadastronun kazandığı en önemli boyutlar, vergileme, mülkiyet, ekonomi 
boyutlarıdır. Bu boyutlara zaman içinde, savunma, yargı, kentleşme, mekan planlama, 
arsa ve arazi düzenlenmeleri, mühendislik projelerinin hazırlanması, toprakla ilgili 
her türlü tasarım ve uygulama ile çevre ve doğa koruma önlemlerinin sağlıklı biçimde 
alınması da eklenmiştir. Çünkü kadastro, toplumsal bir olgudur. Toplumun gereksin-
melerinin karşılanmasında işlevler üstlenmektedir. Toplumun yapısının ve gereksin-
melerinin değişmesiyle kadastronun kapsamının ve özelliklerinin de değişmesi, bu 
özelliklere bağlı olarak da kadastronun hedefl erinde ve temel ilkelerinde değişmelerin 
olması doğal bir ilişkidir. Bu kapsam “çok amaçlı kadastro” olarak nitelenmektedir. 

Bugün kadastro konusunda bürokrasi ve parlamento düzlemindeki tartışmalarda, sınırlı 
sayıdaki milletvekili dışında, kadastroyu yeniden tanımlama çabası göze çarpmamak-
tadır. Dahası buna dönük çabaların etkili olmasına karşı direnilmektedir. Kadastronun 
sözü edilen kapsamda algılanışından uzak bir yaklaşımda ısrar edilmektedir. Kadast-
ro, Cumhuriyeti kuranlarca, 1925 yılında çıkarılan 658 sayılı Kadastro Yasası’nda 
bugün bile özlenen bir yaklaşımla ve kapsamda ele alınmıştı. 1926 tarihinde, uygar-
laşma sürecimizin en önemli adımlarından olan Medeni Kanunda taşınmaz mülkiyeti 
konusunda getirilen düzenlemeler, kadastro yasasına tek boyutlu olarak yansıtılmıştı. 
Ülkemizde 1934 yılından bu yana kadastro yasaları kadastroyu, Taşınmazların huku-
ki ve geometrik durumlarını belirlemek olarak tanımlamakta ve amacını da, Medeni 
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Kanunun öngördüğü tapu sicillerini kurmak olarak belirlemektedir. 21. yüzyılın ilk 
onlu bölümünde Türkiye’de kadastroyu bu tek boyutlu, tek öğeli kapsamda tutma 
tutuculuğu, ülkemize çok şey yitirtmektedir. 

80 yıllık deneyim, kadastronun tepeden tırnağa yeni bir yaklaşımla ele alınmasını, 
faaliyetlerinin, görevlerinin, standartlarının, iş süreçlerinin günün gereklerine uyar-
lanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Toplumsal huzur için, ekonominin işleyişine katkı 
için, adil vergileme için, mekana yönelik yatırımların sağlığı için bu zorunludur. Tür-
kiye kadastrosu bugüne kadar 33.000.000 dolayında parsel üretildiği belirtilmektedir. 
Nüfusumuzun 70.000.000 dolayında olduğu göz önünde tutulursa, kadastronun ne 
kadar geniş bir yurttaş topluluğunu ilgilendirdiği ortaya çıkmaktadır. Ancak şeytan, 
tarlaların sınırındadır diyen Anadolu deyişi anımsanırsa, taşınmazlar alanında sorun-
lar olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bugün hukuk mahkemelerindeki davaların 1/3’ünün 
taşınmaz mülkiyetiyle ilintili olduğu bilinmektedir. Toplumsal huzur kavramıyla an-
latılmak istenen çözüm, ancak sağlıklı bir kadastro ile ortadan kaldırılabilir. Öte yan-
dan ülkemizde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, tartışılan Mortgage sistemlerinin, 
emlak vergileme dizgesinin, kredilemenin, ipotek dizgesinin sağlıklı işlemesi, güve-
nilir, güncel bir kadastro ve tapu sicili dizgesi ile olanaklıdır. 

En önemlisi de mekansal planlama kararlarının sağlıklı olarak verilmesinde, kadast-
ronun sunacağı verilerin önemidir. Günümüzde mekansal temel veriler arasında çok 
önemli bir yeri olan kadastro verilerinin göz ardı edildiği bir planlama yaklaşımının 
başarı olasılığı azalacaktır. Bu eksikliğe parçalanmış kadastro anlayışını da eklemek 
gerekir. Kadastro kavramı, taşınmazlar kadastrosu, orman kadastrosu, mera kadastro-
su, afet kadastrosu diye parçalanmıştır. Bu parçalanma, eşgüdümsüzlüğün en temel 
sorunlardan biri olduğu ülkemizde, bir bütün olarak kadastrodan beklentilerin isteni-
len kalitede, düzeyde ve standartta gerçekleşmemesine neden olmaktadır.

Ülkemizde günümüze kadar üretilen kadastro haritalarının, 5 farklı yöntemle, 10 fark-
lı ölçekte ve 6 farklı altlıkta üretildikleri bilinmektedir. Bu haritalardaki verilerin % 
60’nın yenilenmesi gerektiği ise resmi belgelerde dile getirilmektedir. Bu % 60’lık es-
kimeye karşın, 2001 yılında değiştirilen Medeni Kanunun 719. maddesine göre, Tapu 
planları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan plandaki sınırdır, denil-
mektedir. Medeni Kanunun 344 maddeden oluşan Eşya Hukuk Kitabı’nda, kadastro 
kavramı geçmemekte, dolayısıyla yanlış biçimde “tapu planı” nitelemesi kullanılmak-
tadır. Bu yanlışlık bir yana, yanlış ve yetersiz tapu planlarının (kadastro haritalarının) 
iyileştirilmesi düzeneklerini Türkiye Kadastrosu geliştirebilmiş değildir.

