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ÖNSÖZ

“Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu” Odamızın çalışma programı içerisinde yer alan önemli 
sürekli bir etkinliktir. Birincisi Ekim 2003’te YTÜ, ikincisi Kasım 2005’te İTÜ’de, üçüncüsü 
Ekim 2007’de Selçuk Üniversitende, dördüncüsü 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
üniversitelerimizin katkı ve destekleri ile düzenlenmiştir. İki yılda bir gerçekleşen Sempozyumun çift 
yıllarda yapılmasına karar verilmesi nedeniyle 5.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, bu dönem 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile birlikte 20-
22 Ekim 2010 tarihlerinde Zonguldak’ta yapılmaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte mühendislik alanında önemli adımların atılması bilimsel etkinliklerin 
gereksinimini daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Mühendislik ölçmeleri, çok disiplinli 
uygulamalarda önemi giderek artan bir özellik taşımaktadır. Düzenlenen  Sempozyumlar; 
mühendislik ölçmeleri alanında ülkemizdeki uygulamaların ve deneyimlerin paylaşıldığı, 
uygulayıcıların karşılaştıkları sorunları ortaya koyduğu, üniversite ve uygulayıcı kurumların 
iletişimini artırdığı, bilgi paylaşımının sağlandığı bir platform olma özelliğini kazanmıştır. Yeni 
teknoloji ve yöntemlerin tartışılması, kurumsal ilişkilerin sağlanması ve gerekli aktarımların 
yaşama geçirilmesinde bu ve benzeri etkinliklerin önemi ve rolü büyüktür.

Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu kendi alanında ülke düzeyinde düzenlenen en geniş kapsamlı 
bir etkinlik olma özelliği taşımaktadır. Mühendislik uygulamalarında, gelişen teknoloji ile birlikte 
birden çok meslek disiplininin bir arada ortak üretim süreci içerisinde yer alması gerekliliği her bir 
sempozyumda vurgulanmaktadır. Bu üretim sürecinde Harita ve Kadastro Mühendisliğinin önemi 
ve gerekliliği sürekli dile getirilmekte ve mühendislik projelerinin yapımı ve uygulamalarında 
müellifl ik ve fenni mesul kavramları ile yetki ve sorumlulukları öne çıkartılmaktadır. Bilimsel ve 
teknik gelişmelerden hızla etkilenen Harita ve Kadastro Mühendisliği yeni çalışma alanlarının 
şekillenmesinde kendine düşen görev ve sorumluluk bilinci içerisinde olduğu yine bu etkinliklerde 
ortaya çıkmaktadır.

Etkinliğin ülkemizde Harita Mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde gerçekleşiyor olması, 
meslek bilincinin genç mühendislere taşınmasının önünü açması yönünden sempozyumların coşku 
içinde geçmesini sağlamaktadır. Gelecekte görev ve sorumluluk alacak mühendis adaylarının 
farklı alanlardaki uygulamaları yakından takip etmeleri etkinliğin gerekliliğini ve önemini daha 
da artırmaktadır.

Önceki dönem gerçekleştirilen etkinliklerde olduğu üzere 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu da, Odamız Mühendislik Ölçmeleri Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonu öncülüğünde 
gerçekleştirilmektedir. Etkinliğin düzenlemesinde öncül görev üstlenen HKMO Mühendislik 
Ölçmeleri Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonu Başkan ve Üyelerine, Sempozyum Düzenleme, 
Yürütme ve Bilim Kurulu üyelerine; verdikleri katkı ve destekten dolayı HKMO Zonguldak Bölge 
Temsilciliği’ne, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm 
Başkanlığı’na ve desteklerini esirgemeyen Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne; 
Sempozyuma katkı sağlayan kurumlara ve kişilere; bildiri sunarak ya da izleyici olarak Sempozyuma 
ilgi gösteren katılımcılara ve Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla…

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

42. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜM BAŞKANLIĞI ÖNSÖZÜ

Arazi ortamında gerçekleştirilen her türlü mühendislik uygulamalarında ve coğrafi  tabanlı 
projelerde az ya da çok mutlaka Harita Mühendisliği disiplini ile ilgili hizmetlere, bilgi ve belgelere 
ihtiyaç duyulur. Bu ortamlara sanayi tesisleri gibi geniş kapalı alanlarda gerçekleştirilen konum 
ve geometri uygulamalarının da eklenmesi gerekir. Bu hizmetler, genelde Harita Mühendisliğinin 
mühendislik ölçmeleri ile ilgili konularını oluşturur. 

Yakın zamanlara kadar, bu görevler topoğraf olarak bilinen meslek elemanları tarafından 
yürütülmekte, harita mühendisleri tarafından da birer topoğrafl ık hizmeti olarak görülmekteydi. 
Ancak son yıllarda verilen hizmetin ve hizmet ile ilgili mevzuatın gereği ve hizmet verilen komşu 
mühendislik disiplinleri ile ilgili kişi ve kurumların, görevin değerini ve önemini anlaması gibi 
nedenlerle bu hizmetlerin Harita Mühendislerinin sorumluluğunda yürütülmesi zorunlu hale 
gelmiştir. Bu nedenle, günümüzde mezunlarımızın önemli bir bölümünün inşaat şantiyelerinde ve 
diğer coğrafi  tabanlı mühendislik uygulamaları ile ilgili işlerde görev aldıkları görülmektedir.

Yedi, sekiz yıl önce, bu görevlerin Harita Mühendisliği uygulamaları içindeki yerini ve önemini 
görerek, Ülkemizde Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumlarının düzenlenmesini başlatan 
meslektaşlarımıza teşekkür borçluyuz.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, bu güne kadar 
gerçekleştirilmiş olan dört sempozyuma, mümkün olan katkı ve katılımları sağlamıştır. 5. sine’ de ev 
sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Bölümümüz bu ilgi ve desteği konunun mesleğimiz 
ve meslektaşlarımız için önemi yanında, bulunduğu coğrafyanın taşıdığı özelliklerin kendisine 
yüklediği bir görev olarak da değerlendirmektedir. 

Çok dar bir zaman diliminde organize edilmeye çalışılan bu sempozyumun, mesleğimize ve 
meslektaşlarımıza yararlı olmasını dilerim. Bildirili, bildirisiz katılımları, organizasyon ve 
düzenleme uğraşları, maddi katkıları ile etkinliğe destek olan tüm meslektaşlarımıza, odamıza, 
kurumlarımıza ve öğrencilerimize şahsım ve bölümüm adına içten teşekkürlerimi arz ederim. 

12.10.2010
Prof. Dr. Şenol KUŞCU

Bölüm Başkanı
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 PROGRAM
20 EKİM 2010 Çarşamba

08:30 - 09:15  Kayıt 

09:15 - 10:30  AÇILIŞ TÖRENİ VE MÜZİK DİNLETİSİ
  AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Yrd. Doç. Hakan AKÇIN
  Sempozyum Yürütme Kurulu Eş Başkanı
  Prof Dr. Halil ERKAYA
  HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyon Başkanı
  Sempozyum Yürütme Kurulu Eş Başkanı
  Prof. Dr. Şenol KUŞÇU
  ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölüm Başkanı
  Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ
  ZKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
  Osman İYİMAYA
  Teknik Araştırma ve Uygulama Gen. Müd.
  Zeki ADLI
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
  Ali Fahri ÖZTEN
  TMMOB HKMO Genel Başkanı
  Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ
  ZKÜ Rektörü

10:30 - 11:00  ARA

11:00 - 12:40   BİRİNCİ OTURUM
  Mühendislik Ölçmeleri - CBS 
  Oturum Başkanı : Doç Dr. M. Zeki COŞKUN

11:00 - 11:20  Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Çalışmaları
  G. Yalçın, S. Oral, B. Erkek, S. Bakıcı
11:20 - 11:40   Kent İçi Toplu Taşıma Sistemlerde Ağ Haritalarının Önemi
  R.Tarhan
11:40 - 12:00  Konya Kentinde Coğrafi Bilgi Sistemi İle Kavşaklarda Taşıt Trafiği Gürültü   
  Seviyesinin Tespiti ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
  S.S. Durduran, Y.Durduran
12:00 - 12:20  Mühendislik Ölçmelerinde Sanal Küre Uygulamaları
  H.Şahin, M.Erbaş, M.Arslanoğlu
12:20 - 12:40  Ortofoto Bilgi Sistemi Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi’ndeki Yeri ve   
  Önemi
  A. Kısa, S.Bakıcı, B.Erkek, L.Özmüş, T.Tufan
12:40 - 14:00  Yemek Arası

14:00 - 15:40  İKİNCİ OTURUM
  Mühendislik Ölçmeleri  GNSS Uygulamaları I
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevat İNAL

14:00 - 14:20  Aktif CORS TR
  A.O. Erdoğan, S.Bakıcı, B.Erkek
14:20 - 14:40    Tusaga-Aktif İstasyonlarından Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Yöntemiyle Elde  
  Edilen Konumların Doğruluk Analizi
  Ö.F. Bütün, T. Baybura
14:40 - 15:00   Farklı Baz Uzunluklarında GPS/GLONASS, GPS ve GLONASS Sonuçlarının   
  Karşılaştırılması
  S.Alçay, C.İnal, C.Ö.Yiğit
15:00 - 15:20  Kısa GNSS Bazlarda Çoklu Frekanslı Durağan Bağıl Konum Belirleme Yöntemi 
  O. Kurt
15:20 - 15:40  Avrupadaki Düşey Yöndeki Kabuk Hareketlerinin VLBI İle Belirlenmesi
  E. Tanır, K. Teke, H.Schuh

15:40 - 16:00   ARA
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16:00 - 17:40   ÜÇÜNCÜ OTURUM
  Mühendislik Ölçmeleri GNSS Uygulamaları II
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. V. Engin GÜLAL

16:00 - 16:20  Uzun Dönem GPS Zaman Serilerinin Analizi İle Kampanya Tipi GPS    
  Ölçmelerinin İyileştirilmesi
  S. Dalğın, E. Tarı 
16:20 - 16:40  Çok Değişkenli Uyabilen Spline Regresyonu (MARS) Kullanarak Bölgesel İyonosfer  
  Modellemesi
  M. Durmaz, M. O.Karslıoglu
16:40 - 17:00  Toplam Elektron Yoğunluğu ve Tamsayı Belirsizliği Çözümlerinin Korelasyon Analizi 
  N. Arslan
17:00 - 17:20  İyonosferdeki Değişimlerin TEQC Yazılımı İle İzlenmesi
  N. Arslan
17:20 - 17:40  Gerçek Zamanlı Kinematik GPS ve İvmeölçer Yardımı İle Bazı Yol Geometrik   
  Standartlarının Trafik Kazalarına Etkisinin Araştırılması
  U.Tuncel, T.Baybura

19:00 - 20:30  KOKTEYL : ZONGULDAK SANAYİ VE TİCARET ODASI 

21 EKİM 2010 Perşembe

09:00 - 10:40  DÖRDÜNCÜ OTURUM
  Madencilik Ölçmeleri ve Mühendislik Uygulamaları
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

09:00 - 09:20  Zonguldak Taşkömür Havzasında Madencilik Kaynaklı Tasmanın Yapılar Üzerindeki  
  Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri
  E.Can, Ş.Kuşçu, H.Akçın, M.E.Kartal
09:20 - 09:40  Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi Yer Altı Üretimlerinde   
  Program İlerlemeleri Fiili Durumlarının İncelenmesi
  S. Sargınoğlu, H.Akçın, E. Can
09:40 - 10:00  Maden İmalat Haritalarının Madencilikteki ve Madenlerdeki İşci Sağlığı ve İş   
  Güvenliği Uygulamalarındaki Yeri ve Önemi
  Ş.Kuşçu, E.Can, İ.Buzkan
10:00 - 10:20  Erdemir’de Yapılan Mühendislik Ölçmeleri ve Harita Mühendislerinin Rolleri
  A.G.Uzun
10:20 - 10:40  Çelik Boruların Bağlantı Yerlerinin Jeodezik Ölçme Aletleri İle Kontrolü
  H. Erkaya, A. Pırtı,  S. Demir, B. Yalçın

10:40 - 11:00  ARA

11:00 - 12:40  BEŞİNCİ OTURUM
  Modern Ölçme Yöntemleri ve Hidrografik Ölçmeler
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

11:00 - 11:20  Büyükçekmece Gürpınar Sahili Anroşman İnşaatı İşinde Deniz Dip Haritasının   
  Batimetrik Yöntemle Oluşturulması
  C. Uçar, M.K. Torun
11:20  11:40  Liman İnşasında Çekirdek Yapının GPS ve Batımetrik Ölçülerle Döküm Planına   
  Uygun Olarak Aplikasyonu ve Örnek Bir Uygulama
  Kadir Anlar, Barış Demirel,  Hakan Akçın
11:40 - 12:00  Mimari Belgelemede Lazer Tarama Uygulamaları ( Kurşunlu Külliyesi Okuma   
  Salonu Örneği )
  Y. Yazar, A. Birdal, U. Avdan, M. Tün, F. Ergincan
12:00 - 12:20  GPS ve Eğim Ölçme Sensörü Verilerinin İncelenmesi
  H. Pehlivan, Ö. Aydın
12:20 - 12:40  Mutlak Konum Belirlemede Matematik Modeller
  O. Kurt 

12:40 - 14:00   Yemek Arası
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14:00 - 15:40  ALTINCI OTURUM
  Kentsel Dönüşüm - Kadastro
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. N. Enver ÜLGER

14:00 - 14:20  Kentsel Dönüşümün Uygulama Bölgesi Dinamiklerine ve Taşınmaz Değerine Etkileri
  C. Uçar
14:20 - 14:40  Kentsel Dönüşüm Projelerinde Bir Uygulama Örneği İle Önerilen Yeni Modelin   
  Karşılaştırılması
  N. E. Ülger
14:40 - 15:00  Kentsel Gelişimde Dönüşüm Projelerinin Önemi: Trabzon Örneği
  K. Çelik
15:00 - 15:20  Ülkemizde Mevcut Kadastro Verilerinin İyileştirilmesinde Karşılaşılan Teknik   
  Sorunlar ve Uygulamadan Örnekler
  M. Dikici
15:20 - 15:40  Orman Amenajman Plan Haritalarının Yapımı ve Kullanımı
  R. Kırış, H. C. Anlar, M. Ceylan
15:40 - 16:00   ARA

16:00 - 18:00  YEDİNCİ OTURUM
  Fotogrametri Uzaktan Algılama Uygulamaları
  Oturum Başkanı:  Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

16:00 - 16:20  Üç Boyutlu Modellemede Fotogrametri İle Jeodezik Altyapının Bütünleştirilmesi
  S. Sarıhanoğlu, F. Batuk
16:20 - 16:40  Bursa Yeni Metropolitan Alanı Temel Planlarının Yapılması Projesi
  Ş.Kuşcu, M. Oruç, M. Sancak, S. Akkan, H.S. Bulut
16:40 - 17:00  Tarihi Eserlerin Dökümantasyonunda Geoinformasyon Tekniklerinin Uygulanması;  
  Safranbolu Örneği
  D. Kayabaşı, Ç. Bayık, H. Acar, M. Alkan, D. Z.Şeker, Ş. H. Kutoğlu, H. Akçın
17:00 - 17:20  Şişen Zeminler ve Uzaktan Algılama
  M. E. Bilir
17:20 - 17:40  Fotogrametride Küresel Yüzeyli Objelerin Resim Çekim ve Değerlendirmesi Üzerine  
  Deneysel Bir Uygulama 
  T. Üstüntaş, P. Bacaksız
17:40 - 18:00  Düşük İrtifada Model Hava Araçları İle Büyük Ölçekli Haritaların Üretilmesi
  M. Z. Coşkun

22 EKİM 2010 Cuma

09:00 - 10:40  SEKİZİNCİ OTURUM
  Tektonik Kaynaklı Deformasyon Ölçmeleri 
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Temel BAYRAK

09:00 - 09:20   Gümüşhane İlindekİ Barajların Tetiklemiş Olduğu Depremler Üzerine Bir   
  Değerlendirme 
  S.Öztürk, T. Bayrak, A. Maltaş
09:20 - 09:40  Güneybatı Anadolu’nun Güncel Hız Alanı
  E.Gülal, İ.Tiryakioğlu, S.Erdoğan, N. O. Aykut, B.Akpınar, T. Baybura, İ. Yılmaz,  
  E.Ata, T.Öcalan, K.Gümüş, F. Taktak,A.K. Telli, M. Soycan, H.Erdoğan,   
  Ü.Y. Kalyoncuoğlu, M.N.Dolmaz, Ö. Elitok 
09:40 - 10:00  Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yer Değiştirmelerin GPS ve Hassas Nİvelian Tekniği İle  
  Belirlenmesi
  A.Sabuncu, H. Özener
10:00 - 10:20  Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Bölümünde Oluşan Asismik Krip Hareketinin GPS  
  İle Araştırılması
  H.Özener, A.Doğru, B.Turgut, O.Yılmaz, S Ergintav, R. Çakmak, Z. Çakır
10:20 - 10:40  TRAB IGS İstasyonunun Global Hız ve Lokal Stabilitesinin Araştırılması
  M.Ulukavak, M Yalçınkaya., T.Bayrak 

10:40 - 11:00  ARA
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11:00 - 12:40  DOKUZUNCU OTURUM
  Mühendislik Ölçmeleri - Dengeleme Modelleri
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA

11:00 - 11:20  Ana GPS Ağlarında Ölçülen Bazlarda Ortalama Hataların Çan Eğrisi ve Çok   
  Değişkenli İşlevlerin Kuramsal Açınımları İle Belirlenmesi
  K.Melikoğlu, M.Melikoğlu
11:20 - 11:40  Katsayılar Matrisinin Satır Sıfır Uzayını Kullanarak Hata Kestirimi
  C. T. Çelik
11:40 - 12:00  Şeritvari Projelerde Ortometrik Yükseklik Hesabı İçin Polinom Eğrisi Yaklaşımı
  A. Ceylan, H.B. Gürses, A. Üstün, S. Doğanalp
12:20 - 12:20  Mühendislik Yapılarının İzlenmesinde Kullanılan Sensörlerin Örnekleme Oranındaki  
  Dalgalanma Hatalarının Enterpolasyon İle Düzeltilmesi
  C. Ö. Yiğit, C. İnal
12:20 - 12:40  L1-NORM Minimization Yöntemi İle Nirengi Ağı Dengelemesi
  S.B. Keçeci, Y. Şişman, S. Bektaş