Kuruluş kadastrosu sonrası değişiklikler sağlıklı biçimde izlenemediğinden, veriler 
güncel tutulamadığından, zemin-kadastro planı ilişkisi bozulmuştur. Özellikle büyük 
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kentlerde bu konu ivedidir. İstanbul’un kadastrosuna 1967 yılında, Ankara’nınki 1925 
yılında, İzmir’inki 1952 yılında, Adana’nınki 1955 yılında, Konya’nınki 1936 yılında 
bitirilmiştir. O günlerin olanaklarıyla teknolojileriyle üretilen altlıklarda bugün sıkın-
tılar yaşanması normaldir. Bu kentlerdeki kadastroları, önerilen değişikliklerle günü-
müzün çağdaş kadastroları düzeyine çıkartmak olanaklı değildir.

Kadastronun çağdaşlaşması konusunda son yıllarda yapılan önemli çalışmalar, 1999 
Marmara Depremi sonrasına denk gelmektedir. Özellikle MEER ve MERLIS Projele-
rinin alt dizgeleri olarak bölgede kadastro verilerinde yapılmak istenen iyileştirmeler, 
kurulmak istenen bilgi sistemi önemli hedefl er olarak ortaya görülmüş, ancak uygu-
lama sonuçları büyük bir düş kırıklığı yaratmıştır. Öncelik yeğlemelerinin, kaynak 
kullanımlarının ve hedefl erin yeterince olgunlaştırılmadığı görülmektedir

Günümüzde e-Devlet kavramı ülkelerce bir hedef olarak konulmakta ve benimsen-
mektedir. Bu hedefe varılmasında, mekan boyutunun göz ardı edilmesi söz konusu 
değildir. Coğrafi  bilgi sistemleri, kent bilgi sistemleri gibi kavramlar ilgi görmektedir. 
Kurumlar bu sistemleri kurmaya yönelmektedirler. Ancak kadastro verileri, sayısal 
formda ve hukuken geçerli olarak ülke genelinde sunulamadığından, bu sistemlerin 
kuruluşunda göz ardı edilmektedirler. Bu göz ardı ediş, sistemlerin yetersiz veri teme-
linde kurulmalarına neden olurken, uzun erimde maliyetleri de artırmaktadır. 

Türkiye’de kadastronun henüz bitmeyen alanlarda tamamlanması, yapılmış kadast-
rolardan eskiyenlerin yenilenmesi, kadastro verilerinin mekansal bilgi sistemlerinin 
zorunlu altyapı verileri olarak kabul edilmesi, kadastro verilerinin yaşatılması ve sü-
rekli güncel tutulması, koordinat sistemi-altlık-ölçek farklılıklarının giderilmesi, veri 
üretim ve değişim standartlarının oluşturulması, verilerin güvenilirliğinin ve kalitesi-
nin yükseltilmesi en temel hedefl er olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ancak bu hedefl erde öncelik sıralaması önemlidir ve yaşamsaldır. Türkiye kadastro-
sunun önceliği, kadastronun yenilenmesi, var olan bilgilerinin bilgi sistemlerine uyar-
lanması sorunudur.

Başta yenileme çalışmaları olmak üzere sözü edilenler yapılırsa, Türkiye Kadastrosu 
uygarlık yürüyüşünün bugünkü aşamasında alması gereken yeri almış olacaktır. Tersi 
durumda sorun üretmeyi sürdürecektir.

Bu nedenlerle kadastroya daha geniş bir açıdan bakmak, çok amaçlı bir kapsama yö-
nelmek çağdaşlaşma adımlarının en önemli projelerinden olacaktır.
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Bu pencereden bakıldığında, bildiri,

Değişememe Sorunu-Değişmenin Zorunluluğu• 

Türkiye Kadastrosunda Tıkanma Alanları ve Yaşanan Sorunlar • 

Değişmenin Yönü ve Hedefi • 

Değişmenin Öğeleri• 

Sonuçlar ve Öneriler• 

biçimindeki bir plan çerçevesinde Türkiye Kadastrosunda değişimin yönünü ortaya 
koymayı hedefl emektedir.
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TÜRKİYE`DE TEKNİK ALTYAPI KADASTROSU 
GEREKSİNİMİ

HKMO İstanbul 20 Dönem Altyapı Kadastrosu Teknik Rapor Ve İnceleme 
Çalışma Grubu1

1HKMO İstanbul Şube

Anahtar Kelimeler: Alt yapı, Kadastro, Kamu ölçmeleri, Mülkiyet, Taşınmaz Hu-
kuku

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 704. maddesine göre taşınmaz mal olarak nitelendi-
rilmeyen teknik altyapı nesneleri kent planlamanın önemli bir bileşenidir. 15 Haziran 
2006 tarih ve 26199 sayılı, Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren “Büyükşe-
hir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği”nde alt yapı kapsamında yer 
alan teknik altyapı tesisleri şunlardır: “içme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, 
doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri, 
hafi f raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve 
benzerleri gibi raylı toplu taşıma sistemleri ile yollar ve kaplamaları” teknik altyapı 
nesneleri medeni kanuna göre taşınmaz kapsamında olmadığı için kadastroya da konu 
olmamaktadır ve tescilleri yapılmaz ve teknik altyapı/yeraltı hatları kadastrosundan 
söz edilemez.