12:40 - 14:00   Yemek Arası
14:00 - 15:40   ONUNCU OTURUM
  Modern Ölçme Yöntemleri ve Aplikasyon
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim KOÇ

14:00 - 14:20  Heyelanların GPS İle İzlenmesinde Hızlı Statik Ölçü Yöntemin Doğruluğunun   
  Araştırılması
  K.Ö. Hastaoğlu, D. U. Şanlı, İ. E. Ayazlı, Ö. Gürsoy 
14:20 - 14:40  Yersel Lazer Tarayıcıların Deformasyon Ölçmelerinde Kullanılabilirliği Üzerine Bir  
  Çalışma
  M. Gümüş, A. Ceylan
14:40 - 15:00  Kinematik GPS İle Köprü Salınımlarının Belirlenmesi
  K. S. Görmüş, Ç. Mekik
15:00 - 15:20  Yumurta Eğrisi Tasarımı ve Aplikasyonu
  İ.Koç
15:20 - 15:40  Dik Koordinat Sisteminde Ardışık Teğetler Yöntemiyle Kurp Ara Noktalarının   
  Aplikasyonunda Geliştirilen Yenİ Bİr Bağıntı
  H. İnce

15:40 - 16:00   ARA

16:00 - 17:10   ONBİRİNCİ OTURUM
  Kısa Süreli Sunumlar
  Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nihat ERSOY

16:10 - 16:20  Hidrografik Ölçmelerde Hareket Algılayıcı Sistemlerin Kullanılmasının Gerekliliği
  N.O. Aykut, H. Erkaya
16:20 - 16:30  Tekel Ürünleri Satış Noktalarının, Eğitim ve Sağlık Kuruluşları İle Spor Alanlarına  
  Olan Uzaklıklarının, Yasal Uzaklaşma Mesafelerine Göre  Araştırılması
  H. İnce, N.Sağır
16:30 - 16:40  GPS Antenlerinin Kalibrasyonu
  E.Gülal, N.O. Aykut, B.Akpınar
16:40 - 16:50  GPS Sinyallerini Etkileyen İyonosferdeki Değişimlerin Yermanyetik Fırtına İndisi KP  
  Kullanarak Zaman Serileri Analizi İle Tanımlanması (1932-2010)
  H. Erdoğan
16:50 - 17:00   Konya İli Yer Kontrol Noktaları-röper Bilgi Sistemi Oluşturulması ve  Paylaşım   
  Amaçlı İnternet Uygulaması
  F.Sarı, A.Erdi
17:00 - 17:10   Laser Donanımlı Tesviye Aletiyle Arazi Tesviyesinin Yapılışı
  H. İnce, S.Dönmez, D.Özkıdan
17:00 - 17:10  Hareketli Yersel Fotogrametrik Ölçme Sisteminin Kalibrasyonu
  İ. Asri, Ö. Çorumluoğlu, İ. Kalaycı

17:10 - 17:40  KAPANIŞ
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ÖZET 
 
e-Dönü üm Türkiye Projesi K sa Dönem Eylem Plan  “Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Sistemi (TUCBS) 
Olu turulabilmesi çin Bir Ön Çal ma Yap lmas ” konulu 47 numaral  ve e- Dönü üm Türkiye Projesi 
2005 Eylem Plan  36 numaral  eylemlerin ard ndan Bilgi Toplumu Stratejisinin Kamu Yönetiminde 
Modernizasyon ba l nda yer alan 75 nolu eylem (KYM-75) kapsam nda Co rafi Bilgi Sistemi Altyap s  
Kurulumu görevi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü üne verilmi tir. Çal malar n yürütülmesi 
kapsam nda e-Dönü üm Türkiye cra Kurulu Karar  gere i Yürütme Kurulu ve Teknik Kurul 
olu turulmu  ve 16.12.2009 tarihinde CBS-A Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Al m na li kin Sözle me 
TÜRKSAT A. . ile imzalanm t r. Bu fizibilite çal mas , asl nda uzun dönemli olacak olan bir çal man n 
ba lang c d r. Projede Avrupa Birli i ülkelerince temel al nan INSPIRE (The Infrastructure for Spatial 
Information in Europe) Direktifi rehber al nmaktad r. INSPIRE Direktifi uygulay c  ülkeleri EK1, EK2, 
EK3 tablolar nda yer alan temalardan ayr  ayr  sorumludur.  
 
EK1 tablosundaki “Co rafi Referans Sistemleri” gereksiniminin ve EK2 tablosunda yer alan 
“Ortogörüntüler” gereksiniminin sa lanmas  çal malar  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü (TKGM) 
taraf ndan yürütülmektedir. Bunlar n yan nda EK1’deki “Kadastral Parseller” gereksinimi ba l  ba na 
TKGM’nin sorumlulu u alt nda ve TAKB S projesiyle yürütülmektedir. Kadastro parselleri, mekansal 
çal ma yapan birçok disipline altl k olan ve ihtiyaç duyulan verilerdir. Ayr ca mekansal altyap  
uygulamalar nda INSPIRE Direktifinin birinci uygulama kural  olan “metaverilerin olu turulmas ” 
çal malar  TKGM’nün organizasyonunda gerçekle tirilmi  bir projedir. 
  
Anahtar Kelimeler: INSPIRE, CBS-A, mekansal veri altyap s , TKGM. 
 
 
 

THE STUDIES ON SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE 
 
Abstract 
 
The responsibility to create Geographic Information System Infrastructure is given to General 
Directorate of Land Registry and Cadastre (GDLRC) under Action75 in “Information Society Strategy – 
Modernization in Public Administration” After Action47 on “Initial Study for Turkish National 
Geographic Information System” in “e_Transformation Turkey Project Short-Term Action Plan” and 
Action36 in “e_Transformation Turkey Project 2005 Action Plan”. In the concept of this action 
Execution Committee and Technical Committee are created and “Contract on Feasibility Study for 
Purchase of Service to Create Geographic Information System (GIS) Infrastructure” is signed by 
TURKSAT A  on 16.12.2009.  This feasibility study is the first step of a long-term study. INSPIRE (The 
Infrastructure for Spatial Information in Europe) Directive is one of the guide documents in the project. 
European Union (EU) countries are responsible for all themes in Annex1, Annex2 and Annex3 in the 
directive. 
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The projects on the theme “Geographic Reference Systems” in Annex1 and the theme “Orthoimages” in 
Annex2 are executed by GDLRC. Beside these the project on the theme “Cadastral Parcels” in Annex1 is 
totally under responsibility of GDLRC with the TAKBIS (Land Registry and Cadastre) Project. Cadastral 
parcels are base documents for many discipline and data needed. Also the first implementation rule in 
INSPIRE Directive is to create metadata” and studies to create metadata portal is realized in the body of 
GDLRC. 
 

Keywords: INSPIRE, GIS, spatial data infrastructure, GDLRC. 
 
 
1. Giri   
 
Dünyadaki pek çok geli mi  ülke örneklerine benzer ekilde, ülkemizde de bilgi toplumuna dönü üm 
süreci ya anmaktad r. Söz konusu dönü üm sürecinin bir arac  olarak geli tirilen e-Dönü üm Türkiye 
Projesi kapsam nda çal malar sürdürülmektedir. 
 
Bu çerçevede; Ba bakanl n 04.12.2003 tarihli ve  2003/48 say l  genelgesi kapsam nda hayata geçirilen 
K sa Dönem Eylem Plan ’nda 47 no’lu “Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Sisteminin olu turulmas  için bir ön 
çal ma yap lmas ”  kararla t r lm , sorumlu kurulu  olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü 
belirlenmi tir. Kurumumuz koordinatörlü ünde, Harita Genel Komutanl n n da katk lar yla, kamu 
kurum ve kurulu lar , belediye ve üniversite temsilcilerinden olu turulan çal ma grubu ile yürütülen 
çal malar, eylem takvimine uygun olarak bu raporun haz rlanmas  ile sonuçlanm t r. Raporda,  
ülkemizdeki ve dünyadaki Co rafi bilgi   sistemi   çal malar    incelenmi ,   detayl  mevcut durum 
analizleri  yap lm ,  sorunlar belirlenmi ,  beklentiler ortaya konmu  ve 2005 y l  Uygulama Plan  önerisi 
getirilmi tir. Bilgi toplumu strateji belgesinin haz rlanmas na kadar geçecek sürede zaman kayb n  
önlemek amac yla 2005 y l nda uygulanmas  öngörülen Eylem Plan  Devlet Planlama Te kilat ’n n 
koordinasyonunda haz rlanm  ve 24.03.2005 tarihli ve 2005/5 say l  Yüksek Planlama Kurulu Karar  ve 
eki e- Dönü üm Türkiye Projesi 2005 Eylem Plan  1 Nisan 2005 tarih ve 25773 say l  Resmi Gazete’de 
yay mlanarak yürürlü e girmi tir.  2005 Eylem Plan , Eylem numaras  36 “Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi 
Sistemi (TUCBS) Olu turmaya Yönelik Altyap  Haz rl k Çal malar ”n n yap lmas d r. Eylemden 
sorumlu Kurulu  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü,  ilgili kurulu lar Devlet Planlama Te kilat , Harita 
Genel Komutanl , D E (TÜ K),  TÜB TAK,  ller Bankas  Genel Müdürlü ü,  lgili di er Kamu Kurum 
ve Kurulu lar  ile Sivil Toplum Kurulu lar d r. Eylem kapsam nda “ lem ve Veri Kapsam  ile 
Standartlar n (S n fland rma, Metaveri, Veri Toplama-Depolama-Kalite-Payla m Esaslar ) Belirlenmesi,  
leti im Alt Yap s , Kurumsal Yap lanma Görev ve Sorumluluklar n Tan mlar n   çeren TUCBS 

Politika/Strateji Doküman n n Haz rlanmas  ve Yasal Düzenleme htiyaçlar n n Tespit Edilmesi” 
görevlerinin yerine getirilebilmesi için komisyonlar olu turularak Nisan 2006 tarihli rapor ile çal malar 
sonuçland r lm t r. 
 
2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Plan nda, eylemlerin zaman planlamas na temel te kil eden 
önceliklendirme metodolojisi belirlenerek 2006-2010 y llar  aras nda gerçekle tirilecek eylemlerle ilgili 
aç klamalar, eylem sorumlusu ve ilgilisi kurulu lar, eylemlerin di er eylemler ile ili kisi, ba lang ç 
tarihleri ve sürelerine ili kin bilgilere yer verilmi tir. Bilgi Toplumu Stratejisinin Kamu Yönetiminde 
Modernizasyon ba l nda yer alan 75 nolu eylem (KYM-75) kapsam nda Co rafi Bilgi Sistemi Altyap s  
Kurulumu görevi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü üne verilmi tir. Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Sistemi 
(TUCBS) Projesi ile kamu kurum ve kurulu lar n n sorumlusu olduklar  co rafi bilgileri ortak altyap  
üzerinden kullan c lara sunmalar  amac yla bir portal olu turulmas  ve co rafi verilere ili kin içerik ve 
de i im standartlar n n belirlenmesi hedeflenmi tir. Genel Müdürlü ümüz sorumlulu unda yürütülen 75 
nolu “CBS Altyap s  Kurulumu” eylem kapsam nda yap lacak çal malar n çok kat l ml  olmas  ve proje 
sonucunda belirlenecek veri standartlar  ile kurulacak portal n ülke genelinde kullan m n n sa lanmas  
gerekti inden 21 ubat 2007 tarihli e-Dönü üm Türkiye cra Kurulu Karar  gere i Yürütme Kurulu ve 
Teknik Kurul olu turulmu , ayr ca kurumlardan rtibat Personelleri belirlenmi tir. 
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16.12.2009 tarihinde CBS-A Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Al m na li kin Sözle me TÜRKSAT 
A. . ile imzalanm  olup 75 nolu eylem kapsam nda çal malar yürütülmü tür. Bu sözle me 5809 say l  
kanunun 67. Maddesi ile 406 say l  kanunun yeniden düzenlenen Ek 33. Maddesi gere i “4/1/2002 tarihli 
ve 4734 say l  Kamu hale Kanunu kapsam ndaki idareler, e-devlet ile ilgili bilgi ve ileti im teknolojileri 
hizmetleri kapsam nda, Türksat A. .’den do rudan yapacaklar  hizmet al mlar  yönünden, 4734 say l  
Kamu hale Kanununa tabi de ildir.”  hükmüne dayan larak akdedilmi tir. 
 
2. CBS-A Projesi Fizibilite Etüdünün Kapsam  ve Yüklenicinin Yükümlülükleri 
a) Yap m i ine ait ihale dokümanlar n n haz rlanmas na esas olacak  kurumsal görev, yetki, politika, 
kaynak ve ili kilerin incelenerek raporlanmas :  Kurumlarla ilgili faaliyetlerin, veri setlerinin incelenmesi 
ve co rafi bilgiler ile ilgili bütün yasal düzenlemelerin analiz edilmesi, kurumlara ait yetki ve 
sorumluluklar n tespit edilmesi 
b)  lgili kurumlar n mevcut yaz l m donan m–a  altyap s  ve güvenlik konular nda Servis ve hizmetlerin 
incelenmesi ve raporlanmas :  Kurumlar n mevcut yaz l m donan m–a  altyap s  ve güvenlik konular nda 
servis ve hizmetlerin incelenmesi, söz konusu kurumlar n sisteme entegre çal abilmeleri için 
ihtiyaçlar n n tespit edilerek kurumsal maliyetlerin raporlanmas , 
c) Ulusal düzeyde CBS-A geli tirilmesi amac  ile di er ülkelerdeki benzer çal malar ve örnek ülke CBS 
altyap lar n n incelenmesi ve raporlanmas : EUROGI, INSPIRE, GINIE gibi Co rafi Bilgi Sistemi 
çal malar n n veri içerik ve standartlar n n, bilgi ileti im teknolojilerinin, yasal düzenlemelerinin 
incelenerek raporlanmas , yurtd  teknik inceleme gezisinin düzenlenmesi, 
d)  ISO 191XX standartlar n n Türk Standartlar  Enstitüsünden sat n al narak say sal ortamda verene 
teslim edilmesini müteakip ISO 191XX (Türkçele tirilmi  olanlar n Türkçesinin veya orijinallerinin 
mevcut haliyle) ve OGC standartlar n  esas alarak ihale kapsam nda yer alan tüm i leri içeren ulusal bir 
standart tasla n (Türkçe) haz rlanmas , çal tayda görü ülerek tasla a son eklinin verilmesi ve TSE’ye 
sunulmak üzere verene teslim edilmesi, 
 
e)  Ulusal düzeyde CBS-A geli tirilmesi için alternatif stratejiler ve modellerin önerilmesi, 
f) Yap m ine ait yakla k maliyeti de içeren Fizibilite Raporunun Haz rlanmas , 
g) CBS-A geli tirilmesi için önerilen alternatif strateji ve modellerin, yap m i ine ait taslak ihale 
dokümanlar n n ve ihale kapsam nda yer alan tüm i leri içeren ISO 191XX ve OGC standartlar  esas 
al narak haz rlanan ulusal standart tasla n n görü ülerek yap m i i ihale artnamesi tasla na son eklinin 
verilmesi amac yla Çal tay düzenlenmesi, 
 
h)  CBS-A kurulumu yap m i ine ait taslak teknik artnamenin haz rlanmas , 
 
i) Ulusal düzeyde CBS-A olu turulmas na ve yönetimine yönelik kurumlar n co rafi veri üretimini ve 
payla m n  düzenleyen gerekli yasal düzenlemeler ile kurumsal yap lanmaya yönelik taslak mevzuat 
önerisinin haz rlanmas . 
 
3. GERÇEKLE T R LEN ÇALI MALAR 

 
16 Aral k 2009 tarihinde TKGM ve TÜRKSAT aras nda “Co rafi Bilgi Sistemleri Altyap s  Kurulumu 
Fizibilite Etüdü Hizmet Al m  Sözle mesi” imzalanm  ve projeye ba lanm t r. Türkiye Ulusal Co rafi 
Bilgi Sistemi Altyap s  Kurulumu Projesi ile tekrarl  veri üretiminin önlenmesi, kar l kl  kullan lamayan 
verilerin kullan labilir hale getirilmesi ve en önemli olarak do ru ve güncel co rafi bilgiye en son 
teknoloji ile en k sa sürede eri imin sa lanmas  hedeflenmektedir.  
  
Co rafi veri altyap s n n kurulmas na yönelik ihtiyaç ve gereksinimlerin tespit edilmesi amac yla 7 
kategoriden ve toplam 94 sorudan olu an web tabanl  bir Analiz Formu haz rlanm , 11 Bakanl k, 2 
Kurum ve 4 Büyük ehir Belediyesi ile kurumsal görü meler gerçekle tirilmi  olup idari, yasal, mali, 
kurumsal, yaz l m, donan m ve veri altyap lar  olmak üzere 7 kategoride analiz gerçekle tirilmi tir. Bu 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

22

analizler için toplamda 50’den fazla kurum ile görü meler yap lm t r. Ayr ca analiz formlar  belediyelere 
ve üniversitelere yönelik güncellenerek bu kurumlar için ayr  analizler yap lm t r. 
 
Teknik kurul üyelerinden ve TÜRKSAT A  elemanlar ndan toplam 23 ki i, fizibilite etüdü kapsam nda 6 
ülkeye ( spanya, talya, Almanya, Hollanda, Norveç, Finlandiya) teknik gezi ziyaretinde bulunmu tur. 
 