Ülkemizde ilk olarak 1970 yılında İETT tarafından teknik altyapı kadastrosu ile il-
gili olarak “Türkiye Kurumlar arası Yeraltı Hatları Kadastrosu Araştırma ve Koordi-
nasyon Kurulu” kurulmuş ancak yasal nedenler ve kurumsallaşma sorunları nedeni 
ile yapılan çalışmalar bir sonuca kavuşamamıştır. Teknik alt yapı donatılarının yerin 
altına konumlandırılması ile ilgili ülkemizde yapılan ilk düzenleme; 6 Şubat 1972 ta-
rihinde çıkarılan TS 1097 sayılı, “Şehir İçi Yollarında Yeraltı Tesisleri (Su, Havagazı, 
Elektrik, PTT, Kanalizasyon) ve Bunlarla İlgili Yerüstü Tesislerinin Planlanması ve 
Yerleştirilmesi Kuralları” isimli Türk Standardı Mühendislik Hizmetleri İhtisas Gru-
bu tarafından hazırlanmıştır. Bu standarda göre donatıların yolun neresinde ve birbir-
lerine göre ne kadar mesafe ve derinlikte olacağı belirlenmiştir.

27 Haziran 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı “Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun” ile altyapı çalışmalarının kurumlar arasında bir uyum içerisinde yü-
rütülebilmesi için Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ve Ulaşım Koordinas-
yon Merkezi’nin (UKOME) kurulması hükme bağlanmıştır. Alt yapı nesnelerinin yerin 
altında konumlandırılması için AYKOME tarafından İstanbul İli özelinde hazırlanan 
standartlar da hazırlanmış olup şu an yürürlüktedir ancak bu standartların tekrar göz-
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den geçirilerek, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde 
yer alan alt yapı nesnelerinin tanımına göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Son yıllarda toprak, güvenilir bir yatırım aracı olması nedeniyle ekonomik alanda 
önemli roller üstlenmektedir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya nüfusun-
daki hızlı artış sebebiyle oluşan (özellikle kentsel alanlarda) arazi kullanımı yoğunlu-
ğu, toprağın kullanım ve korunmasıyla ilgili sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yeni 
politikaların doğmasına neden olmuştur. Bu yeni politikalar, aynı zamanda kadast-
roya da yeni görevler yüklemiştir. 1999 yılında FIG (Fédération Internationale des 
Géomètres, Uluslararası Harita Mühendisleri Birliği) ve BM’nin (Birleşmiş Milletler) 
ortaklaşa yayımladığı Bathurst Bildirgesi’nde (BD, 1999) ise toprak, “dünyanın yer 
yüzeyi olup, yerin altında, üstünde ya da üzerinde sabitlenmiş her şeyi kapsar” de-
mektedir.

TMK’ ye göre taşınmaz mal kapsamında yer almayan teknik altyapı donatılarının 
mülkiyet ile olan ilişkisi, tapulu arazilerden geçtiği zaman ortaya çıkmakta ve irtifak 
hakkı tesis edilerek tapu siciline işlenmesi gerekmektedir. Ancak İstanbul’da teknik 
alt yapı nesnelerinin geçtiği parsellerde irtifak hakkı tesis edilmemektedir. Örnek ve-
rilecek olursa Ağustos 2006’da zemin etüdü amaçlı sondaj çalışmasında Şişli İlçesi, 
Mecidiyeköy, 309 Pafta, 1963 Ada, 25 numaralı parselin altından geçen Taksim - 4 
Levent Metro hattının tavanı delinerek hareket halindeki metroya zarar verilmiştir. 
Konuyla ilgili Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesinin 15.08.2006 
tarihli yaptığı açıklamada şu ifade yer almaktadır: “Özel mülkiyete esas olan bu par-
selin altından geçen metro hattının konumunun belirlenerek irtifak hakkı tesisi için 
hiçbir işlem yapılmadığı, ilgili Kadastro Müdürlüğünde paftasına işlenmediği ve esas 
olan tapu sicilinde beyanlar hanesine de şerh konulmadığı tarafımızdan tespit edil-
miştir. Şu an devam etmekte olan altyapı çalışmaları aynı yaklaşımla devam etmek-
tedir.”

İstanbul kentinin deprem gerçeğine rağmen kurum ve kuruluşların afetler konusuna 
duyarsız kalması ve gerekli çalışmaları gerçekleştirmemeleri olası bir afette yaşana-
cak can ve mal kayıplarının artmasına neden olacaktır.

Dünyada kadastroya bakışın değişmesi ve ülkemizde yaşanan altyapı sorunları, 
Türkiye’de teknik altyapı kadastrosuna duyulan gereksinimi ortaya koymaktadır. Bu 
nedenle TMMOB HKMO İstanbul Şube 20 Dönem Altyapı Kadastrosu Teknik Rapor 
ve İnceleme Çalışma Grubu tarafından 17 Ocak 2009 tarihinde bir forum düzenlene-
cektir. Forum sonrasında oluşan görüşler, hazırlanan bildiri ile meslek kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.
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AB’DE KADASTRO PARSELİNİN 
INSPIRE DİREKTİFLERİ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE’NİN YERİ

Orhan Mataracı1, Tahsin Yomralıoğlu2

1Bayındırlık İskan Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
2İTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. Ölçme Tekniği ABD

Anahtar Kelimeler: Kadastro, Coğrafi  Bilgi Sistemi, Doğruluk analizi, INSPIRE, 
TAKBIS

Avrupa Birliği Konumsal Veri/Bilgi Altyapısı- INSPIRE girişimince, Konumsal Veri 
Alt Yapısının oluşturulabilmesi için öncelikle ihtiyaç duyulacak temel verilerden bi-
ride Kadastro parsel bilgileridir. INSPIRE tarafından belirlenen konumsal veri politi-
kalarının temel unsurlarının başında konumsal verinin, kullanıcısı tarafından kolayca 
anlaşılması ve yorumlanmasına yer verilmiştir. Bu nedenle Kadastral bilgilerin de 
etkili kullanımını engelleyecek koşulların, veri üreticileri/sahipleri tarafından ortadan 
kaldırılması, bilişim teknolojilerinin sağladığı imkânlarla bütün kullanıcılarına hu-
kuken geçerli; hızlı, doğru ve yetkiler çerçevesinde sunulması gerekmektedir. Farklı 
kaynaklardan gelen Kadastral veriyi bütünleştirmek, birçok kullanıcı ve uygulama 
arasında paylaştırmak mümkün olmalıdır. Veri, en etkin olarak toplandığı ve bakımı-
nın yapılabildiği ortamda saklanmalı ve güncel tutulmalıdır. Kadastral konumsal veri, 
kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak kabul edilebilir kalitede ve standart bir içerikte 
olmalıdır. Kadastral verilerin hangi amaçla kullanılacağının, hangi üretim yöntemleri 
ile ne zaman üretildiğinin, farklı kalitede üretilen Kadastral verilerin birbirine göre 
bağıl kalitesinin bilinmesi ve analiz edilebilir içerikte olması gerekir.

Ülkemizde üretilen Kadastral verilerin sadece %15 inin konumsal olarak (y,x koor-
dinatları) pafta-arazi uyuşumunun modern kadastro sisteminde kabul edilebilir hata 
toleransının içinde olabileceği tahmin edilmektedir. Kaldı ki bu verilerde, uluslararası 
alanda konumsal verinin kalite prensiplerini benimseyen ISO19113, kalite değerlen-
dirme prosedürleri içeren ISO19114, kalite ölçümleri sonuçlarının ifade edilmesinde 
metaveri standardı ISO19115 standartlarından kısmen yoksun verilerdir. Bu anlam-
da ülkemizde sözü edilen standartların uygulanmasında ve anlaşılmasında birlikte-
lik sağlanamamış, yapılan çalışmalar eksik kalmıştır. Veri kalitesini belirlemek için 
ortak özelliklerle karşılaştırılabilir ve ISO standartlarına göre belirlenmiş uygunluk 
prosedürleri ile veri kalitesi ölçülebilir olmalıdır. Özellikle ülkemizde üretilen ve 
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TAKBIS(Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi)’ de kullanıma açılan Kadastral verilerin 
ISO19113’e göre veri kalitesini belirlemek için temel bileşenler dikkate alındığında 
belirsizliklerin meydana geldiği görülmektedir.

2000’li yıllardan itibaren INSPIRE, AB’nin yasal bir girişimi olarak konumsal veri 
üretimi ve kullanılması ile ilgili bir takım standartlar ve politikaları belirleyerek, Av-
rupa Konumsal Veri Altyapısı (KVA) çalışmalarında belirleyici bir komisyon olarak 
görev yaptığı bilinmektedir. Geçen bu süreç içerisinde ülkemizde de paralel zaman 
dilimi içerinde üretilmesi teknik ve hukuki açıdan diğer konumsal verilere göre daha 
zor ve pahalı olan Kadastral verilerin toplanması, güncellenmesi, paylaştırılmasına 
yönelik olarak yaklaşık sekiz yıldır devam eden çalışmalar TAKBIS projesi ile hayata 
geçirilmiş, 2008 yılı sonu itibarı ile 372 Tapu Sicil Müdürlüğü ve 32 adet Kadastro 
Müdürlüğü otomasyona geçmiş Mülkiyet ve Kadastral bilgiler merkezi bir veritaba-
nında yönetilmeye başlanmıştır.

Bu çalışmada, konumsal veri ile ilgili temel veri kabul edilen Kadastral haritaların 
referans sistemi, kalite, bakım, birlikte çalışabilirlik, metaveri ve standartlar gibi 
konularda INSPIRE’ın AB ülkelerinden beklentileri göz önüne alınarak, ülkemizde 
TAKBIS projesi kapsamında kullanılan Kadastral veri üretimi ve kalitesi hakkında 
öngörülerde bulunulmuş, AB üye ülkeleri ile Türkiye’deki kadastro parsel yapısının 
farklılıkları ortaya konup tartışılarak, bu alanda AB’ye göre ülkemizin yeri belirlen-
mektedir.
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HARİTA, TAPU VE KADASTRO HİZMETLERİNDE 
KLASİK ARŞİVDEN SAYISAL SUNUMA DOĞRU

Güler Yalçın1, Bilal Erkek2, Sedat Bakıcı2, Nihat Şahin2

1Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
2Tapu ve Kadastro Genel Müdüdrlüğü

Anahtar Kelimeler: Tapu, Kadastro, Harita, metaveri, TUCBS

Arşivler, kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana gelen, 
idari ve hukuksal belgelerin, kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere 
üretilen her türlü görsel ve yazılı verilerin korunduğu ve saklandığı yerlerdir. Eski 
Yunanca “arkheion” kelimesinin Latinceye geçmiş hali olan “archivum” kökünden 
gelen arşiv kelimesi anlam itibariyle resmi dairelerin ya da çeşitli kurumların işleri-
ni yürütürken, işlemleri tamamlanmış ve korunması gereken belgelerin düzenli bir 
şekilde, belirli kurallara göre bir araya getirilerek saklandığı yerdir. Mal canın yon-
gasıdır ifadesinden hareketle ve insanların yaşam amaçlarından biri olan mal-mülk 
kavramından da yola çıkarak tapu-kadastro bilgi ve kayıtlarının, nüfus bilgilerinden 
sonra önem yerini aldığını görmekteyiz. Bunun en canlı örneğini yakın bir geçmişte 
ABD’nin Irak’a müdahalesi başlar başlamaz Kerkük’teki Nüfus Müdürlüğü ve Tapu 
Dairesi’nin yağmalanarak belgelerin yok edilmesi ile yaşamış bulunmaktayız. 