Geli meleri ve yap lan çal malar  payla mak ad na fark ndal k toplant lar , teknik kurul ve yürütme 
kurulu toplant lar  yap lm  olup 20-14 Eylül 2010 tarihlerinde çal tay düzenlemi tir. Çal tayda 
TÜRKSAT A ’nin haz rlam  oldu u fizibilite etüdü raporunun bilgilendirmesi yap lm  olup irtibat 
personelleri, teknik kurul üyeleri ve yürütme kurulu üyelerinin de erlendirmeleri al nm t r. 
  
4. CBS-A Kapsam nda TKGM Koordinasyonundaki Projeler 
 
TUCBS ile ülkedeki co rafi bilgi kullan c lar n n konuma dayal  karar verme durumlar nda ihtiyaç 
duyulan do ru ve güncel co rafi bilginin ulusal standartlarda çevrimiçi (online) eri imine olanak 
tan nmas  amaçlanmaktad r (TKGM, 2006). Bu proje ile Avrupa Birli i ülkelerince yürütülecek olan 
INSPIRE (The Infrastructure for Spatial Information in Europe) temel al nm t r. 
 
Avrupa Birli i Parlementosu taraf ndan 23 Temmuz 2004 tarihinde onaylanan ve yay nlanan INSPIRE 
(Infrastructure for Spatial Information in the European Community: Avrupa Birli i Co rafi Bilgi 
Altyap s ) D REKT F , Avrupa Birli indeki CBS faaliyetlerini yasal zemine oturtmaktad r. INSPIRE 
D REKT F , birli e üye tüm ülkelere, bu direktif içinde yer alan teknik ve idari düzenlemelere uyma 
zorunlulu unu getirmektedir. INSPIRE projesinin amac , Avrupa'da herhangi bir kullan c n n, gerçek 
zamanl , olarak güncel co rafi bilgiye eri ilmesini sa lamakt r. Bu amaca ula mak için INSPIRE Projesi, 
dört temel a amadan olu maktad r. Birinci a ama, Avrupa Birli i ülkelerinde yer alan co rafi veri 
setlerinin dokümantasyonun haz rlanmas  (metaverilerin olu turulmas ) ve bu dokümantasyona eri im 
için gerekli araçlar n geli tirilmesidir. kinci a ama, farkl  kaynaklardan eri ilen farkl  veri setlerinin ortak 
bir sistemde harmonize ederek kullan ma aç lmas d r. Üçüncü a ama; co rafi objelere (örne in ula m, 
orman, vb.) ili kin ortak co rafi veri modelleri geli tirilerek mevcut veri setlerinin entegrasyonudur. 
Dördüncü ve son a ama ise, farkl  ulusal ve lokal düzeylerdeki, farkl  düzey (ölçek) ve farkl  kaynaklara 
sahip co rafi veri setlerini, ortak standartlar ve protokoller kullanarak, sürekli (seamless) co rafi 
veritabanlar  eklinde entegre edebilecek hizmetlerin sunulmas d r (TKGM, 2005).  
 
INSPIRE Direktifi, 25.04.2007 tarihli Avrupa Birli i resmi gazetesinde yay nlanarak uygulamaya 
geçmi tir (Ak nc  ve Cömert, 2009; European Parliament and of the Council of European Union, 2007). 
2009-2013 y llar  INSPIRE Direktifi’nin Uygulama Dönemi’dir. Üye ülkelerde yasal olarak kabul edilir 
edilmez, belirlenen yol haritalar na göre uygulamaya ba lanacak ve izlenecektir. INSPIRE Direktifi 
kapsam nda gereksinimlerin ilk s ras n  “metadata”, ikinci s ras n  INSPIRE Direktifinde EK1, EK2 ve 
EK3 tablolar nda belirtilen konumsal veri katmanlar  ve servisleri yer almaktad r  (Ayd no lu vd, 2005). 
TUSAGA-Aktif Projesi EK1’in ilk maddesi olan “co rafi referans sistemleri” (Kadastre International, 
2007) ile, Ortofoto Üretim leri Projesi EK2’nin üçüncü maddesi olan “ortogörüntü” (Kadastre 
International, 2007) ile ba da t r larak yürütülmektedir. INSPIRE Direktifi’nin Uygulama Kurallar n n 
ilk maddesi “metadata”d r (Kadastre International, 2007). Direktife göre üye ülkelerin konumsal veri 
setleri ve servisleri için metaverilerini üretmeleri ve güncellemeleri gerekmektedir. Harita Bilgi Bankas  
(HBB) Projesi de http://hbb.tkgm.gov.tr/metadata/ web adresi üzerinden metaverilerin girilebildi i ve 
güncellenebildi i bir projedir. 
 
4.1 Co rafi Referans Sistemleri 
 
Türkiye Ulusal Sabit GPS A  (TUSAGA), askerî ve sivil projelere yönelik veri toplama eklini, aktif ve 
sürekli yap ya dönü türerek; daha duyarl  3 boyutlu konum belirlemek amac yla ba lat lan projedir. 
Projenin amac  temel olarak savunma ve kalk nmaya yönelik tüm alt yap  projelerinde teknolojik olarak 
etkin ve ekonomik bir ekilde yerküresi uydu tabanl  konumlama sisteminde üretilecek olan düzeltme 
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bilgilerinin yay mlanmas  suretiyle hassas konum belirleme sistemini kurmakt r. Harita Genel 
Komutanl  (HGK) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü (TKGM) ba ta olmak üzere harita ve harita 
bilgisi üreten kurumlar ile gerçek ve tüzel ki ilerin yersel ve bölgesel boyutta jeodezik nokta tesisi 
(nirengi, poligon vb.) ölçüm ve hesaplamalar n n h zl  ve do ru olarak yap lmas , tapu ve kadastro bilgi 
sistemlerinde gereksinim duyulan veri dönü ümlerinin gerçekle tirilmesi amaçlanmaktad r 
(http://www.hgk.mil.tr/haritalar_projeler/jeodezi/tusaga_aktif.htm). 
 
Günümüzde, konum belirlemede GPS teknikleri önemli bir yere sahiptir. Konumsal bilgilerin çok say da 
kullan m alan  bulunmaktad r. E-devlet projeleri de bu alanlardan birisidir (Y ld r m vd, 2009). TKGM 
taraf ndan yürütülen ve bir e-devlet projesi olan TUCBS Projesi’nin temel ald  INSPIRE Direktifi’nin 
temel gereksinimlerdeki EK1 listesinin ba nda “co rafi referans sistemleri” gelmektedir. TUSAGA-Aktif 
Projesi kapsam ndaki 147 istasyon ile elde edilen ölçmeler ve dönü ümlerle tek bir referans sistemi 
kurulmu  olacakt r. 
 
4.2 Meta data 
 
INSPIRE Direktifi ile Avrupa Birli i üye ülkeleri;  co rafi veri setlerine ve co rafi veri hizmetlerine 
ili kin metaverileri (INSPIRE Teknik Yönetmeli ine uygun olarak) haz rlayacaklar ve güncel 
tutacaklard r.  Direktifin ekinde (EK I) yer alan a a daki co rafi detaylara ili kin metaverileri direktifin 
yay n tarihinden itibaren 2 y l içerisinde haz rlayacaklard r. Direktifin 2. ve 3. ekinde (EK II ve EK III) 
yer alan co rafi detaylara ili kin metaverileri ise direktifin yay n tarihinden itibaren 5 y l içerisinde 
haz rlayacaklard r (TKGM, 2005). 
 
Ülkemizde TUCBS’ye altl k olmas  aç s ndan metaverilerin girilmesi ve güncellenebilmesi için bir web 
sayfas  haz rlanm  ve http://hbb.tkgm.gov.tr/metadata/ web adresi üzerinden uygulamaya konmu tur. 
HBB Projesi yasal altl n  2005 y l nda yürürlü e giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeli i’nin 103, 104 ve 105. Maddelerinden almaktad r. Projede ISO 19115/TC211 standartlar  
kullan lm t r. 
 
Web sayfas  haz rl k a amas nda dahi “Test A amas ndad r” uyar s  ile kullan c lara sunulmu , her 
a amada ele tiriler ve yorumlar al nm , çal malara bu kapsamda yön verilmi tir. u anda Metadata 
Girme, Metadata Sorgulama, Yer Kontrol Noktas  Sorgulama, Google Earth ile Entegrasyon i levleri 
hizmet vermektedir (Yalç n ve Bak c , 2008; Yalç n vd, 2007; Bak c  vd, 2007).  
 
Proje çal mas  süresince kat l m geni  tutulmaya çal lm t r ve halen de çal malar bu ekilde 
sürdürülmektedir. Projeye ba lamadan önce analiz çal malar  kapsam nda Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü ü ile Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin (22 adet) ilgili idari ve teknik personeli 
bilgilendirilmi tir. Ard ndan ilgili kurumlar m z n üst yönetimi ve teknik personeliyle ayn  bilgilendirme 
toplant lar  yap lm  ve yorumlar  al nm t r. Projenin yaz l m n n tamamlanmas n n ard ndan test 
çal malar  yap lmaya ba lanm t r. Test sürecinde de yine kat l m geni  tutulmaya çal lm t r. Bölge 
Müdürlüklerimize ve kurumlar m za 27.02.2007-02.03.2007 ile 24.04.2007-27.04.2007 tarihleri aras nda 
ayr  ayr  birer haftal k uygulamal  e itimler verilmi tir ve test verilerini girmeleri istenmi tir. Bu 
çal malar sonucunda gelen geribildirimlere göre yaz l m iyile tirilmi tir. 
 
Harita ile ilgili kurumlar n üst yönetiminin ve teknik personelinin proje ile ilgili fark ndal n n 
artt r labilmesi için 16.09.2008 ve 26.01.2009 tarihli iki grup halinde iki resmi yaz  yaz lm , yaz lar n 
gere i olarak her kurum Genel Müdür Yard mc m z, Daire Ba kan m z ve Proje Sorumlusu ile birlikte 
ayr  ayr  ziyaret edilerek fark ndal k toplant lar  gerçekle tirilmi tir. 
 
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine, di er kamu kurum ve kurulu lar  taraf ndan BÖHHBÜY’ne 
göre üretimi yap lm  i lerin, kadastro ve bölge müdürlüklerimize kontrol amac yla gelmesi durumunda, 
öncelikle http://hbb.tkgm.gov.tr/metadata web adresi üzerinden, Harita Bilgi Bankas ’na metadata giri  
kontrollerinin yap lmas  hususu, 06.04.2009 tarihli yaz m z ile bildirilmi tir. 13.04.2009 tarihli Bakan 
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Onayl  yaz m z ile de projenin faaliyet esaslar  belirtilmi  ve metadata giri lerinin yap laca  web portal  
tekrar duyurulmu tur. 
 
Projenin gerek ülke düzeyinde ve gerekse uluslar aras  arenada tan t m  amac yla toplant larda, 
seminerlerde sunumu yap lm  ve bildiriler sunulmu tur. Halen imkânlar ölçüsünde de tan t m 
çal malar na devam edilmektedir. Yap lan çal malar n mümkün oldu unca her platformda sunulabilmesi 
için çaba harcanm t r, bu konuda bildiriler de yay nlanm t r. 
 
4.3. Ortofoto 
 
Mekansal veri üretmenin ve mekansal veri seti yaratman n yöntemlerinden biri fotogrametrik yöntemdir. 
Fotogrametrik yöntem h zl , do ru ve güvenilir veri toplama teknolojilerinin en önemlilerindendir. Ayr ca 
ortofoto teknolojisi kullan ld nda co rafi bilgi sistemleri için kullan lan haritalar gerçek yeryüzü 
görüntüsü ile entegre oldu undan görsel bilgi zenginli ini de sa lamaktad r (Çelik vd, 2005). Say sal 
ortofoto ürünler, CBS ile kullan m nda h zl  karar verme imkan  sa lamaktad r. Veriler k sa zamanda 
toplanabilmekte ve planlama aç s ndan k sa zamanda çözümler üretilebilmektedir. Ortofotolar n k saca 
belirtilen bu avantajlar ndan ve önemlerinden dolay  Ulusal Ortofoto Bilgi Sistemi’nin kurulmas  
yönünde ad mlar at lm t r. Bakanl klar Aras  Harita lerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu 
(BH KPK)’nun Bilimsel Ara t rma ve Koordinasyon Komisyonu (BARKOK), kamu kurumlar ndaki 
üretim ve kullan m kapasitelerinin belirlenmesi ve eldeki mevcut imkanlar ile ulusal ortofoto bilgi sistemi 
kurulumunun maliyet analizleri ve gereksinimlerinin belirlenmesini amaçlam t r (Ayhan vd, 2009). 
Komisyonun çal ma raporuna göre anket sonuçlar  ortofoto üretiminde sadece hava foto raf  kullan m 
oran  %17, hem hava foto raf  hem de uydu görüntünün beraber kullan m oran  %52’dir. Buna ek olarak 
ulusal ortofoto bilgi sistemi kurulmas  %96 gibi yüksek bir oranla istenmektedir  (BARKOK Raporu, 
2009). 
 
INSPIRE Direktifi’nin EK2’de belirtilen gereksinimlerinden biri de ortofotolard r. Ayr ca ortofoto 
metaverilerinin, metaveri uygulama esaslar n n kabul edilmesini takiben en geç 2 y l içerisinde 
olu turulmas  beklenmektedir.   
 
5. Sonuçlar 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü koordinasyonunda dokuz ay süresince yürütülmü  olan fizibilite 
etüdünün haz rlanmas  çal malar n n ürünü, çal tayda, “Fizibilite Etüdü Raporu ve Ekleri” olarak tüm 
irtibat personellerine, teknik kurul ve yürütme kurulu üyelerine sunulmu tur. Raporla birlikte a a daki 
dokümanlar haz rlanm t r: 
 

1. Kurumsal Görü meler Kat l mc  Listesi  
2. Kurumsal Anal z Raporu (Kurum Bazl )  
3. Kurumsal Analiz Raporu Analiz Baz nda  
4. Ana Tema Alt Tema Sorumlu Kurum Listesi  
5. Dünya Co rafi Bilgi Altyap s  Anal z Raporu  
6. Yurtd  Teknik nceleme Gezileri Sonuç Raporu  
7. Sosyokültürel Sosyoekonomik Analiz Raporu  
8. Taslak Yasal Mevzuat Önerisi  
9. Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Kurumu Kanun Tasar s  Tasla   
10. Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Üst Kurulu Kanun Tasar s  Tasla   
11. Türkiye Ulusal Co rafi Veri Altyap s  Standartlar  Taslak Dokuman   
12. Taslak Teknik artname  
13. Maliyet Tablolar   
14. Avrupa’da Mevcut Yasal Çerçevenin Analizi  
15. Türkiye’de Mevcut Yasal Altyap n n Analizi  
16. Risk Analiz Formu  
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Bundan sonraki a amada CBS-A yap m i ine geçilmesi, tüm kurumlar n verilerini portalden 
sunulabilecek ekilde ortak standarda dönü türmeleri, taslak olarak haz rlanm  olan taslak teknik 
artnameden ve taslak yasa tasar lar ndan yararlan lmas , hem kurumlar n kendi içinde hem de merkezi 

organizasyon ve yönetim anlam nda önerilen idari modellerin dikkate al nmas , her teman n ve alt 
teman n üretim –koordinasyon sorumlulu unun tan mlanan kurumlarca yürütülmesi beklenmektedir. 
 
Türkiye’de mekânsal veri altyap s n  olu turma çal malar , Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Sistemi 
(TUCBS) olarak adland r lan proje ile TKGM taraf ndan yürütülmektedir. Proje kapsam nda INSPIRE 
(The Infrastructure for Spatial Information in Europe) Direktifi temel al nm t r. Harita Bilgi Bankas  
(HBB) Projesi, TUSAGA-Aktif Projesi ve Ortofoto Üretim Projesi, bu uzun dönemli TUCBS’ye altl k 
olu turacak projelerdir. 
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KENT Ç  TOPLU TA IMA S STEMLERDE A  HAR TALARININ 
ÖNEM  

 
R.TARHAN1 

 
1 stanbul Büyük ehir Belediyesi, stanbul Ula m San. Tic.A. .Genel Müdürlü ü 

Harita Bak m Mühendisi, Esenler, stanbul tarhan@istanbul-ulasim.com.tr  
 
Özet 
 
Rayl  sistemler, otobüs, minibüs ve taksi i letmeleri, denize k y s  bulunan ehirlerde deniz ula m 
i letmeleri gibi birçok toplu ta ma gerçekle tiren kurulu lar, yolcular na sunduklar  güzergâh a  
haritalar  sayesinde düzenli bir ula m  sa layabilmektedirler. Özellikle uzun güzergâhlara sahip rayl  
sistemler ve belediye otobüsleri a  haritalar  sayesinde yolcular n n bilgi edinmelerini bir ihtiyaç olarak 
görürler. Özellikle büyük kentlerde ula m  sa layan istasyonlarda as l  bulunan güzergâh a  haritalar  
yolcu kitlelerinin de ilk ba vurduklar  noktalar olmaktad r. Bu çal mam zda ba ta stanbul olmak üzere 
birçok büyük kentimizde olu turulan ehir içi ula m na yönelik a  haritalar n n tarihi seyri ve bu 
haritalar n nas l olu turulduklar n  incelemeye çal aca z. Dünya kentlerinden de örnekler verece imiz 
bu çal mada a  haritalar n n önemi üzerinde durulacakt r. Ölçeksiz, ölçüsüz ve ço unlu u görsel amaç 
için haz rlanan renkli ve göze hitap eden bu haritalar n günlük hayatta birçok ki inin önemli bir k lavuzu 
oldu unu unutmamak gerekir. 
 
Anahtar kelimeler:  A  Haritas , Toplu Ta ma, Güzergâh, Rayl  Sistemler 
 

IMPORTAND OF NETWORK MAPS IN PUBLIC TRANSPOTATION OF CITY 
CENTER 

 
Abstract 
 
Railway, bus, minibus, taxi and marine transportation companies provide their passengers coordinated 
transport by network maps. Especially railway and bus companies which have long routes consider 
informing passengers necessary by providing network maps. In the big cities; passengers firstly consult 
network maps in the stations. In this study, we analyze the historical background and preparation phase 
of urban network maps in the Istanbul and other major cities. We give examples from other cities and 
emphasize the importance of network maps. We must keep in mind these colorful network maps which 
don’t have scale and dimension and prepared for the purpose of visually are important guide in daily life 
for the people. 
 

Keywords: Network map, public transportation, line of travel, railway systems.  

 
1.Giri  
 
Birbirleri ile ili kili noktalar  çizgisel veya grafiksel olarak tan mlayan ekil veya çizimlere “a ” 
tan mlamas  yap lm t r. Olu turulan bu ekil veya çizimlerde bölgesel ö elerin veya sabit noktalar n 
belirtilmesi halinde bu çizimlere a  haritas  ad  verilir. Ölçekli veya ölçeksiz olarak olu turulan bu 
haritalardaki sabit ö eler  göl, nehir, çevre yolu veya bölgeyi tan mlayan özel bir nokta da olabilir. ekil 
veya çizimler üzerine eklenen bu ö eler sayesinde ehrin genel bir konumu a  haritas na yans t lm  olur. 
Büyük kentlerde ehir içi ula ma yönelik olu turulan a  haritalar  birçok amaç için kullan labilmektedir. 
Turizm ve gezi alanlar , büyük ticarethanelerin mü teri hizmetleri gibi önemli alanlar  bu amaçlar 
içerisinde sayabiliriz. 
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Bu çal mam zda kent içi toplu ta maya yönelik olu turulan a  haritalar n n yap s  ve günlük hayattaki 
önemi ile ilgili detaylar  bulacaks n z. ematik veya grafiksel olarak haz rlanm  bu haritalarda yön 
bulma, adres tespiti, önemli noktalar n yerleri, var  zamanlar , hat uzunlu u ve ba ka hatlara geçi  
bilgileri gibi önemli yolcu bilgilendirme detaylar ndan olu ur. Ya ad m z yüzy lda kent içi ula m 
büyük ehirlerin en büyük sorunlar ndan birisi olmu tur. Bu sorunun çözümü genel olarak tüm dünya 
kentlerinde toplu ta ma ile giderilmeye çal lmaktad r. Metro, tramvay ve banliyö hatlar  gibi rayl  
sistemlerin yan  s ra otobüs, minibüs ve gemi i letmeleri de bu çözümler içinde yer almaktad r. Hem ehir 
içinde ya ayanlar hem de d ar dan gelen ziyaretçiler için ehir içi ula m noktalar  ve bölgesel adreslerin 
kolay anla lmas  için baz  görsel çizimlere duyulan ihtiyaç ehir içi seferler düzenleyen kurulu lar  da 
harekete geçirmi  ve bu amaçla ilk ula m a  haritalar  olu turulmaya ba lanm t r. 
 
2.A  Haritalar n n Tarihçesi 
 
Tarihi, yakla k olarak 150 y l öncesine kadar dayanan kent içi toplu ta ma sistemleri; günümüzde birçok 
modern çe idi ile kar m za ç kmaktad r. Bu hatlar n ilk olarak hayata geçirildi i kentler olan Londra, 
Paris ve Berlin gibi büyük ehirlerde ilk a  haritalar n n olu turuldu unu görmekteyiz.1863 y l nda 
kullan ma giren Londra metrosu, dünyan n en eski yeralt  ula m sistemi olarak bilinmektedir.  
 
Londra metrosu ayr ca dünyada elektrikli trenin kullan ld  ilk hatt r. Kent içi ula ma yönelik ilk 
haritalar n 1900'lerin ba nda Londra metro güzergah  için üretildi ini görmekteyiz ( ekil 1). Daha çok 
siyah-beyaz ve co rafi harita üzerine i lenmi  olan bu ula m haritas  bu alanda olu turulan ilk 
çal malar n da ba lang c n  olu turmu tur. Güzergâhlar n ço almas  ve birbirleri ile olan ili kilerinin 
gösterimi için 1920 y llar nda Londra metrosunun renkli a  haritas  olu turulmu tur ( ekil 2a) Bu 
haritalar daha çok Londra ehir merkezinin co rafik haritas n n sadele tirilmi  basit eklinden ibaretti. 
Hatlar n ilk renklendirilmesinin yap ld  bu döneme ait harita tamamen co rafik yerle imlere göre 
tasarlanm t r.1933 sonras ndaki a  haritalar nda ise co rafik yerle imler yok say larak hatlar aktarma 
noktalar  ve merkezi noktalar n do rulu u ile ücret bölgelerine göre dü ünülerek tasarlanm t r. Bu yap  
ile olu turulmu  haritalara da “Network Map”  A  Haritas  ad  verilmi tir. 
 

     
ekil 1. 

 
Tarihi kay tlara bakt m zda co rafi haritadan ar nd r lm  ematik a  haritalar n n ilk uyguland  ehrin 
Berlin oldu u anla lmaktad r. Ölçekli ve ehrin haritas na uygun olarak 1931'de üretilmi  olan Berlin S-
Bahn (Schnellbahn-banliyö) a  haritas  kent içi ula m n ilk somut a  haritas  örne idir ( ekil 2b)  
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                            a)                                                                                                      b) 
 

ekil 2. a) Londra metrosunun renkli a  haritas , Berlin S-Bahn (Schnellbahn-banliyö) a  haritas . 
 

Berlin Banliyö a  haritas n n yay n ndan 2 y l sonra 1933 y l nda Londra metrolar  için 
haz rlanan bir a  haritas n n yay nlanmas  bu alanda yeni bir aç l m ba lat r. Londra nüfusunun 
yo unlu u ve ehrin merkezi alanlar na yap lan yeni metro hatlar  ölçekli ehir haritas ndan bir 
a  olu turulamamas  nedeni ile co rafi harita üzerinde gösteriminin zorla mas  sonucunda Harry 
Beck bir elektrik devresinden esinlenerek kö egenli ematik bir a  haritas n  üretmi tir. Bu ayn  
zamanda günümüzde yayg n olarak kullan lan ematik a  haritalar n n da ilk ilham kayna  
olmu tur ( ekil 3). 
       

 
                                                                                             

ekil 3. Günümüzde yayg n olarak kullan lan ematik a  haritas  örne i 
 
3.A  Haritalar  Haz rlan rken Dikkat Edilen Hususlar 
 
Kent içi ula ma yönelik haz rlanan a  haritalar  olu turulurken a a daki hususlara dikkat edilmi tir. 
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3.1. ehrin Topo rafik Yap s n n A  Haritalar na Yans t lmas  
 
A  haritas  mutlak suretle ehrin genel bir görünümünü yans tmal d r. ehrin topo rafik yap s  a  
haritalar n n en önemli altl klar d r. ematik veya kö egenli çizilen a  haritalar nda bile ehrin topo rafik 
unsurlar  referans olarak çizim altl klar na yerle tirilir.Bu referanslar bazen bir nehir,bazen bir 
körfez,bazen bir göl veya önemli çevre yollar ndan biri olabilir.A  haritas na bakan bir ki i ehrin 
neresinde oldu unu ve nereye gidece ini çok kolay bir ekilde anlamal d r. Örne in ekil 4a ‘da 
Moskova ehrinin topo rafik haritas  üzerinde ilk metro güzergah  görülmektedir. ematik olarak çizilen 

ekil 4b örne inde Moskova metrosunun hatlar  topo rafik yap  göz önünde bulundurularak 
haz rlanm t r. 
 

                                       
                                             
   a)            b) 

ekil 4. a) Moskova ehrinin topo rafik haritas  üzerinde ilk metro güzergah , b) Moskova metrosunun 
hatlar  

3.2.Kolay Anla l r Olmas  
 
A  haritalar , çok kolay anla l r bir biçimde haz rlanmal d r. Kullan lan dil ve semboller uluslararas  
ortak karakterlerden olu mal d r.Büyük kentler ayn  zamanda turizm merkezleri olduklar  için dünyan n 
her yerinden ziyaretçilerin olabilece i hesaplanarak güzergahlardaki aktarma noktalar ,güzergah yönleri 
ve baz  önemli bölge detaylar  a  haritalar na i lenmelidir.Örnek: ekil 5a’da anghay ehrinin otobüs 
ula m a  ve bu a  dahilindeki önemli gezi merkezlerinin i aretlendi i görülmektedir.Yine benzer 
detaylar n ekil 5b’de Paris ehrinin otobüs ula m a nda kullan ld n  görmekteyiz. 
 

        
                                              a)       b) 
 

ekil 5. a) angay ehrinin otobüs ula m a , b) Paris ehrinin otobüs ula m a . 
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2.3.Renklerin Kullan m  
 
A  haritalar ndaki renk kullan m  en önemli detaylardan birisidir. Her hatt n ayr  bir renkte ve ayr  bir 
kal nl kta çizilmesi a  haritalar n n kolay anla l rl n  sa layan önemli bir detayd r.Hat lejant  
olu turulurken renklerle ifade edilen hatlar n tan m  izleyenler için büyük kolayl klar sa lamaktad r 
(örne in ekil 6’da Paris Metrosu, ekil 6b’de  Berlin Metrosu a  haritalar nda oldu u gibi). ekil 6’da 
verilen her iki örnekte de renklerin ve lejantlar n çok iyi izah edildi i görülmektedir. 
 

  
                                   a)        b) 

 
ekil 6. a) Paris Metrosu a  haritas  , b) Berlin Metrosu a  haritas . 

 
4.A  Haritalar n n Önemi 
 
A  haritalar  hem i letmeci kurumlar hem de yolcu kitleleri aç s ndan büyük önemler ta yan bir 
konumdad r. Daha çok teknik altyap  ile ilgili üst düzey bilgi isteyen teknik a  haritalar  i letmeci 
kurumlar n s k ba vurduklar  bir unsurdur. Yolcu kitlelerinin bilgilendirildi i ana altl klar ise umuma aç k 
a  haritalar ndan olu maktad r. 
 
 
4.1. letmeci Kurumlar Aç s ndan A  Haritalar n n Önemi 
 
Kent içi ula m  sa layan i letme kurumlar  günlük sefer programlar  ve hat bak mlar  için kendi a  
haritalar n  olu tururlar. ehrin ana ula m a  haritas  baz al narak olu turulan yerel birim a lar  i letme 
mekanizmas n n h zl  çal mas n  sa lar.Hat üzerinde meydana gelebilen ar zalara an nda müdahale ve 
rutin bak m çal malar  için a  haritalar  üzerinde planl  programlar üretilir.Bu a  haritalar  bazen sadece 
teknik ekibin anlayabilece i bir dilden olu turulur.Uzman ekiplerin çok kolay anlayabilece i bu sistemler 
kurum içinde olu turulan  tek bir ekip taraf ndan sürekli revizyon edilir.Zira hatlara yeni eklenen 
detaylar n güncelli i de ba ka bir önem arz etmektedir. 
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ekil 7. stanbul ehri için haz rlanan rayl  sistemler ula m n n a  haritas . 

 
Örne in, ekil 7’de stanbul ehri için haz rlanan rayl  sistemler ula m a nda koyu mavi renk ile çizilen 
Kabata  Zeytinburnu Tramvay hatt n n hat bak m ünitesi için haz rlanan a  haritas  ekil 8’de daha 
detayl  olarak görülmektedir. Bu detaylardan bak m ünitesinin kullanabilir bir dil ile ifade edildi i 
görülmektedir. 
 

 
                                                                                

ekil 8. Kabata  Zeytinburnu Tramvay hatt n n hat bak m ünitesi için haz rlanan a  haritas . 
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ekil 8’de kullan lan sembol ve tan mlamalar hat bak m n  yapan teknik ekip taraf ndan çok iyi bir 
ekilde anla lmaktad r. Bu hat üzerinde, makas konumlar , makas tan mlar  ve kodlar , manevra alanlar , 

istasyon bilgileri, önemli kav aklar ve giri  ç k  noktalar  gibi detaylar bulunmaktad r. 
 

 
                                                                                               

ekil 9. Tranvay Hatt n n bir bölümünü gösteren a  haritas . 
 

ekil 9’da kullan lan a  haritas  ekil 7 ve ekil 8 deki tramvay hatt n n bir parças d r. Bu ematik a  
haritas  i letme biriminin kumanda merkezi için kullan lan araç manevra ve takip emas d r. Tamamen 
teknik bir çizim olan bu a  haritas  ana altl k olarak harita-11’deki a  haritas ndan beslenmi tir. Vermi  
oldu umuz bu üç örnek bütün ehirlerdeki i letme mekanizmas  ile ayn d r. Hat bak m, elektro-mekanik 
veya i letme birimleri için ayr  ayr  haz rlanan teknik a  haritalar  veya emalar  ana altl k olarak ehrin 
genel ula m a  haritas ndan beslenir.Yani a  haritalar ndan üretilen de i ik teknik a  haritalar  ve 
emalar sistemli bir i letme için hayati bir önem ta maktad r. 

 
4.2.Yolcu  Kitleleri Aç s ndan A  Haritalar n n Önemi 
 
Büyük kentlerde özellikle ula m ile ilgili bilgilendirme tabelalar  yolcu kitlelerinin ba vurduklar  en 
önemli k lavuzlard r. ehir içi ula mda kendi araçlar  ile seyahat eden yolcular n bilgilendirme tabelalar  
ve yön bulma i aretlerine bazen küçük kitapç klar halinde haz rlanan a  haritalar n n takviyesi ile çok 
kolay bir ekilde hedefledikleri noktalara ula m  sa lamaktad r. Ula mda toplu araçlar  tercih eden yolcu 
kitleleri ise istasyonlardaki a  haritalar  sayesinde ula mak istedikleri noktalara nas l gidilebilece ini 
ö renebilmektedirler. Bu  haritalar na bakarak hiç kimseye soru sormadan seyahat edebilen ve istedi i 
noktaya kolay ula abilen bir ki i,olu turulan bu a  haritas ndan maksimum düzeyde yararlanm  
demektir.Bu sebeple,toplu ula mda panolara yerle tirilen ula m a  haritalar n n istenilen hedeflere göre 
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tasarlanmas  artt r.Çünkü her gün milyonlarca ki i bu a  haritalar ndan beslenip zaman kay plar n  
önleme tela  içindedir. 
 
5. Sonuç 
 
Kent içi ula mda a  haritalar  büyük önem ta r. Hem haz rl k a amas nda hem de revizyon i lemlerinde 
a  haritalar  haz rlan rken yolcu kitlelerinin kolay anlayabilece i sembol ve ifadeler kullan lmal d r.Pano 
veya say sal ekranlarda gösterilen a  haritalar  hayat  h zland ran önemli bir unsurdur. 
 
Kaynaklar: 
 
TANÖREN E. Rayl  Sistemlerde A  Haritalar n n Olu turulmas , Rayl  Sistemler Dergisi say  12 Ula m 

A.  BB YAYINI. 
 
Yol Bak m Makaleleri, Ula m A.  IBB Yay nlar  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Beck 
 
http://www.creativereview.co.uk/crblog/harry-beck-the-paris-connection/ 
 
http://www.guba.com/watch/2000955184 
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Özet 
 
Son y llarda artan nüfusa paralel olarak kentle me ve teknolojik geli melerin giderek artmas n n önemli 
sonuçlar ndan biri olan gürültü ayn  zamanda önemli bir çevre, ya am ve sa l k sorunudur. Bu sorunun 
kentsel mekânda en önemli etkeni kent içi trafik ve bundan kaynaklanan gürültüdür. Trafik gürültüsü 
kentte ya ayan insanlar n büyük bir ço unlu unu etkilemekle birlikte, trafikten kaynaklanan s k kl k, 
emisyon oranlar ndaki art  ve görüntü kirlili i gibi etmenlerle de birlikte dü ünüldü ünde kentsel 
mekanlar  ya anmas  güç yerlere dönü türmektedir. 
 
Trafikten kaynaklanan gürültü seviyelerini tespit etmede yap lmas  gereken en önemli i lem gürültü 
haritalar n n olu turularak etki alanlar n n belirlenmesidir. Özellikle trafik yo unlu unun çok oldu u 
saatlerde ve kav aklarda gürültü seviyesinin ölçülmesi önemlidir. Bu çal mada trafi in yo un oldu u 
Kampus-Alaaddin merkez aras  14 kav akta ölçümler yap lm t r. Bu ölçümler trafi in yo un oldu u 
saatlerde 8.00–9.00 saatleri aras nda sabah, 12.00–13.00 saatleri aras nda ö len ve 16.00–17.00 
saatleri aras nda ak am ölçümleri yap lm t r. Tetro 185 marka gürültü ölçüm cihaz  kullan larak 
belirlenen noktalarda maksimum gürültü seviyeleri (Lmax), minimum gürültü seviyeleri (Lmin) tespit 
edilerek e de er gürültü seviyeleri (Leg) olu turulmu  ve ArcGIS 9.2 CBS yaz l m  yard m yla 
kav aklardaki gürültü haritalar  olu turulmu tur. Ayr ca cadde üzerindeki noktalardan iç k s mlara 25 
metre ve 75 metre daha girilerek bu noktalardaki gürültü ölçümleri yap lm  ve caddeden uzakla t kça 
gürültü düzeyindeki de i im incelenmi tir. 
 
Trafik gürültüsü insanlar üzerinde bir tak m sa l k problemleri olu turmas  nedeniyle önemli bir kirletici 
kaynakt r. Gürültü halk sa l  aç s ndan de erlendirildi inde fiziksel etkileri(geçici veya sürekli i itme 
bozukluklar ), fizyolojik etkileri(kan bas nc n n artmas , dola m bozukluklar , solunumda h zlanma, kalp 
at lar nda yava lama, ani refleks), psikolojik etkileri(davran  bozukluklar , a r  sinirlilik ve stres) ve 
performans etkileri(i  veriminin dü mesi, konsantrasyon bozuklu u, hareketlerin yava lamas  gürültüye 
maruz kalma) aç k biçimde ortaya konulmu tur. 
 