Arşivin tarihinin Eski Mısır ve Roma’ya kadar çok eski milletlere dayandığı bilin-
mektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak “klasik arşiv” olarak bilinen 
Osmanlı Arşiv’i TARBİS projesi ile sayısal ortama alınmaktadır. TAKBİS projesi ile 
de tapu kayıtları ve bu kayıtlarla bütünleştirilmiş olarak sayısal kadastro bilgilerinin 
sayısal ortamda tutulması ve ilgililerine sunulması çalışmaları başlamıştır ve devam 
etmektedir.

Gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ile birlikte sadece tapu ve kadastro kayıtları 
olarak değil de coğrafi  konum bilgi ve belgeleri konu alınarak ulusal düzeyde kurum-
lar arası işbirliği içerisinde ve uluslar arası çalışmalarla uyumlu olarak çalışmalara 
devam edilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ku-
rumsal olarak yürüttüğü TAKBİS ve TARBİS projelerinin dışında, ulusal düzeyde 
koordinasyon ve yürütücülük sorumluluğunu taşıdığı TUCBS projesi çalışmaları da 
devam etmektedir. Bu proje ile Avrupa Birliği ülkelerince yürütülecek olan INSPIRE 
(The Infrastrucure for Spatial Indormation in Europe) temel alınmıştır. 
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TUCBS Projesi; ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere de uygun coğrafi  bilgi sistemi 
altyapısı kurulmasını; kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi  bil-
gileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları amacıyla bir portal oluşturulma-
sını; kurulacak portal sayesinde mevcut coğrafi  verilerin özellikleri öğrenilebilecek 
ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları coğrafi  verilere kolaylıkla erişebilmeleri sağlan-
masını; kurumlarda farklı standartlara sahip veri üretiminin önüne geçilerek kaynak 
tasarrufuna varılmasını amaçlamaktadır. 

Ulusal düzeyde uzun soluklu bir çalışma olacak olan bu projenin ilk uygulama ayağı, 
coğrafi  bilgi portalına kurumlar tarafından eklenecek verilerin listesinin oluşturulma-
sı, metaveri standartlarının belirlenmesi ile standartlara uygun biçimde metaverilerin 
oluşturulmasıdır. TAKBİS Projesi altında Harita Bilgi Bankası Projesi adı ile yürütü-
len metaveri yayınlanması çalışmasının altyapısı ISO 19115 standartları kullanılarak 
tamamlanmıştır. Verilerin tekrarlı girişinin önüne geçebilmek adına, harita ve harita 
bilgileri üretimi ile ilgili kurum ve kuruluşların metaveri yayınlanması ve yayınlanan 
metaverilerin sorgulamaları Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönet-
meliğince organizasyon ve koordinasyon görevi verilen kurumun, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün web sayfası, www.hbb.tkgm.gov.tr/metadata, üzerinden yapı-
labilmektedir. 
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 XVIII. OTURUM
 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülya DEMİR

Türkiye`De Taşınmaz Değerleme Ve Harita 
Mühendisliği 
Mehmet Hışır

Taşınmaz Değerleme: Durum Saptaması Ve 
Yönelimler
Erol Köktürk

Eşdeğerlik İlkesine Dayalı Arsa Düzenlemesinde 
Taşınmaz Değerlerinin Belirlenmesi
Erdal Köktürk, Erol Köktürk

Spk Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki 
Mevzuat Sınav Sorularının Analizi 
Erdal Köktürk, Erol Köktürk
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TÜRKİYE`DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE 
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Mehmet Hışır1

1Lider Gayrimenkul Değerleme

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz hukuku, Tapu, Kadastro, Taşınmaz değerleme, Serma-
ye Piyasası Kurulu

Ülkemizde taşınmaz değerleme kavramının kamulaştırma ve vergi mevzuatları içeri-
sinde sadece bir kaç cümlede ifade edilmesi, kamulaştırmaya ve emlak vergisi belir-
lemeye yönelik olmayan değerlemelerle ilgili çeşitli sorunlara neden olup, bu konuya 
değinilmesine gereksinim duyulmuştur. Bu boşluğu doldurmak adına 2000’li yılların 
başlarında Sermaye Piyasası Kurulu çalışmalara başlayarak, yayımladığı tebliğlerle 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’na, borsada işlem gören şirketlere ait taşınmazla-
rın değerlemelerinin nasıl yapılması gerektiğine yönelik düzenlemeler hazırlamaya 
çalışmıştır. Daha sonrasında da Sermaye Piyasası Kurulu çıkardığı bir tebliğ ile gay-
rimenkul değerleme uzmanlığı lisanslama sınavlarını düzenlemeye başlamıştır. Gerek 
sınavın düzenlenmesiyle ilgili yetki tartışmalarının sonlandırılması gerekse taşınmaz 
değerleme konusunun yasal düzenleme altına alınması için mevzuat çalışmaları baş-
latılmış ve 06.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren Konut Finansmanı Sistemine İliş-
kin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Tutsat Yasası) ile ilk 
kez taşınmaz değerleme uzmanlığı kavramı yasalarımıza girmiştir. Tutsat Yasası’nın 
yürürlüğe girmesi ile birlikte, taşınmaz değerlemesinin ülkemiz gündeminde yoğun 
olarak yer almaya başladığı bilinmektedir. Söz konusu yasada konan 3 yıllık geçiş 
sürecinin ardından, sadece lisanslı taşınmaz değerleme uzmanlarına taşınmaz değer-
leme yapma yetkisi verileceği belirtilmektedir. Taşınmaz değerleme alanında henüz 
kurumsallaşmış yasa, yönetmelik ve kurallara sahip olmadığımız için, bu konuda çok 
dikkatli davranılarak doğru ve nitelikli bir kurumsallaşma çabasının yürütülmesi zo-
runluluktur.