Bu çal mada Konya kent merkezinde belirlenen kav aklarda trafikten kaynaklanan gürültülerin 
ölçümleri (Lmin, Leq, Lmax) yap lm t r. Elde edilen sonuçlar Co rafi Bilgi Sistemleri ile 
haritaland r lm  ve halk Sa l  aç s ndan de erlendirilmi tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Trafik Gürültüsü, Gürültü Kirlili i, CBS, Halk Sa l . 
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DETECTION OF VEHICLE TRAFFIC NOISE LEVEL ON KONYA CROSS-ROADS 
WITH THE HELP OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM AND ITS 

EVALUATION IN THE SENSE OF PUBLIC HEALTH 
 
Abstract 
 
Parallel to the population that has increased in the recent years; noise which is one of the important 
results of increase of urbanization and technological developments is also an important environment, life 
and health problem. The most important effect of this problem in urban space is urban traffic and noises 
those results from this. In addition to influencing the majority of people that live in the city, traffic noise 
transforms the urban spaces to places that are hard to live in when thought together with the effects such 
as traffic congestion, increase in the rate of emission and visual pollution.   
 
The most important process that must be carried out in detection of noise levels caused by traffic is 
detecting areas of influence by making noise maps. It is important to measure the noise level especially 
within hours and in cross-roads when the traffic is so dense. In this study, measurement was carried out 
in 14 cross-roads between Kampus - Alaaddin center where the traffic is dense. These measurements 
were carried out between 8.00 – 9.00 in the morning, 12.00-13.00 in the afternoon and 16.00-17.00 in the 
evening when the traffic is dense. By using Tetro 185 noise measurement device and detecting maximum 
noise levels (Lmax) and minimum noise levels (Lmin); equivalent noise maps (Leq) were created and with 
the help of ArcGIS 9.2 GIS software noise maps in the cross-roads were created. Moreover, noise 
measurements in the areas 25 meters and 75 meters into the street and the change that occurs moving 
away from the street was examined.  
 
Traffic noise is an important pollutant resource due to creating specific health problems on people. When 
the noise is evaluated in the sense of public health; its physical effects (temporary or permanent hearing 
disorders), physiological effects (increase of blood pressure, circulatory disorders, breathing 
acceleration, heartbeat deceleration, and sudden reflex), psychological effects (behaviour disorders, 
over-nervousness, and stress) and performance effects (decrease in labour productivity, concentration 
disorder, deceleration of movements, exposure to noise) have been clearly put forward.  
 
In this study; the measurement of noise (Lmin, Leq, Lmax) caused by traffic on detected cross-roads in 
the city centre of Konya was done. The results obtained were mapped with Geographical Information 
System and evaluated in the sense of public health.  
 
Keywords: Traffic Noise, Pollution of Noise, GIS, Public Health 
 
 
1. Giri  
 
Son y llarda artan nüfusa paralel olarak kentle me ve teknolojik geli melerin giderek artmas n n önemli 
sonuçlar ndan biri olan gürültü ayn  zamanda önemli bir çevre, ya am ve sa l k sorunudur. Bu sorunun 
kentsel mekânda en önemli etkeni kent içi trafik ve bundan kaynaklanan gürültüdür. Trafik gürültüsü 
kentte ya ayan insanlar n büyük bir ço unlu unu etkilemekle birlikte, trafikten kaynaklanan s k kl k, 
emisyon oranlar ndaki art  ve görüntü kirlili i gibi etmenlerle de birlikte dü ünüldü ünde kentsel 
mekanlar  ya anmas  güç yerlere dönü türmektedir. 
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Günümüzde sa l m z  olumsuz yönde etkileyen fizik çevre etmenlerinden birisi de gürültüdür. Gürültü, 
genel olarak yapay biçimde olu an, rahats z edici ve istenmeyen sesler biçiminde tan mlanmaktad r. Daha 
geni  kapsamda gürültü; insanlar  çal ma, dinlenme ve uyku s ras nda rahats z etmekte, insanlar n 
birbirleriyle ileti imini güçle tirmekte, onlar n i itmelerini engellemekte, ayr ca psikolojik, fizyolojik ve 
patolojik reaksiyonlara yol açmaktad r (Polat vd. 1994). 
 
H zl  ve plans z kentle me, yo un trafik, nüfus art , makinele me ve benzeri etkenler nedeniyle 
yap lar n içinde ve d nda ortaya ç kan ve giderek art  gösteren “ses ya da gürültü” günümüzün çevre 
kirlili i yaratan etmenleri aras nda önemli bir yer almaktad r. Günlük ya am döngüsü içinde türlü 
ortamlarda insanlar  dolayl  ve dolays z olarak etkileyen bu gürültüler çe itli yönlerden zarar vermektedir. 
Bu zararlar, kulakla ilgili i itme, alt e i inin yükselmesi, geçici veya kal c  i itme bozukluklar , dikkatin 
da lmas , yanl  yapmalar n artmas , verimin dü mesi, uyku bozukluklar , yeterli dinlenememe, 
mutsuzluk, erken do um veya dü üklerin artmas  vb. gibi s ralanabilir. Tüm bu olumsuz etkiler, 
gürültülerin niteli ine, süresine, ki ilerin özel durumlar na, psikolojik ve fizyolojik özelliklerine göre 
ki iden ki iye ve ki inin de i en durumlar na ba l  olarak ayr m göstermektedir. Gerek yap  d , gerekse 
yap  içi gürültülerin olu mas nda insan etkeni önemli bir rol oynamaktad r. Çünkü gürültünün ç kmas nda 
dolayl  ya da dolays z olarak insan n tutum ve davran lar  etkili olmaktad r. Bu sorunun çözülmesi için 
ses yal t m , gürültüsüz makinelerin yap lmas  gibi teknik olarak al nacak önlemler de bulunmas na kar n 
esas çözüm insanlar n duyarl l n art r lmas ndan geçecektir (Kocer vd., 2007). 
 
2. Kav ak, Ses Ve Gürültü 
 
Teknolojinin ilerlemesi insanl a büyük yarar, kolayl k ve konfor sa larken, her geçen gün insan sa l  
üzerindeki olumsuz etkileri devam etmektedir (Uslu v.d., 2000). 20. yüzy l n ba nda geli meye ba layan 
endüstrile me sonucu, sanayi makinelerinin sesleri gücün, ilerlemenin ve daha iyi bir ya am n sembolleri 
olarak kabul edilirken, günümüzde geli imin olumsuz faktörleri olarak tan nmaktad r. Bu olumsuz 
faktörlerin en önemlilerinde birisi de gürültüdür (Kohlhammer v.d., 1988). Gürültü, teknolojik 
geli melerin yol açt  at klar n en önemlisidir. Do al olarak bu durum gürültünün günümüzde en yo un 
çevre kirlili i etkeni durumuna dü mesine yol açm t r (Karabiber, 1994).  
 
Kav ak: ki ya da daha çok yolun kesi ti i ve ta t gidi  geli inin de i imine olanak verecek biçimde 
dola m gereçleriyle düzenlenmi  kent kesimi olarak tan mlanmaktad r ( ekil 1). 
 

 
 
                ekil 1. Otogar kav a ndan görüntü 
 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

38

Ses: Titre im yapan bir kayna n hava bas nc nda yapt  dalgalanmalar ile olu an ve insanda i itme 
duygusunu uyaran fiziksel bir olayd r. Gürültü akustikte, ansiklopedik tan m olarak dinlenmekte olan 
seslere kar an istenmeyen herhangi bir ses olarak tan mlan r. Radyo ile yap lan ileti imdeki gürültüye 
parazit denmektedir. Televizyonda bunun kar l  karlanmad r. Gürültüde birbiri ile armonik olmayan 
de i ik frekansl  çok say daki titre imin birbiri üstüne gelmesi nedeniyle müzikten ayr l r. Bilgi iletimi 
s ras nda d  ortamdan gelen ve bilgi kullan m yla ilgili olarak göz önüne al nmas  gereken anlams z 
simgeleri tan mlamaktad r.  
 
Gürültü: nsan ve toplum üzerinde olumsuz etki yapan ve istenmeyen seslere gürültü denmektedir. 
Belirgin bir yap s  olmayan, içerdi i ö elerle ki iyi bedensel veya psikolojik olarak etkileyebilen ses 
düzeni olarak ta tan mlanmaktad r. Fazla gürültülü ortamda bulunma iç kulaktan ba layarak önemli i itme 
kay plar na neden olmaktad r. Ayr ca uyku bozukluklar , uyuyamama, stres, i  yapabilme yetene inde 
azalmaya da yol açar.  
 
Vibrasyon: Genellikle kat  ortamlarda yay lan ve dokunma duygusu ile hissedilen alçak frekansl  ve 
yüksek genlikli mekanik titre imlerdir.  
 
dBA: nsan kula n n en çok hassas oldu u orta ve yüksek frekanslar n özellikle vurguland  bir ses 
de erlendirmesi birimidir. Gürültü azalt lmas  veya kontrolünde çok kullan lan dBA birimi, ses 
yüksekli inin sübjektif de erlendirmesi ile de ili kilidir. Frekans: Ses dalgalar n n birim zamandaki 
titre im say s d r. (Birimi: Hertz) (Güler ve Çobano lu, 1994) Tablo 1’de Çe itli ta t türleri ve azami 
gürültü seviyeleri görülmektedir (Aktürk v.d., 2003). 
  

Tablo 1. Ta tlar n neden oldu u gürültü seviyesi 
Ta t Türü Azami Gürültü (dBA) 
Otomobil 75 
Otobüs ( ehir içi) 85 
Otobüs ( ehir d ) 80 
Kamyon (80 km/h h zda) 85 
A r müteharrik araç 85 
 
2.1 Halk Sa l  Aç s ndan Gürültü Kirlili i 
 
Gürültü Kirlili i: Kent gürültüsünü art ran sebeplerin ba nda trafi in yo un olmas , sürücülerin yersiz 
ve zamans z klakson çalmalar  ve belediye hudutlar  içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden ç kan 
gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden ç kan yüksek sesler, zamans z 
yap lan bak m ve onar mlar ile baz  i yerlerinden kaynaklanan gürültüler insanlar n i itme sa l n  ve 
alg lamas n  olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, i  verimini 
azalmaktad r (Çevre l Müdürlü ü, 2010).  
 
Sesin iddeti desibel (dB) olarak ölçülür. Kulak 0-140 dB aras  sesleri alg lamaktad r. 120 dB de erinde 
kulakta rahats zl k olur, 125-130 dB aras  sesler kulakta belirgin a r  nedenidir. 140 dB de erinde ise 
a r , kulak zar  y rt lmas  gibi etkiler ortaya ç kabilmektedir. Bu kulakta kal c  zararlar n ortaya ç kmas  
anlam na gelmektedir. (Güler ve Çobano lu, 1994). Kabul edilebilir gürültü düzeyi ki inin sessiz bir 
ortamda 1,5 metreden günlük konu malar  anlamakta güçlük çekmeye ba lad  s n rd r. Bu s n r 500, 
1000 ve 2000 Hz frekanslarda ortalama 25 dB de erine kar l k gelmektedir. Uluslararas  standartlara 
göre, i itme sistemine zarar veren gürültü düzeyi 100-10.000 Mhz ve 85 dB düzeyidir. (Güner, 2000) 
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Gürültünün ileri derecede olumsuz etkileri bilinmektedir. Özellikle yanl  ve hata oran n n artmas na, 
okul ba ar s n n dü mesine önemli etkileri olmaktad r. Gürültünün toplumsal etkilerinden en önemlisi 
kronik hastal klar n olu um mekanizmas ndaki yeridir (Güler ve Çobano lu, 1994). Gürültünün insan 
üzerinde fiziksel ve psikolojik sonuçlar  vard r. itme duyusu kayb , ac  hissi, sinir ve dola m sistemine 
olan etkiler, hormonal dengenin bozulmas  fiziksel etkiler aras nda say labilir. En çok bilinen etki; 
gürültünün uykusuzlu a, uykuya geç ba lamaya neden olmas , stresi art rmas d r. Gürültüye uzun süre 
maruziyetin kalp at lar nda, kan bas nc nda, solunumda, göz bebe inde de i iklik (dilatasyon) yaratt , 
kandaki ürik asit ve lipit düzeylerini etkiledi i belirlenmi tir (Ekerbiçer ve Salt k, 2008).Toplum sa l  
aç s ndan gürültü düzeyi ile gürültüden etkilenme süresi oldukça önemlidir. Gürültü kirlili i büyük 
oranda insanlar n ya am kalitesini etkilemektedir. 
 
3. Co rafi Bilgi Sistemi ve Gürültü  
 
CBS, karma k planlama ve yönetim sorunlar n n çözülebilmesi için tasarlanan ve konumsal verileri elde 
edilmi  obje ve olgulara ait öznitelik verilerinin toplanmas , yönetimi, i lenmesi, analiz edilmesi, 
modellenmesi ve görüntülenmesi i lemlerini kapsayan donan m, yaz l m, personel ve yöntemler bütünü 
olarak, günümüzde pek çok disiplin taraf ndan farkl  amaçlar için yayg n bir ekilde kullan lmaktad r 
 
Co rafi Bilgi Sistemleri, yeryüzü ekillerini ve yeryüzünde geli en olaylar  haritaya dönü türmek ve 
bunlar  analiz etmek için gerekli olan bilgisayar destekli araçlardan olu an bir sistemdir. CBS, hizmet 
alan ndaki olaylar n tan mlanmas nda ve ileriye dönük tahminlerde bulunarak stratejik planlar n 
yap lmas nda kamu ve özel sektör taraf ndan oldukça yo un bir ekilde kullan lmaktad r (Güzel, 2008).  
 
nsan sa l n  ve performans n  tehdit eden trafik gürültüsünden insanlar  korumak ve yüksek gürültülü 

alanlardaki gürültü seviyelerini standartlara uygun seviyelere getirmek, öncelikli olarak insanlar n yo un 
ya ad  bölgelerdeki gürültü seviyelerinin tespitini gerektirir. Bu ba lamda inceleme alan ndaki trafik 
gürültüsünü belirlemek ve ciddi bir problemin oldu u bölgelerde gürültüyü uygun bir yöntemle kontrol 
alt na almak amac yla son y llarda bölgesel bazda gürültü kirlili i haritalar  olu turulmaktad r.(Ayd n vd, 
2005) 
 
4. Uygulama 
 
Bu çal mada trafi in yo un oldu u Kampus-Alaaddin merkez aras  14 kav akta gürültü ölçümleri 
yap lm t r. Bu ölçümler trafi in yo un oldu u saatlerde 8.00–9.00 saatleri aras nda sabah, 12.00–13.00 
saatleri aras nda ö len ve 16.00–17.00 saatleri aras nda ak am ölçümleri yap lm t r. Tetro 185 marka 
gürültü ölçüm cihaz  kullan larak belirlenen noktalarda maksimum gürültü seviyeleri (Lmax), minimum 
gürültü seviyeleri (Lmin) tespit edilerek e de er gürültü seviyeleri (Leg) olu turulmu  ve ArcGIS 9.2 
CBS yaz l m  yard m yla kav aklardaki gürültü haritalar  olu turulmu tur. Ayr ca cadde üzerindeki 
noktalardan iç k s mlara 25 metre ve 75 metre daha girilerek bu noktalardaki gürültü ölçümleri yap lm  
ve caddeden uzakla t kça gürültü düzeyindeki de i imler incelenmi tir. 
 
Konya iline ait say sal harita üzerine el GPS ile koordinatlar  belirlenen kav aklar( ekil 2), ArcGIS 9.2 
yaz l m  veritaban na point olarak aktar lm  ve gürültü ölçüm de erleride öznitelik bilgileri olarak 
girilmi tir(Tablo 2).Gürültü de erlerine ili kin grafikler a a da görülmektedir. ( ekil 3, ekil 4, ekil 5, 

ekil 6) 
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 ekil2. Alaaddin-otogar aras  kav aklar n genel görünümü 
 

 
 

Tablo 2. Gürültü Ölçümü Yap lan Noktalarda Elde Edilen Lmin,Leq ve Lmax  De erleri 

 
 

    Koordinatlar     

        
Gürültü  

Ölç.             
        Sabah   Ö le     Ak am 

Nokta Ad  Y X Lmim Lmax Leg Lmim Lmax Leg Lmim Lmax Leg 

Kampus  457582,420 4209139,776 57 70 64 56 69 63 56 70 64 
Toki-F rat 457715,316 4206992,751 61 75 69 56 73 65 59 75 69 

Türmak-MTA 457275,140 4202991,129 70 82 79 58 76 67 69 81 76 
Otogar 457204,541 4201893,273 65 79 74 67 77 75 67 80 74 
Karakol 457078,464 4201138,507 64 81 74 61 84 75 67 82 75 
Selçuklu 456852,321 4199665,207 71 90 85 62 76 70 66 80 74 

Mobilyac lar 456845,467 4198553,156 67 73 70 63 73 69 67 71 69 
Alt Geçit 455624,588 4196943,711 66 78 79 68 81 81 66 77 73 
Sanayi  455128,704 4196491,378 66 75 73 69 76 76 69 77 75 

Kundurac lar 455842,763 4195789,922 65 75 76 64 76 72 66 73 70 
Kule 455608,147 4195178,528 66 77 73 65 76 72 66 75 71 

Nalçac -Sille 455068,741 4194507,999 68 75 73 65 75 72 70 80 78 
Belediye 454883,323 4193972,330 65 77 72 64 82 75 66 79 74 
Alaaddin 455130,696 4193462,173 63 85 76 61 79 71 66 81 77 
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ekil 3. Sabah gürültü ölçüm de erleri 

 

              
ekil 4 Ö le gürültü ölçüm de erleri 
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ekil.5 Ak am gürültü ölçüm de erleri 

 
 

 
ekil 6 E de er gürültü ölçümleri 

Kampüs-Alaaddin güzergah  boyunca 14 kav akta trafik e de er gürültü seviyelerinin sabah, ö le, ak am 
saatleri için ölçümlerin 70-80 dBA aral nda oldu u görülmektedir. Yönetmeli in belirlenmi  oldu u 
ehir içi trafik gürültü seviyesi 65 dBA oldu u bilinmektedir. Trafik gürültüsünün maksimum 

seviyelerinin sabah, ö le ve ak am ölçümlerinde gerçekle me say lar na göre sabah, ö le ve ak am 
toplam 30 noktada 70 dBA seviyesini a ld  görülmektedir. 
 
ArcGIS9.2 yaz l m nda olu turulan ve kav aklardaki gürültü ölçüm de erlerini de içeren point tipindeki 
kav ak noktalar na ait veriler ülke koordinat sisteminde olup kav aklara ait resimler de çekilerek Hotlink 
yap lm t r ( ekil 7).  
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  ekil 7. Belediye kav a na ait veriler 
 
Kav aklarda yap lan mekansal analizler sonucunda da, örne in Kule kav a nda 10,25,50,75,150 metrelik 
mesafeler için ayr  ayr  buffer analizleri olu turulmu tur.( ekil 8). 
 

 
                               ekil8. Kule kav a nda buffer analizi 

 

ekil 8’de görüldü ü gibi 10 metrelik mesafede yaya yolundaki insanlar , 25 metrelik mesafede binalar n 
bir k sm , 75 metrelik mesafede binalar n ço unu etkilemektedir.  
 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

44

4. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çal mada Kampüs-Alaaddin güzergâh  boyunca kav aklarda gürültü seviyeleri incelenmi tir. Yap lan 
çal mada ölçülen gürültü seviyeleri Avrupa standartlar n n (65 dBA) üzerinde oldu u tespit edilmi tir. 
Özellikle trafi in yo un oldu u bölgelerde (Karakol kav a , Alt geçit kav a , Selçuklu kav a , Sille 
kav a  gibi)  bu oran daha da yüksektir. Bunun sebebi olarak;  

 Trafik klar n n çok kullan lmas  sebebiyle özellikle sabah ve ak am saatlerinde trafik 
s k makta ve araçlar gürültüye sebep olmaktad r.  

 Ayr ca, araçlar n yol kenarlar na park etmeleri sonucunda trafik s k kl  artmakta ve bu 
durumda gürültüye sebebiyet vermektedir. 

 ehirleraras  otobüs terminali yerle im bölgesinin içine yap lm t r. Bu durum büyük otobüslerin 
ehre girmesine dolay s yla gürültünün artmas na sebep olmaktad r. 

 Caddelerde minibüs, taksi dolmu  gibi araçlar n yolcu indirip bindirebilece i duraklar n yeterli 
olmamas  ve mevcutlar n istenilen düzeyde kullan lmamas  trafi in t kanmas na ve gürültünün 
artmas na sebep olmaktad r. 

 Gereksiz korna çal nmas  da gürültünün artmas na sebebiyet vermektedir. 
 
Gürültünün zararlar ndan korunmak için a a daki önlemlerin al nmas na dikkat edilmelidir. 

 Binalarda ses yal t m n n yap lmas ,  
 Ana arterlerde trafi in durmadan ve h zl  akmas n  sa layacak kav ak, alt geçit ve üst geçit 

say lar n n art r lmas ,  
 Trafi in duraksamadan sürmesinin sa lanmas ,  
 Yeni kurulacak yerle im yerlerinde binalar n yola yakla m s n rlar n n yeniden belirlenmesi, 
 Binalarda çift cam sisteminin yayg nla t r lmas ,  
 Bina yap  elemanlar nda sesi izole eden malzemelerin kullan lmas ,  
 Yollar n iki yan n n geni  yaprakl  a açlarla a açland r lmas ,  
 Yol kenarlar na konulacak perdeler ve engeller ile gürültü azalt lmal d r. 

Ayr ca l çevre müdürlükleri, yerel yönetimler ve üniversite i birli i ile gürültü ölçümlerinin yap lmas , 
kente ait gürültü haritalar n n haz rlanmas  ve sonuçlara göre sa l  koruyucu eylem planlar  ile 
uygulanmas  gerekir. Toplumu her türlü ileti im araçlar n  kullanarak bilinçlendirmek, e itmek, uyarmak, 
özellikle ilkokul ö rencilerinden ba layarak tüm e itim kurumlar nda konunun önemi üzerinde 
durulmal d r.  
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Özet 
 
Günümüzde her bilgisayar kullan c s n n özellikle navigasyon amac yla kulland  masaüstü 
uygulamalar n ba nda Sanal Küreler gelmektedir. Konumsal verinin sanal bir küre üzerinde 3 Boyutlu 
olarak kullan c ya sunuldu u bu tür uygulamalar, 2000’li y llar n ilk yar s ndan itibaren s kl kla 
kullan lmaya ba lanm t r. Birçok bilgisayar kullan c s  için farkl  bir tecrübe anlam na gelen bu 
uygulamalar sayesinde, konumsal veriler 3 Boyutlu ve kesintisiz bir ekilde sunulmakta, konumsal veri 
görüntüleme i lemleri sadece fare kullanarak kontrol edilebilmekte ve bu küreler üzerinde pek çok i lem 
yap labilmektedir. Bu tür uygulamalar n geli mesine paralel olarak  OGC (Open Geospatial Consortium) 
gibi birçok standart belirlenmeye ba lanm , ayr ca WMS (Web Map Service-Web Tabanl  Harita 
Servisi), WFS (Web Feature Service-Web Tabanl  Vektör Harita Servisi) gibi çe itli servisler ortaya 
ç km t r. nternet arac l yla ula l p kullan labilen bu sanal kürelere örnek olarak Google Earth, NASA 
World Wind, Bing Maps, ArcGIS Explorer, Glonet vb. verilebilir. Verilerin sunulmas  yan nda çe itli 
sorgulama ve analizlerinde yap labildi i bu sanal küreler üzerinde çok farkl  uygulamalar 
geli tirilebilmektedir. Yap lan bu çal mada, sanal kürelerin nas l kullan labilece i ile ilgili çe itli 
uygulamalar yap larak, mühendislik ölçmeleri aç s ndan bu kürelerin kullan labilirli i 
de erlendirilmi tir. 
 
Anahtar kelimeler : Sanal Küre, OGC, WMS, WFS 
 
 

VIRTUAL GLOBE APPLICATIONS IN ENGINEERING SURVEYS 
 
 
Abstract 
 
Nowadays, one of the most common desktop application used for navigation by every computer users, are 
virtual globes. These applications, which serve spatial data on a virtual globe with 3 dimensional (3D), 
frequently used after the first half of 2000s. Due to the these applications that mean a different experience 
for many computer users, we can serve spatial data with 3D as uninterrupted, control spatial data image 
works by using only a mouse and do many operations on these virtual globes. Thanks to the developments 
on these practices, many standards were determined like OGC (Open Geospatial Consortium), also like 
WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) many services come to the light. As examples for 
these virtual globes which are used by means of net, we can state Google Earth, Nasa World Wind, Bing 
Maps, ArcGIS Explorer, Glonet etc. Many applications can be developed on these virtual globes, not only 
serving data but also doing different inquiries and analyses. With this study, by doing different practices 
related to how these virtual globes can be used, we evaluated the usefulness of these globes on 
engineering surveys. 
 
Keywords: Virtual Globe, OGC, WMS, WFS. 
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1. Giri  
 
Günümüzde çok h zl  geli en bilgisayar teknolojisi sayesinde, çok basit donan ma sahip ki isel 
bilgisayarlar yo un miktardaki konumsal veriyi görüntüleyebilir ve i leyebilir hale gelmi tir. Bu durum 
konumsal verinin sunumu konusunda da önemli bir geli meye yol açm  ve say sal haldeki konumsal 
bilgiye olan talep önemli oranda artm t r. Konumsal veriye olan talebin artmas yla beraber konumsal 
verinin sergilenmesi, görselle tirilmesi, ve bunun için kullan lan araçlar da büyük önem kazanm t r 
(Y lmaz vd.,2009).  
 
Konumsal verinin sunumu ve görselle tirilmesi tarihsel süreç nda incelenirse; bu veriler geçmi te 
öncelikle iki boyutlu olarak ifade edilmeye çal lm , teknolojinin geli imi ile birlikte üçüncü boyutta da 
gösterim önem kazanm t r. Bu kapsamda ilk olarak bu tür verilerin haz rlanmas , gösterilmesi ve 
kullan m  için CAD (Computer Aided Design –Bilgisayar Destekli Tasar m) yaz l mlar  kullan lm  ve 
uzun bir süre CAD yaz l mlar  üç boyutlu görselle tirme arac  olarak kullan lm t r. Sonras nda CBS 
(Co rafi Bilgi Sistemleri) yaz l mlar n n ortaya ç kmas  ve geli mesi ile durum farkl  bir boyut alm t r. 
Böylelikle CBS yaz l mlar  arac l  ile co rafi veriler haz rlan r ve sunulur hale gelmi tir. Bu sürecin 
ard ndan çe itli bilgisayar a lar  üzerinden sunum yapabilen sanal küre yaz l mlar n n ortaya ç kmas yla 
beraber, tek bir bilgisayarda CAD yaz l mlar  ile yap lan ve sergilenen üç boyutlu modeller, art k 
günümüzde herkes taraf ndan sanal küre yaz l mlar  yard m  ile görüntülenebilen ve üzerlerinde çok farkl  
analizler ve i lemler yap labilen veriler haline gelmi tir. 
 
 
2. Sanal Küreler 
 
Tarihsel süreç do rultusunda sanal küre uygulamalar ndan ilk kez Neal Stephenson’ n 1992 y l nda 
yazd  ünlü bilim-kurgu roman  “Snow Crash” içerisinde bahsedilmektedir. Roman içerisinde geçen 
“Merkezi Haberalma Birli i” haritalar , mimari planlar , meteorolojik bilgileri, uydulardan gelen gerçek 
zamanl  verileri ve her türlü konumsal bilginin izini saklamak ve analiz etmek için “Earth” ad ndaki sanal 
küreyi kullanmaktayd . Asl nda sanal küreler uzaktaki nesnel çevrenin bilgisayarlar yard m  ile 
simülasyonunu hedefleyen, 1978 y l nda MIT’de bir proje ekibinin çal t  “Aspen Movie Map” 
projesinin çok uzaktan akrabas  gibi de erlendirilebilir.   
 
Asl nda günümüzde anlad m z sanal küre kavram  teknolojik geli meler do rultusunda ortaya ç kan 
konumsal verilerin sanal bir küre üzerinden gösterilmesi ihtiyac  2000’li y llar n ilk yar s ndan itibaren 
popülerlik kazanmaya ba lam t r. Pek çok kullan c  için de i ik bir tecrübe olan bu uygulamalar ile 
konumsal veriler 3 Boyutlu ve kesintisiz bir ekilde sunulmakta, konumsal veri görüntüleme i lemleri 
sadece fare kullan m yla bile kontrol edilebilmekte ve bu küreler üzerinde pek çok i lem 
yap labilmektedir.  
 
Sanal Küre; yeryüzünün ya da ba ka bir dünyan n 3B olarak yaz l msal modellenmesi ya da temsil 
edilmesidir. Sanal bir küre kullan c n n bak  aç s n  ve konumunu de i tirerek serbestçe sanal çevresi 
etraf nda hareket etmesini ve dola mas n  sa layabilmektedir. Mevcut kürelerle k yasland nda say sal 
olarak sunum yapan bu sanal kürelerde yeryüzüne, co rafi bilgiye ve konumsal veriye ba l  istenilen her 
türlü gösterim yap labilmektedir. Bu gösterimlerde birçok farkl  katmandaki konumsal veri kullan labilir. 
 
Sanal küreler asl nda çok farkl  amaçlar için çok farkl  modellerde olabilir. Bu kapsamda 2004 y l nda 
NASA WorldWind, 2005 y l nda Google Earth, 2006 y l nda Bing Maps, Skyline Globe ve Marble(KDE) 
yaz l mlar  hemen hemen bütün bilgisayar kullan c lar  taraf ndan yayg n olarak kullan lmaya 
ba lanm t r. Bu programlar n yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kesintisiz olarak sunmas  
sayesinde, her türlü konumsal bilgiye dayal  veriler de sanal küre uygulamalar  üzerinde gösterilmeye 
ba lanm t r (Erba  vd, 2009).  
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Günümüzde bu sanal küre uygulamalar  ya am m z n bir parças  haline gelmi tir. Art k bir yere gitmeden 
önce o yer hakk nda bilgi almak için sanal küre yaz l mlar  kullan lmakta, gidi  güzergâhlar , tatil 
planlamalar  da dahil, rotaya ba l  her türlü planlamalar bu sanal küre uygulamalar  üzerinde 
yap lmaktad r.  
 
 
3. OGC Web Servisleri 
 
Konumsal verilerin görselle tirilmesinin yan nda, standart bir formatta sunumu da önem kazanm t r. 
Üretilen verilerin standart bir formatta olmas  ve a  üzerinden bütün kullan c lara sunularak herkes 
taraf ndan ayn  verilerin kullan lmas  verinin önemini daha da çok artt rmaktad r. A  üzerinden verilerin 
sunulmas yla herkesin ortak veriyi kullanarak analizler ve görselle tirmeler yapmas , ortak bir dil 
konu mak aç s ndan önem kazanmaktad r. Sanal küre uygulamalar nda kullan lacak verilerin sunumu için 
en iyi alternatif “wavelet” tabanl  bir raster formatt r (Ueffing 2001), (Ottoson 2001). Bu kapsamda raster 
verilerin sunulmas nda ise “web servisleri” önem aç s ndan ilk s rada yer almaktad r (Erba  vd. 2010). 
 
Web servisi, bir a  ortam nda yer alan sistemlerin etkile imli olarak birlikte çal abilmelerini sa lamak 
için tasarlanm  yaz l m sistemidir. Web Servislerinin sa lad  en büyük yenilik yapt klar  i lemler de il, 
di er farkl  servisler taraf ndan görülebilir ve eri ilebilir olmalar d r. ekil 1’de görüldü ü gibi web 
servisleri, di er web servisleri ile de ileti im içinde olarak, istemcinin ihtiyac  olan cevab  farkl  web 
servislerinden ald  parametreleri kullanarak üretebilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1. Web servisi mimarisi. 
 

Web servisleri internet üzerinden bilgi ve mesajlar  gönderip alabilmek için HyperText Transfer Protocol 
(HTTP) veya Simple Mail Text Protocol (SMTP) gibi standartla t r lm  web protokollerini 
kullanmaktad r ve web servisleri aras ndaki ileti im; istemci ve sunucu taraflar nda kurulu yaz l mlar 
aras nda sa lanmaktad r. 
Web servislerinde kullan lan standartlar ise 1994 y l nda olu turulan Aç k Co rafi Bilgi Konsorsiyumu 
(Open GIS Consortium - OGC) taraf ndan belirlemektedir. OGC 2004 y l ndan sonra ismini de i tirerek 
Open Geospatial Consortium (OGC) ad n  alm t r. Konsorsiyumun temel amac  Co rafi Bilgi 
teknolojilerindeki standart uyu umsuzluklar n n giderilmesini sa lamakt r (Veliyev,2007). Bu kapsamda 
OGC’nin i levi; mekânsal veri i leme kaynaklar n n bir bilgi i lem yap s  alt nda bütünle tirilmesi, 
co rafi veri i leme yaz l mlar  ve ürünlerinin standartlarla birlikte CBS i birli ine olanak tan yacak 
ekilde kullan lmas n  sa lamakt r. Birlikte çal abilirlik kapsam nda OGC taraf ndan web servisleri 

olu turulmu tur. OGC web servisleri k saca u ekilde listelenebilir(OGC, 2010):  
 

 Web Harita Servisi (Web Map Service-WMS) 
 Web Vektör Harita Servisi (Web Feature Service- WFS) 
 Web Raster Servisi (Web Coverage Service-WCS) 
 Web Arazi Servisi (Web Terrain Service – WTS) 
 Web çin Katalog Servisi (Catalogue for he Web-CS/W) 

stemci 

Web Servisi A 
stek 

Cevap 

Web Servisi B 

stek Cevap 

 HTTP 
SMTP 

 HTTP 
SMTP 
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 Web Kay t Servisi (Web Registry Service - WRS)’n 
 Web Harita Servisi (Web Map Service-WMS) 

 
Uygulamada Web Harita Servisi kullan lm  ve haritalar n sunumu bu servis taraf ndan 
gerçekle tirilmi tir. 
 
 
3.1 Web Harita Servisi 
 
OGC taraf ndan olu turulan WMS belirtimleri, a  tabanl  bir sistem üzerinde konuma dayal  mekansal 
verilerin gösterimi için gerekli olan standart yöntemleri, sunucu ve istemci yap s n  belirlemektedir. 
WMS, CBS tabanl  görselle tirme sisteminin en önemli ö esidir. WMS k saca co rafi verilerden raster 
bir harita üretir ve üretilen bu raster haritalar bir resim format  yard m  (JPEG, GIF, PNG, vb.) ile 
kullan c lara iletilmektedir. Kullan c  URL (Uniform Resource Locator-Düzenli Kaynak Konumlay c ) 
iste i ile WMS sunucusuna istekte bulunmakta ve WMS sunucusu gelen iste e göre haritalar  
haz rlamakta ve kullan c lara sunmaktad r. OGC ilk olarak 1.0.0 versiyonuyla WMS belirtimini 2000 
y l nda ç karm , sonras nda da 2004 y l nda halen geçerli olan 1.3.0 versiyonu yay mlanm t r. WMS, 
OGC belirtimi oldu u gibi ayn  zamanda ISO taraf ndan da kabul edilen 19128 (Web Map Server 
Interface) standard  olarak yay mlanan bir uluslararas  uygulama standard d r.  
 
WMS, belirtime göre ikisi zorunlu ve biri iste e ba l  üç ana fonksiyondan olu maktad r. Bu fonksiyonlar 
u ekilde özetlenebilir: 

 
GetCapabilities (Zorunlu): Servis meta verisini ve kabul edilen istek parametrelerini elde etmek için 
kullan lan fonksiyon. 
 
GetMap (Zorunlu): Koordinatl  mekânsal veri görüntüsünü elde etmek için kullan lan fonksiyon. 
 
GetFeatureInfo ( ste e ba l ): Haritada gösterilen belirli bir detay için özniteliklerin elde edilmesini 
sa layan fonksiyon(OGC, 2010). 
 