Taşınmaz değerlemesi, bilimsel yöntemlere göre, doğru ve bağımsız olarak yapılması 
gereken bir alandır. Konuya bu yönden bakılmalı, hukuki ve teknik düzenlemeler bu 
çerçevede ele alınmalıdır. Dünyadaki örnekler incelendiğinde, taşınmaz değerleme 
eğitiminin özerk kurumlar veya enstitüler tarafından verildiği, yalnızca burada eğiti-
mini tamamlayan lisanslı taşınmaz değerleme uzmanlarının değerleme yapma yetki-
sinin olduğu görülmektedir. 
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Taşınmaz değerleme alanında ülkemiz daha işin başlarındadır. Taşınmaz değerleme 
uzmanlığı lisanslama sınavlarını yapan Sermaye Piyasası Kurulu, daha önce harita 
ve kadastro mühendisi, inşaat mühendisi, şehir plancısı, mimar, iktisatçı ve işletme-
cilerin lisans almasına izin verirken, yayımladığı bir tebliğle 4 yıllık mezunu olan ve 
3 yıllık tecrübe şartını sağlayan herkesin lisans alabileceğine karar vermiş olup, mü-
hendislik eğitimi alan kişilerce yapılması gereken taşınmaz değerleme işinin niteliğini 
düşürmüşlerdir.

Ağırlıklı olarak, harita ve kadastro mühendisleri, inşaat mühendisleri, şehir plancıları, 
mimarlar, iktisatçılar, işletmeciler ve fi nansçılar tarafından ilgi gösterilen taşınmaz 
değerleme alanında en yoğun olarak çalışan meslek grubunun da harita ve kadastro 
mühendisleri olduğu ifade edilmektedir.

Taşınmaz değerleme, içerdiği konular itibariyle bir mühendislik alanı olup, özellikle 
lisans ders programlarında taşınmaz değerleme derslerine yer veren tek bölüm olan 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği’nin (Harita ve Kadastro Mühendisliği) yoğun 
olarak ilgi alanına girmektedir. Gerek taşınmazların konumlarının belirlenmesi, ge-
rek taşınmaza ait imar, tapu ve kadastro bilgilerinin incelenmesi, gerekse taşınmaz 
mevzuatı ile ilgili konularda mutlaka bir harita ve kadastro mühendisinin konuyu in-
celemesi gerekliliğinden dolayı, taşınmaz değerleme uzmanlığı, Harita ve Kadastro 
Mühendisliği disiplininin konularını içerisinde barındırmaktadır. Arazi yönetimi baş-
lığı altında bir çok noktada da gereksinim duyulan taşınmaz değerlemenin, coğrafi  bil-
gi sistemleri ile de entegre edilmesiyle birlikte Harita ve Kadastro Mühendisliği’nin 
daha doğru ve nitelikli bir düzleme çekileceği ortadadır. 

Bu çalışmada, ülkemizde taşınmaz değerleme alanında yaşanan teknik, ekonomik, 
sosyal ve örgütlenmeye yönelik sorunlar ortaya konulup, yapılması gerekenler vurgu-
lanarak, Harita ve Kadastro Mühendisliği’nin taşınmaz değerleme alanı ile ilişkisi ve 
taşınmaz değerleme konusunun Harita ve Kadastro Mühendisliği açısından taşıdığı 
anlam üzerinde durulmaktadır.
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TAŞINMAZ DEĞERLEME: DURUM SAPTAMASI VE 
YÖNELİMLER

Erol Köktürk1

1Kocaeli Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Kamu ölçmeleri, Şehircilik, Seçiniz, Taşınmaz Değerleme, Li-
sanslama

Taşınmaz değerleme konusu, ülkemiz gündeminde artık kendine bir yer edinmiştir. 
Bunda yıllardan bu yana akademik düzeyde yapılan çalışmaların katkısı olmuş olsa da, 
ekonominin yeniden yapılandırılması çalışmaları daha etkili olmuştur. Kabul etmek 
gerekir ki, Sermaye Piyasası Kurulu’nun başlattığı Gayrimenkul Değerleme Uzman-
lığı Lisans Sınavı süreci, konunun öneminin kavranmasında çok daha etkili olmuştur. 
Bu süreçten sonra taşınmaz değerlemenin edindiği yer giderek sağlamlaşmıştır.

Özellikle ekonomik gerekçelerle ve SPK odaklı olarak bu önem ortaya çıkmış ve 
kabul görmüş olsa da, konunun çok boyutlu, çok parametreli ve çok kültürlü yapısı 
nedeniyle, aslında algılanma düzeyinin bugün açısından yeterli olmadığının da vur-
gulanması gerekmektedir. Ayrıca zaman içinde SPK tarafından yapılan bazı düzenle-
melerin, özellikle uzmanlaşma konusunda haklı bazı tartışmaları başlattığını da be-
lirtmek gerekir.

Taşınmazlar dünyasında en azından “sahiplik” kadar önem taşıyan “değerlilik” öğesi, 
konuya gösterilen ilginin de temel nedeni olmaktadır. Değer’in ölçülebilirliğinin, bu-
nun da bir uzmanlık bilgisiyle sağlanabilirliğinin görülmesi önemli bir gelişmedir.

Taşınmaz değerleme konusu, bir yanıyla akademik bir konu iken, diğer yanıyla da 
doğrudan uygulamanın bir konusudur. Daha da önemlisi, ülkemizdeki önem, uygula-
ma odaklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da konunun yeterli kuramsal temellerden 
ve kurallardan yoksun biçimde gelişmesi tehlikesini doğurmaktadır. Süreç, neredeyse, 
uygulamanın ve lisanslamanın kuyruğuna takılmış gibidir.