Standart bir web taray c s  kullan larak WMS’in zorunlu ve iste e ba l  fonksiyonlar  yerine getirmesi, 
ancak URL formunda istek yap lmas  ile mümkün olabilmektedir. stemcinin öncelikle GetCapabilities 
iste ini yaparak sunucudaki veriler ve ilgili parametreleri elde etmesi gerekmektedir. Bu iste in yap lmas  
sonucunda elde edilen veriler ve ilgili parametreler, ekil 2’de bir XML (Extensible Markup Language –
Geni letilebilir aretleme Dili) dosyas  içerisinde detayl  olarak görülmektedir.  
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ekil 2. WMS GetCapabilities Fonsiyonu sonucunda sunucudan dönen *.xml dosya içeri i. 
 
 
4. Uygulama 
 
Uygulama kapsam nda temel amaç; farkl  kaynaklardan elde edilen raster verilerin WMS yard m yla 
kurulan bir a  tabanl  sistem üzerinden sunulmas  ayr ca mühendislik ölçmeleri aç s ndan bir sanal küre 
yaz l m n n nas l kullan labilece ini aç klamakt r. Buna yönelik olarak uygulama içerisinde kullan lan 
verileri u ekilde s ralayabiliriz: 
  
Tüm Türkiye’ye ait; 

 Topo rafik Raster Haritalar (1:25.000 - 1:250.000 ölçekli), 
 Ortofoto Haritalar (Hava Foto raflar , Uydu Görüntüleri), 
 Vektör veriler (ESRI Shape File), 
 Yükseklik verileri (DTED1, DTED2, SRTM) 

 
Bu a amada öncelikle WMS’de sunulacak bütün verilerin sunuma haz r hale getirilmesi ve sunucu 
üzerine yüklenmesi sa lanm t r. Öncelikle parça parça ve tekil dosya halinde olan raster haritalar 
birle tirilerek bir bütün haline getirilmi tir. Benzer i lem ortofoto görüntüler ve uydu görüntüleri için de 
yap lm t r. Böylelikle mozaiklenmi  raster veriler elde edilmi tir. Bu olu turulan mozaikler “JPEG2000” 
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format nda s k t r larak haz rlanm t r. “JPEG2000” format n n seçilmesindeki en büyük etken, aç k 
format yap s nda olmas d r. Yükseklik verileri olarak DTED2 verileri kullan lm  ve ayr  dosyalar halinde 
olan bu veriler de birle tirilerek mozaiklenmi  ve rahatl kla kullan labilecek tek bir dosya haline 
getirilmi tir. 
 
Sistemin donan m mimarisine göz atacak olursak; bir a  yap s  üzerine kurulu oldu u ekil 3’de 
gösterilmektedir. Bu a  yap s  içerisinde iki adet sunucu bilgisayar  ve birçok istemci bilgisayar  yer 
almaktad r. Bu sunuculardan bir tanesi bir veritaban  sunucusudur ve co rafi detaylara ait her türlü 
öznitelik bilgisinin sunumunu yapan bir sunucudur. 
 
Haz rlanan raster haritalar ile ortofoto haritalar WMS sunucusundan sunulmakta, vektör veriler ile 
yükseklik verileri ise istemci taraf ndaki bilgisayarlar üzerine, kullan c lar taraf ndan yüklenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 3. A  tabanl  uygulama yap s . 
 
Haz rlanan haritalar, harita sunucusu üzerine yüklenerek, WMS sunucusu ile istemcilere sunulmaktad r. 
Harita sunucusu yard m yla servis edilen haritalar ve veritaban  sunucusundan gelen bilgiler, çe itli 
sunum araçlar  ve uygulamalar ile kullan c lara sunulmaktad r. Böylelikle kullan c lar, sanal küre 
uygulamalar  ile verileri üç boyutlu olarak görmekte ve istedikleri analizleri yapabilmektedirler. 
 
Bu uygulama içerisinde WMS’den al nan veriler Google Earth (Google), ArcGIS Explorer (ESRI) ve 
Glonet (NetCAD) yaz l mlar  kullan larak üç boyutlu olarak gösterilmi  ve çe itli analizler yap lm t r. 
Yap lan bu çal mada tümüyle ücretsiz olarak ESRI’nin internet sitesinden indirilen ve yaz l m geli tirme 
arayüzü (SDK-Software Development Kit) ile sunulan ESRI ArcGIS Explorer yaz l m  kullan lm  ve bu 
yaz l m üzerinde geli tirilen ve mühendislik ölçmeleri için de kullan labilecek olan çe itli sanal küre 
uygulamalar  gösterilmi tir.  
 
Sanal küre üzerinde verilerin üç boyutlu (3B) sunulabilmesi için öncelikle DTED2 yükseklik verisinden 
faydalan lm t r. WMS sunucusundan gelen ortofoto görüntüler üç boyutlu olarak gösterilebilmektedir. 

Veritaban  
Sunucusu 

Harita 
Sunucusu 

Raster 

Ortofoto 

SUNUCULAR 

Yükseklik Verisi 
Vektör Veriler 

Analizler 

STEMC LER 

(WMS) 
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Benzer olarak topo rafik haritalar kullan larak da 3B modelleme gerçekle tirilmi tir. Bu veriler ayn  
zamanda katman yönetimi araçlar  yard m  ile üst üste aç labilmekte ve saydaml k ayar  de i tirilerek 
birbiri üzerinde görüntülenebilmektedir. Böylelikle ortofotonun görselli i ve harita üzerindeki 
yorumlanm  bilgi bir arada sunulabilmektedir ( ekil 4).  
 

   

 
 

ekil 4. Ortofotolar n ve raster haritalar n üç boyutlu modellenerek görüntülenmesi 
 

Mevcut yaz l ma kendi yaz l m geli tirme araçlar  kullan larak yeni yetenekler kazand r lm t r. 
Bunlardan ilki olan “Koordinat Bulma” uygulamas  ile kullan c  taraf ndan girilen koordinat n harita 
üzerinde yerinin i aretlenmesi, o koordinat n yükseklik de eri ve mevcut koordinat n UTM (Universal 
Transvers Mercator) ve Askeri Grid Referans Sistemi (Military Grid System-MGRS) gibi çe itli 
koordinat sistemlerindeki de erleri otomatik olarak yaz l m taraf ndan kullan c ya gösterilmesi 
sa lanm t r ( ekil 5).  
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ekil 5. Geli tirilen “Koordinat Bulma” ve “Nokta Bilgisi Al” arayüzü. 
 
Yukar daki uygulamaya benzer olarak geli tirilen “Nokta Bilgisi Al” arac  ile de harita üzerinde kullan c  
taraf ndan fare yard m yla i aretlenen bir noktan n çe itli koordinat sistemlerindeki de erlerine, noktan n 
yükseklik bilgisine ve 1:25.000 ölçekli pafta ad  bilgisine ula lmaktad r ( ekil 5). 
 
Ayr ca kullan c  WMS sunucusundan ald  haritalar üzerinde kendi istedi i analizlerini rahatl kla 
yapabilmektedir. ekil 6’da üç boyutlu model üzerinde yap lan bir görü  analizi örne i 
görüntülenmektedir. Böylelikle arazi üzerinde bir bak  noktas na göre nerelerin görü e aç k, nerelerin 
görü e kapal  oldu u bilgileri üç boyutlu model üzerinde gösterilebilmektedir. Bu da kullan c ya araziyi 
çok daha iyi yorumlayabilme ve daha gerçekçi analizler yapabilme olana n  vermektedir. Sanal küre 
üzerinde bu analiz yap l rken her türlü veri kullan labilmektedir. 
 

 
 

ekil 6. Sanal küre üzerinde ortofoto ve raster haritalarla birlikte üç boyutlu görü  analizi. 
 

Bir yol projesi uygulamas nda yolun nereden geçece i özel olarak tasarlanm  çe itli yaz l mlar yard m  
ile hesaplanabilmekte ve yol güzergâh , ard ndan da bütünüyle yol projesi bu yaz l mlar yard m  ile 
projelendirilebilmektedir. Uygulama kapsam nda mühendislik ölçmeleri aç s nda yap lan bir ba ka 
uygulama ise “Yol Analizi” dir. Sanal küre üzerinden seçilen iki nokta aras nda belli standartlardaki yol 
güzergâh n n belirlenmesi için geli tirilen bir arayüzdür. Yap lan örnek uygulamada sanal küre üzerinden 
seçilen iki nokta aras ndan geçebilecek yolun güzergâh  otomatik olarak çizilmekte ve her bir k r k 
noktas ndaki koordinat de erleri ve e im miktar  hesaplanarak kullan c ya gösterilmektedir ( ekil 7). Bu 
uygulamadaki kriterler ve analiz için kullan lan veriler artt r labilirse daha do ru ve detayl  analizler 
yap labilir.  
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ekil 7. Sanal küre üzerinde 3B yol analizi. 
 

Yap lan bu uygulama ayn  zamanda bir a  yap s  üzerine kurulu oldu undan istenildi inde yetki 
s n rlamas  dahilinde ba ka kullan c larla payla labilir ve di er kullan c lar n da proje üzerinde de i iklik 
yapmas na izin verilebilir. Böylelikle birbirinden fiziksel olarak çok uzakta bulunan ki ilerin gerçek 
zamanl  olarak proje üzerinde yorum yap p karar vermesi ve ayn  zamanda projeyi de i tirebilmesi 
sa lanabilir. 
 
5. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Sanal küreler kullan larak yap lan uygulamalarda standart ve ortak veri kullan m  sayesinde bütün 
kullan c lar ayn  verilere ula abilmektedirler. Sunumu yap lan bu veriler çok farkl  sanal küre 
uygulamalar  üzerinde kullanabilmektedir. Kullan lan bu verilerin sunum standartlar  konusunda OGC 
Web Servisleri önemli bir rol üstlenmektedir. Sanal küre yaz l mlar n n bu servisleri desteklemesi 
nedeniyle de web servisleri ile haritalar n sunulmas  ve kullan c lar n bu haritalar  basit bir masaüstü 
uygulamas  içerisinde kullanabilmesi, günümüzde bir ihtiyaç haline gelmi tir. 
 
Günümüzde her seviyeden kullan c lar ellerindeki mevcut çe itli yaz l mlarla co rafi tabanl  çe itli 
analizler ve uygulamalar yapmakta, bu analizler için de web servisleri taraf ndan sunulan farkl  özellikte 
haritalar , ortofotolar , uydu görüntülerini ve çe itli co rafi verileri kullanmaktad rlar. Böylelikle 
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konumsal veri kullan m n n yayg nla mas , veri payla m n n artmas  ve standart say sal co rafi veri 
kullan m n n gereklili i aç s ndan a  üzerinden co rafi veri sunumunun önemi her geçen gün 
artmaktad r. 
 
Mühendislik ölçmeleri aç s ndan ise sanal küreler farkl  bir araç olarak ortaya ç kmaktad r. Temel olarak 
bütün sanal küre uygulamalar nda nokta, çizgi ve alan ölçümleri yap labilmektedir. Önemli olan eldeki 
mevcut problemleri çözebilecek ve çe itli projeleri gerçekleyebilecek araçlar n sanal küre uygulamalar  
üzerinde geli tirilmesidir. Ancak bu ekilde sanal kürelerin gerçek potansiyelleri ortaya ç kabilir ve çok 
farkl  projelerde kullan labilir hale gelebilir. 

 
Yap lan bu çal ma ile basit anlamda verilerin WMS ile nas l bir yap  üzerinde sunulabildi i, kullan lan 
araçlar n neler oldu u aç klanmaya çal lm t r. Mevcut sanal küre yaz l mlar n n üzerine kullan c lar n 
kendi ihtiyaçlar  do rultusunda farkl  uygulamalar geli tirebilecekleri ortaya konulmu tur. 
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ORTOFOTO B LG  S STEM  
TAPU VE KADASTRO MODERN ZASYON PROJES ’NDEK  YER  VE ÖNEM  

A. KISA1, S.BAKICI1, B.ERKEK1, L.ÖZMÜ 1, T.TUFAN1 

 

1Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Ba kanl , 06100, Oran 
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Özet 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Ba kanl  bünyesine 
kazand r lan yeni fotogrametrik sistemler, kurumun,  teknolojideki geli meleri çok yak ndan takip 
etmekte ve  sektördeki lokomotif görevini ba ar l  bir ekilde yürütmekte oldu unun bir göstergesidir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü bünyesinde yürütülen Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi, 
ülkenin say sal kadastrosunun tamamlanmas n n ard ndan, mevcut kadastronun da sa lam ve kaliteli 
bir ekilde, güncel olarak yenilenmesi ve say sal ortama aktar lmas  konusunda oldukça ba ar l  bir 
projedir. Bu kapsamda yürütülen çal malarda, görüntü altl  olarak 20-30cm GSD do rulu una 
sahip ortofoto görüntü altl klar ndan faydalan lmas  öngörülmü tür. Kullan lacak görüntü altl klar , 
yenileme öncesinde karar destek süreçlerinde, yenileme sonras nda ise kalite, bütünlük kontrollerinde 
ve yasal boyutuna altl k olu turmak amac n  öngörmektedir. Kurum bünyesinde kurulan, görüntüleri 
servis verebilen sistemler vas tas  ile OGC standartlar na uygun ortofoto görüntüler servise haz r hale 
getirilmektedir. Bu kapsamda kurum bünyesindeki mevcut ortofoto görüntülerine ek olarak, çe itli 
kurum ve kurulu lar ile protokoller yap larak bu kurum ve kurulu lar n da ortofoto görüntüleri 
payla lm  ve payla lacakt r. Ayr ca yap lan ortofoto ihale çal malar  ile de ortofotosu mevcut 
alanlar n daha da geni letilmesi çal malar na h z verilmi tir. 
 
Anahtar Sözcükler: TKGM, TKMP, Ortofoto, OGC, Görüntü Servisleri. 
 

ORHO-PHOTO INFORMATION SYSTEM AND ITS IMPORTANCE IN LAND 
REGISTRY AND CADASTRE MODERNIZATION PROJECT 

 
Abstract 
 
Acquisition of new photogrammetric systems by Photogrammetry and Geodesy Department of General 
Directorate of Land Registry and Cadastre indicates that the Directorate is following the newest 
technologies very closely and successfully pursuing its leading role in the sector. Land Registry and 
Cadastre Modernization Project carried out by the Directorate aims to renew and digitize the present 
cadastre by reliably and sufficiently updating soon after completing the Turkey’s digital cadastre. It is 
envisaged that ortho-photo imaging bases are to have 20-30 cm GSD accuracy for this work. These 
imaging bases will serve the purpose of forming the bases for the decision-making process before the 
renewal and for the quality and integrity checks and legal aspects after the renewal. The ortho-photo 
images complying with the OGS standards are made readily available using the image delivery 
systems (imaging services) established within the Directorate. In this scope, as well as the ortho-photo 
images kept in the establishment, the Directorate will also share the images from various other 
institutions by ratification of protocols with these institutions. Moreover, it is being speeded up to 
further expand the areas with ortho-photo images by contracting private companies. 
 
Key words: General Directorate of Land Registry and Cadastre, Ortho-photo, OGC, Imaging Services 
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1. Genel 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü bünyesinde yürütülen Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi, 
ülkenin say sal kadastrosunun tamamlanmas n n ard ndan, mevcut kadastronun da sa lam ve kaliteli 
bir ekilde, güncel olarak yenilenmesi ve say sal ortama aktar lmas  konusunda oldukça ba ar l  bir 
projedir.  Bu proje kapsam nda TAKB S çal malar  daha geni  alana yay lma imkan  bulmu , tesis 
kadastrosu çal malar  tamamlanm , yenileme çal malar  da ayn  h zda ve kararl l kla ba lat lm  ve 
devam etmektedir. 
 
Bu geli meler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ile birlikte i  yapan kurum, kurulu  ve vatanda lar 
da i birli inin ve güven ili kilerinin daha da artmas na sebep olmaktad r. Ülke genelinde tüm mülkiyet 
bilgisini üreten, depolayan, yöneten ve koruyan köklü bir te kilat olan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü ü, lokomotif görevleri ile de ülkenin gelece ine önemli çal malarla yön vermektedir. 
 
Son zamanlarda Türkiye Ulusan Co rafi Bilgi Sistemi çal malar n n da h z kazanmas  ile, ülke 
genelinde hassas, güvenilir ve güncel altl klara gereksinim duyulmaya ba lanm t r. Bu konuda da 
önemli projelere imza atan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, Ortofoto Bilgi Sistemi projesini hayat 
geçirmek için çal malar na ba lam t r.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Ba kanl  bünyesine 
kazand r lan yeni fotogrametrik sistemler, kurumun,  teknolojideki geli meleri çok yak ndan takip 
etmekte ve  sektördeki lokomotif görevini ba ar l  bir ekilde yürütmekte oldu unun bir göstergesidir. 
Bu ekilde ülke genelinde en k sa zamanda temel bir altl k olarak ortofoto görüntüler haz rlanacak ve 
servis edilecektir. 
 
 
 
2. Ortofoto Bilgi Sistemi Gereksinimi 
 
Ülkemizde bulunan ve co rafi verilerle çal an pek çok sektör bulunmaktad r. Bu sektörlerin en temel 
ihtiyac  sa l kl , güvenilir, kolay ve çabuk ula labilir, sonuç al nabilir bir sistemin bulunmas d r. 15 
May s 2007 de yay mlanan INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) direktifinin de 
en temeldeki amac  “bölgesel, ulusal ve uluslar aras  alanda halk ve kamu kurulu lar  taraf ndan 
kullan lan; uygulamaya, görüntülemeye ve de erlendirmeye haz r halde bulunan yüksek kaliteli ve 
harmonize edilmi  mekansal (co rafi) veri elde etmektir.” INSPIRE direktiflerin temel prensipleri 
a a daki ad mlarda detayl  belirtilmektedir. 