Oysa taşınmaz değerleme konusunda gelişmiş ülkeler kurumsal yapılara, kurallara, 
tanımlara ulaşabilmişken, ülkemizde işin daha başında oluşumuz, bu alana yönelik 
yapılması gereken görevler katalogunu şişirmektedir. Yapılması gerekenlere nesnel 
biçimde yaklaşılmaması, öznel etkilere açık süreçlere neden olmaktadır.
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Taşınmaz değerleme konusunda mesleğimizin konumlanışı da önemli noktalardan 
birisidir. Bazı üniversitelerimizin konuya öğretim izlencelerinde yer vermeleri, ama 
ders saatleri sayısının azlığı; bir üniversitemizde konunun yüksek lisans düzeyinde 
yapılandırılması yeterli görülebilir mi? Taşınmaz değerlemenin harita mühendisliği 
açısından taşıdığı anlam da, netleştirilmeyi, belirginleştirmeyi gerekli kılmaktadır.

Öte yandan taşınmaz değerleme konusu, ekonomi açısından taşıdığı önemin yanı sıra, 
yöntemleri, taşınmaz değerleme nesneleri, değerleme sürecinin tüm aşamaları, bilgi 
teknolojileri kullanımı, değerleme uzmanlarının konumu açısından da değerlendiril-
mek zorundadır.

Özellikle taşınmaz değerleme yöntemlerinin irdelenmesi, standart ve yeni yöntem-
lerin uygulama alanları, özel taşınmaz değerleme nesneleri ve konuları da, taşınmaz 
değerleme tartışmalarında ele alınması gereken konular arasındadır.

Bir başka önemli nokta da, taşınmaz değerlemenin yalnızca ekonomik gerekçelerle 
önemli olmadığıdır. Ekonominin yanı sıra, kırsal ve kentsel toprak düzenlemeleri, 
kentsel dönüşüm ve kamulaştırmalar açısından konunun taşıdığı önemin de kavran-
ması gerekmektedir.

Çizilmeye çalışılan çerçeve içinde ülkemizde özellikle son 8 yılda gelinen noktayı, 
yapılanları değerlendirmek, yapılamayanları ortaya koymak, yapılması gerekenleri 
tanımlamak gerekmektedir.

Bu nedenlerle bildiride, özellikle Avrupa ülkelerinde konunun ele alınışı ve yeni açı-
lımları irdelenerek, taşınmaz değerlemenin geniş bir çerçevede ele alınması, meslek-
taşlarımızı bekleyen görevlerin ortaya konulması hedefl enmektedir.
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EŞDEĞERLİK İLKESİNE DAYALI ARSA 
DÜZENLEMESİNDE TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN 

BELİRLENMESİ

Erdal Köktürk, Erol Köktürk1

1Kocaeli Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: İmar Uygulamaları, Kamu ölçmeleri, Seçiniz, Taşınmaz 
Değerleme, Arsa Düzenlemesi

Gerek düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenleme 
ortaklık payı olarak düşme, olarak bilinen “eşit orantılı toprak kesintisi” ilkesine göre 
yapılsın ve gerekse “eşdeğerlik” ilkesine göre yapılsın, arsa düzenlemesinin temel dü-
şüncesi;

Bir düzenleme bölgesindeki tüm taşınmazların, alanlarına göre sayısal • 
olarak, yani tapu sicilindeki tüzel durumları bakımından değil, bir düzenleme 
kütlesinde birleştirilmesi, hamur edilmesi,

Öncelikle bu düzenleme kütlesinden kamusal amaçlar için gerekli alanların • 
kesilmesi,

Dağıtım kütlesi olarak nitelenen kalan alanların amaca uygun olarak • 
biçimlendirilerek, belli bir ölçüye ve belirlenmiş düzenleme ilkelerine göre 
katılım parsellerinin maliklerine dağıtılmasıdır.

Temel düşüncesi aynı olmakla beraber, Türkiye’de benimsenmiş olan “eşit orantılı 
toprak kesintisi” ilkesi, uygulamada, paylı mülkiyetin çözülmesi (ferdileşmesi), dü-
zenleme ortaklık payı kesintisi sonrası oluşan küçük payların dağıtılması gibi pek çok 
konunun çözümünde yetersiz kalmakta, ayrıca bağımsız parsellerin düzenleme son-
rası paylı mülkiyetli duruma getirilmesi ve dağıtımda yaşanan adaletsizlikler yüzün-
den de çok sık eleştirilmekte ve idari yargıda sıkça iptal davalarına konu olmaktadır. 
Buna karşın, “eşdeğerlik” ilkesine göre yapılan arsa düzenlemelerinde bu tür sorunlar 
en aza indirildiği gibi, özel çıkarların dengelenmesine yaptığı hizmet yanı sıra, dü-
zenli bir kentleşmenin sağlanmasıyla kamu çıkarına yaptığı hizmetler de, bu ilkenin 
Türkiye’de de kabul edilmesi yönündeki istekleri artırmaktadır.
“Eşdeğerlik” ilkesine dayalı arsa düzenlemesini benimsemiş olan ülkelerin imar ya-
salarında, taşınmaz değerlemesi için kamulaştırmadan ayrı kurallara ve değerleme il-
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kelerine yer verilmiş bulunmaktadır. Arsa düzenlemesine konu taşınmazların değerle-
mesinde, alışılmış olan durumun tersine, bir taşınmazın toplam değeri değil, bütünle-
yici parçaları olmaksızın yalnızca toprağın değeri belirlenmektedir. Yani, parsel yapılı 
olsa bile, yapısız olduğu kabul edilerek değerlemeye tabi tutulmaktadır. İlke olarak 
ilk kez imara açma amaçlı düzenlemelerde de, katılım parselleri, ham imar toprağının 
özelliklerine göre değerlenmektedirler. Böylece, arsa düzenlemesi kapsamında kural 
olarak kamuya döndürülemeyen planlamaya bağlı değer artışlarının maliklerde kal-
ması ve yalnızca arsa düzenlemesine bağlı değer artışlarının kamuya döndürülmesi 
güvence altına alınmaktadır.

Görüldüğü üzere, “eşdeğerlik” ilkesine dayalı arsa düzenlemelerinde taşınmaz değer-
lemesinin ilkeleri, Türkiye’de sıkça uygulanan 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’ndaki 
ilkelerden farklıdır. Arsa düzenlemesinde yeni bir ölçüt benimsenirken bunun taşın-
maz değerlemesine ilişkin ilkelerinin de incelenmesi, ülkemize özgü model ve öneri-
lerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bildiride, 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesinde tanımlanan ve “eşit orantılı 
toprak kesintisi” ilkesine dayanan arsa düzenlemesinin, “eşdeğerlik” ilkesine dayalı 
arsa düzenlemesi ile değiştirilmesi önerilirken, bu yeni ilkenin uygulanabilmesi için 
gerekli olan taşınmaz değerleme ilkeleri incelenmekte ve Türkiye için önerilere yer 
verilmektedir. 

Bildiri, yazarların 10. ve 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylarına sun-
dukları ve arsa düzenlemesinin değişik boyutlarını ele alan bildirilerini, bu çalışmayla 
bütünleyerek, meslek kamuoyunun değerlendirmesine sunmayı amaçlamaktadır.
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SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI 
MESLEKİ MEVZUAT SINAV SORULARININ 

ANALİZİ

Erdal Köktürk, Erol Köktürk1

1Kocaeli Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz hukuku, Kamu ölçmeleri, Mülkiyet, Lisanslama, Se-
çiniz

Türkiye’de, taşınmazlar (gayrimenkul) alanını düzenleyen çok sayıda yasa, tüzük, 
yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge yayımlanmıştır. Taşınmaz konusunda çok sa-
yıda kuruma ve kuruluşa görev, yetki ve sorumluluk da verilmiştir. Ekonomik ve top-
lumsal yaşamımızın önemli bir bölümünü ilgilendiren taşınmazlar konusunun kişiler 
üzerinde mali, psikolojik, sosyal vb. pek çok etkisi de bulunmaktadır. Son yıllarda, 
taşınmazlara akışkanlık kazandırılmasıyla birlikte, taşınmazlar, dünya ve ülke eko-
nomisinde önemli bir role de sahip olmuşlardır. Taşınmaz değerleme alanı, 4 yıllık 
okul bitiren üniversite mezunları için albenisi olan bir alana dönüşmüştür. Toplumsal 
yaşamda, taşınmazları da kapsayan ve taşınmazlarla doğrudan ilgili olan yatırımların 
(konut, alışveriş merkezleri, ticaret, turizm vb.) yoğunlaşarak artması ve son yıllar-
da taşınmaz değerleme konusunun mortgage ile birlikte daha da önem kazanmasıyla 
birlikte bu alana ilgi artmış ve nitelikli ve sertifi kalı personel gereksinmesi doğmuş 
bulunmaktadır. 

Taşınmaz değerleme konusunda, bir yandan üniversitelerimizde yeni eğitim program-
ları açılırken, diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı tarafından 
yapılan sınavlarda başarılı olanlara Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifi kası 
verilmektedir. Bu sınavların 5 başlık altında yapıldığı bilinmektedir. Bu başlıklardan 
birisi de “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar” dır. Mesleki Mevzuat başlığı altında 17 
yasadan sorular sorulmaktadır.

Bu süreçte, sınavlarda sorulan soruların pek çoğunun tartışmalı olması, soru hazırla-
ma ve önermede ilke ve standartların olmayışı da eleştirilere konu olmaktadır. Bundan 
sonraki sınavlarda benzer yanlışların yapılmaması, ya da bazı konuların ve kavramla-
rın sınava katılanlarca doğru kavranması önemlidir.
Bildiride, SPK Başkanlığı tarafından düzenlenen, SPK Gayrimenkul Değerleme Uz-
manlığı Lisans Sınavında, Mesleki Mevzuat ve Etik Kuralları konusunda, Eylül 2002-
Mayıs 2008 yılları arasında sorulan toplam 690 soru incelenmiş, değerlendirilmiş ve 
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analiz edilmiştir. Soruların analizi 6 kategori üzerinde yapılmıştır. Bu kategoriler şun-
lardır:

1. Yanlış sorulan sorular,
2. Yanıtı yanlış olan sorular,
3. Dil birliğinin olmaması-yasaların terk ettiği kavramlar,
4. Yürürlükten kalkmış yasalar,
5. İfade yanlışlıkları,
6. Soruların dağılımı sorunu.

Bildiride, 690 sorudan tartışmalı ve hatalı olduğu tespit edilen 83 adedinin (% 
12’sinin), SPK’nın internet sitesinde yayımlanan diğer sorular arasında yer alması-
nın, bu sınava hazırlananları yanlış bilgilere ve sonuçlara yöneltebileceği; bu sakın-
cayı gidermek için, hatalı oldukları belirlenen soruların aynı sitede hatalı olduklarının 
duyurulması, ilgilenenlerin ve sınava hazırlananların bilgilerine sunulması gerektiği 
sonucuna varılmıştır.

Çeşitli mesleklere sahip pek çok kişinin girdiği bu sınavda sorulan soruların, yasa ve 
yönetmeliklerde kullanılan tanım, dil, ifade özellikleri bakımından arıtılmış olmaları 
yanı sıra, mevzuattaki değişiklikleri de gözeterek ve herhangi bir kuşkulu duruma yol 
açmayacak kesinlikte seçeneklere de sahip olmaları gerektiği saptanmıştır.

Sonuçların, Kurultay aracılığıyla meslek kamuoyuyla paylaşılmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir.
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 XIX. OTURUM
 KAPANIŞ OTURUMU
 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER (Kurultay Başkanı)
 
 Ödül Töreni
 Sonuç Bildirgesi
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