• Veri bir defa toplanmal d r ve en etkili ekilde güncelli i sürdürülmelidir.  
• De i ik veri kaynaklar ndan elde edilmi , ayn  kategorideki farkl  veriler birle tirilebilmeli ve 

birçok kullan c  ve uygulama servisleri taraf ndan payla labilmelidir.  
• Ülkelerin bir kurumu taraf ndan toplanan mekansal verileri ülkenin di er kurumlar  taraf ndan 

da eri ilebilir olmal d r.  
• yi bir ülke yönetimi için gerekli olan mekansal veri, geli mi  uygulamalar  sa layacak 

durumda olmal d r.  
• Mekansal verinin, amaçlara uygunlu unu de erlendirmek ve verinin kullan m n n sa lamak 

ad na hangi durumlar n uygulanmas  gerekti ini bilmek için gerekli bilgiye kolayca 
ula labilmelidir.  

Bu amaçla da öncelik s ras na göre yap lmas  gereken Ekler yay mlanm  ve kurallar  konulmu tur. Bu 
yay mlanan öncelikler s ras na göre ülke genelinde bu i leri yapan kurum veya kurulu lar görevlerini 
yerine getirmek için gereken çal malar  bünyelerinde haz rlamaktad rlar. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü de bu çal malarda kendi üzerine dü en görevleri h zl  bir ekilde 
yerine getirmek için ça da  ve ileriye dönük çal malara ba lam t r. 
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ekil 1.  
 
Bu çal malardan bir tanesi de, tüm co rafi tabanl  çal malara altl k te kil edecek olan Ortofoto Bilgi 
Sistemi çal malar d r. Ortofoto Bilgi Sisteminin en önemli amac , Tapu Kadastro Modernizasyon 
Projesi kapsam nda, kadastro yenileme çal malar nda 

 Yenileme öncesi karar destek süreçlerinde kullanmak 
 Yenileme sonras nda ise kalite, bütünlük kontrolleri ve 
 Yasal boyutuna altl k olu turmak 

eklinde olmaktad r ( ekil 1). Bunun yan  s ra ülke seviyesinde kullan m ihtiyac  da oldukça büyük 
boyutlardad r. Yan ürünlerinden bir tanesi ve önemli süreci olan say sal yükseklik modelinin 
üretilmesi çal mas  da bu projenin önemini bir kat daha art rmaktad r. 
 
 
2.Ortofoto ve Ortofoto Harita 
 
Ortofoto, resmin e iklik ve dönüklü ünden ileri gelen hatalar n giderilmesi, ayr ca arazideki yükseklik 
fark ndan ileri gelen nokta kaymalar n n da asgari düzeye indirilmesi suretiyle elde edilen üründür ve 
perspektif resimlerdeki, resim e ikli i ve arazideki yükseklik farklar ndan dolay  olu an görüntü 
kaymalar n n giderilmesi sonucu elde edilen ve harita gibi belli ve sabit bir ölçe i olan topografik 
görüntüdür ( ekil 2).  Di er bir tan mla, taranm , geometrik ve perspektif bozulmalar  giderilmi  ve 
bir harita projeksiyonu yada düz bir dikdörtgen form üzerine oturtulmu , foto plan olarak da 
adland r lan düzeltilmi  hava foto raf d r.  
 
Ortofoto Harita, üzerine harita kenar bilgileri, gridler, e  yükseklik e rileri, yer ve mevki isimleri ve 
benzeri kartografik bilgilerin eklendi i ortofoto görüntülere verilen isimdir. Resimlerdeki e iklik 
etkileri ve yükseklik farklar ndan (rölyef kayma) ileri gelen hatalar n giderilmesi ile elde edilen 
ortofoto görüntüler üzerine e  yükseklik e rileri, yükseklik bilgileri, harita kenar bilgileri de eklenmek 
suretiyle elde edilen, ortofoto görüntü parçac klar n n birle tirilmesiyle standart veya rastgele 
ölçeklerde üretilen foto haritad r.  
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ekil2.  

 
2.1. Ortofoto Üretim Süreçleri 
 
Fotogrametrik harita üretimin a amalar  ekil 3’de gösterildi i gibi genel olarak a a daki ekilde 
gerçekle tirilir. 

 Planlama 
 Uçu  Planlar  ve Haz rl klar n n Yap lmas  
 Jeodezi 
 Uçu  
 Görüntülerin Elde Edilmesi 
 Fotogrametrik K ymetlendirme Çal malar  
 Ürünlerin Elde Edilmesi 
 Ar ivleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 3. Fotogrametrik harita üretim a amalar . 
 

Ortofoto üretiminde kalite kontrolünün yap lmas , sonuç ürüne olan güvenilirli in artmas na yol 
açacakt r. Bu sebeple a a da belirtilen kalite gereksinimleri mutlaka göz önünde bulundurulmal d r. 
Bu uygulamalar n yap lamamas  durumunda ortaya ç kan bozulmalar ekil 4’de verilmi tir. 
 

• Spektral bantlar ve Kapsama Alan  
• Spektral bantlar (R,G,B,IR,…) 
• Spektral Kapsama Alan  (Görünür Dalga Boylar , …) 

• Radyometrik Do ruluk, Bütünlük 
• Radyometrik Çözünürlük (8 Bit, 12 Bit, …) 
• Radyometrik S n rlar (0-256,0-64Milyon,…) 
• Radyometrik Da l m (Gaussian Curves….) 
• Örnekleme Algoritmas  (Bilineer, Kubik,….) 

• Mekansal Çözünürlük ve Kapsama Alan  
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• Yer Örnekleme Aral ndaki Mekansal Çözünürlük 
• Say sal Görüntünün Arazide Kaplad  Alan 

• Geometrik Do ruluk, Bütünlük 
• Görüntü Üzerindeki Detaylar n Görünümleri 

• Renk Dengeleme ve Zenginle tirme 
• Arazideki Do al Renklerin Elde Edilmesi 
• Ayr nt lar  ncelenecek Detaylar Öne Ç kart l r 

• Konumsal Do ruluk 
• Konum ve Yükseklikte Arazi le Uyumlulu u 

• Grafik Mükemmellik 
• Resim Bo luklar , Bulut Gölgeleri Olmamal  
•  Farkl  Zamanlarda Çekilen Görüntüler Kullan lmamal  

• Görüntü Format  ve Co rafi referanslama  
• Co rafi Etiketleri, Koordinatlar  çeren Geotiff Format 

• Dosya simlendirmeleri 
• Metadata Taml  

• Metadata Geotiff Format  çine Gömülüdür 
• Metadata ASCII olarak Kay tl d r  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ekil 4. Ortofoto haritalarda bozulmalar. 

 
2.2.Ortofoto Do rulu u 
 
Ortofoto do rulu u genellikle a a daki hata kaynaklar na ba l d r; 

 Kullan lan malzemelerin hatalar  
 ç yöneltme ve d  yöneltme elemanlar ndaki hatalar 
 Yüzey modelinde elde edilmeyen cisimlerin resimlerdeki kay kl klar  
 A  noktalar  aras nda kullan lan enterpolasyon hatalar  
 Elde edilen say sal arazi modelinde a  noktalar  yüksekli indeki hatalar 
 K vr ml  arazi yüzeylerinin a  modeline yakla m hatalar  
 Görüntü birle tirme çal malar ndaki hatalar 
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Ortofotonun do rulu unu etkileyen iki büyük faktör yöneltme hatalar  ve say sal yükseklik modelinin 
kalitesi olarak belirlenebilir. Bu büyük faktörlerden yöneltme hatalar  GPS, say sal kamera, GPS/IMU, 
uygun yaz l mlar kullan larak oldukça azalt lm t r.  Yap lan bilimsel ara t rmalarda yükseklikteki 2 
m’lik bir hatan n etkisi u ekilde belirlenmi tir. Nadir noktas nda hata s f ra yak nd r, nadir 
noktas ndan 2.5 km uzakl kta maksimum koordinat hatas  0-60m-1m civar ndad r. 
 
3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Bünyesinde Ortofoto Bilgi Sistemi Çal malar  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü bünyesinde ba lat lan ve çok h zl  bir ekilde sonuca ula an 
projelerden en önemlisi olan Tapu kadastro Modernizasyon Projesi kapsam nda yap lan yenileme 
çal malar nda temel altl k olarak kullanmak ve di er kamu kurum ve kurulu lara da hizmet vermek 
amac  ile ortofoto üretim çal malar  h z kazanm t r. Bu ba lamda ortofoto çal malar na yönetimin 
tam deste inin olmas , çal malar n ba ar l  bir ekilde sonuçland r lmas na en büyük etkendir. 
Çal malarda uzman personelin olmas , projenin ba ar l  olmas ndaki en önemli di er bir etkendir ve 
kurumun y llarca olan birikiminin kullan lmas n  sa lam t r ( ekil5). 
 
Altl klar n bir an önce tamamlanmas  için kurum bünyesinde yap lan çal malara, özel sektörün de 
katk  sa lamas  için gerekli giri imler yap lm  ve sektöre de önemli ve kapsaml  bir çal ma yapma 
imkan  verilmi tir. 
 
Mevcut ortofotolar tespit edilmi , kalite kontrolleri yap larak sisteme girilmi tir. Kurum ve kurulu lar 
ile protokoller yap larak, bulunduklar  bölgeye ait ortofoto görüntüler elde edilmi  veya servis olarak 
al nm t r ekil 6’da üretim alanlar  gösterilmi tir. 
 
Tüm bu çal malarda en önemli etken olan teknolojik geli meler de yak ndan izlenmi  ve mevcut 
uça a GPS/IMU destekli, siyah-beyaz, renkli ve yak n k z lötesi bantlarda çekim yapma imkan  olan 
say sal kamera tesis edilmi tir. Ayr ca üretim a amas nda kullan lmak üzere, görüntü i leme yaz l m 
ve donan mlar , stereo de erlendirme yaz l m ve donan mlar , depolama ünitesi  kurum bünyesine 
kazand r lm t r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil5. 
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ekil 6. Ortofoto üretim proje alanlar  
 
4. Ortofoto Servisi 
 
Haz rlanan ortofotolar OGC standartlar nda haz rland , gerekli kalite kontrolleri yap ld  ve servisler 
haz rland . Bu servislere internet üzerinden kolayl kla eri ilebilmekte ve OGC standartlar n  
okuyabilen CAD/GIS yaz l mlar  ile kullan labilmektedir. Ayr ca yap lan bir web sayfas  arac l  ile 
de ortofoto servisi yap lan tüm görüntüler sunulmaktad r ( ekil8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 7. 
 
 

ekil 7. 
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ekil 8.  
 
5. Sonuç 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü bünyesinde ba lat lan ve ba ar l  bir ekilde devam ettirilen 
Ortofoto Bilgi Sistemi çal malar , teknolojinin en son geli melerini takip ederek, kaliteli, güncel 
verilerle desteklenecektir. Verilerin kopyalanmas  de il servis edilmesi ile de daha çok kullan c ya 
ula lmas  sa lanacak, temel altl k olarak kullan ld nda, kalitede birliktelik sa layacakt r.  
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Özet 
 
Bu çal mada, TÜB TAK taraf ndan destek verilen, “Sürekli Gözlem Yapan GPS stasyonlar  A  ve 
Ulusal Datum Dönü ümü Projesi (TUSAGA-Aktif / CORS-TR)” stanbul Kültür Üniversitesi ( KÜ) 
yürütücülü ünde ve Harita Genel Komutanl  (HGK) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü (TKGM) 
mü terek mü teri olmak üzere 08 May s 2006 tarihinde ba lam  olup, 08 May s 2009 itibariyle 
tamamlanarak sistem i letilmeye ba lanm t r. Ayr ca Sistemle; Türkiye ve Kuzey K br s Türk 
Cumhuriyetinde 24 saat anl k olarak noktasal konum bilgileri cm do rulu unda ( post processing 
yöntemler ile de mm ler mertebesinde) koordinat ve hücresel dönü üm parametreleri elde edilmektedir. 
Bu istasyonlardan elde veriler yard m yla kadastro çal malar , tektonik hareketlerin izlenmesi, sanat 
yap lar ndaki deformasyon belirleme çal malar , hassas tar m çal malar , atmosferik ve meteorolojik 
olaylar n incelenmesi ve irdelenmesi, askeri ve savunma amaçl  çal malar, erken uyar  çal malar , yol 
ve yön bulma çal malar , araç takip sistemleri çal malar n n da  içinde bulundu u çok geni  bir 
yelpazede hizmetler sunulmaktad r. Koordinat düzeltme parametrlerinin hesaplanmas  TKGM Kontrol 
merkezinde yap lmaktad r.Hesaplanan RTK düzeltme parametrleri RTCM ve CMR+ formatlar nda 
al c lara gönderilmektedir. 
 
Bu çal mada, TUSAGA-Aktif Kontrol merkezi yaz l mlar  hakk nda da bilgi verilmi tir.  
 
Anahtar Kelimeler: TUSAGA-Aktif, RTK, CMT+, NTRIP 
 
Abstract 
 
TUSAGA-Aktif System has been proposed by Istanbul Kültür University (IKU), jointly with the General 
Command of Mapping (GCM) and the General Directorate of Land Registry and Cadastre (GDLRC). 
The Project has been started at 08 May 2006 and  completed at May 2009. 
 
The main goal of the project are; to provide RTK GNSS data corrections, determine real time precise 
coordinates throughout Turkey and  North Cyprus via establishing 146 TUSAGA-Aktif stations, to 
determine datum transformation models and computations between different coordinate systems 
(ED50/WGS-84) and serve data for geodetic, terrestrial mapping and cadastre applications and military 
applications, determine earthquake shift and plate deformation monitoring with RTK Coordinates of 146 
stations.  
 
Computations of coordinate correction parameters are being held in main control center established in 
GDLRC. GPS data collected at all stations are transfered to the control centers via ADSL and 
GPRS/EDGE and correction parameters are transfered to the users in the filed after computed in these 
centers. RTK correction parameters which are in current RTCM and CMR+ communication formats are 
transfered to the rovers via one of GSM, GPRS and NTRIP. 
 
In this study some information has been given about TUSAGA-Aktif Control Center software.  

 
Keywords: TUSAGA-Aktif, RTK, CMT+, NTRIP 
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1. Giri  
 
10 Mart 2005’de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu (TÜB TAK) 1007 kodlu “Kamu 
Kurumlar  Ara t rma ve Geli tirme Projelerini Destekleme Program ” ad yla yeni bir program 
ba latm t r. Bu programda belirtilen hedefler do rultusunda, Sürekli gözlem yapan referans istasyonlar -
Türkiye (CORS-TR) projesi, yeni bir RTK CORS a  olarak Türkiye’de kurulmu tur. CORS-TR projesi 
stanbul Kültür Üniversitesi (IKU), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü (TKGM) ve Harita Genel 

Komutanl  (HGK) i birli i ile kurulmu tur. Bu proje TÜB TAK sponsorlu unda resmen 8 May s 2006 
tarihinde ba lam  ve May s 2009 tarihinde tamamlanm t r. CORS-TR projesinin temel amaçlar ; Tüm 
Türkiye genelinde 7/24 saat ilkesine göre co rafi konumlar  hem gerçek zamanda (RTK) hem de 
postprocessing ile h zl , ekonomik ve duyarl  olarak belirlemek, Türkiye’nin yer ald  bölgedeki 
atmosferi ( iyonosfer ve troposfer ) modellemek ve daha hassas meteorolojik tahminler ile sinyal ve 
ileti im konular na katk  sa lamak, Türkiye’deki tektonik (plaka) hareketlerinin duyarl  ve sürekli olarak 
izlenmesi, deformasyon miktarlar n n mm seviyesinde belirlenmesi ve böylece depremlerin önceden 
belirlenmesi ve erken uyar  çal malar na katk da bulunmak, eski ED50 Datumu ile ITRFxx Datumu 
aras ndaki dönü üm parametrelerini hassas olarak belirleyerek  kadastral, haritac l k, jeodezik ve bilimsel 
çal malar için veri sunmakt r. Projede tüm Türkiye’de yakla k 147 sabit GPS istasyonu kurularak RTK 
düzeltme verileri sa lamak ve bu verilerle gerçek zamanl  ve santimetre mertebesinde koordinat elde 
edilmektedir. 

 
 

2. TUSAGA-Aktif Sistemi letim Yap s   
 
TUSAGA-Aktif sisteminin  i letilmesi ve  düzeltme  parametrelerinin hesaplanmas  tek bir merkezden 
yap lmaktad r. Proje kapsam nda kurulan istasyonlarda birer adet GNSS (GPS+GLONASS) al c s  ve 
al c ya ba l  bir jeodezik GNSS anteni bulunmaktad r. Sistemde, sabit GPS istasyonlar  ile kontrol 
merkezleri aras ndaki ileti im ADSL üzerinden sa lanmaktad r. Ayr ca, ADSL hatt nda meydana 
gelebilecek veri kesikliklerinde mevcut bir Router ile GPRS modem devreye girecek ve veri iletimi 
GPRS/EDGE ile yap lacakt r. Kontrol merkezlerinde bulunan sunucular (server) tüm istasyonlardan gelen 
anl k verilerden yararlanarak atmosferik modelleme yapacak ve DGPS/RTK düzeltme verileri 
hesaplayacakt r. Söz konusu düzeltme verileri ise arazide bulunan gezici al c lara GPRS üzerinden 
aktar lacakt r. Bu ekilde tek frekansl  bir GPS al c s  DGPS verisini kullanarak metre alt  do rulukta, çift 
frekansl  bir GPS al c s  ise RTK verisini kullanarak 1-10 santimetre do rulukta konum 
belirleyebilecektir. Veri aktar m format  olarak NTRIP kullan lacakt r. NTRIP; diferansiyel düzeltme 
verisi veya di er tür GNSS verisinin sabit veya gezici kullan c lara Internet üzerinden yay nlanmas  için 
Almanya Jeodezi ve Karto rafya Kurumu (BKG) taraf ndan geli tirilmi  olup, Hypertext Transfer 
Protokolu (http) esasl  genel ve ba ms z bir protokoldür. 

            
ekil 1. TUSAGA-Aktif Sistemi Ana Bile enleri 
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NTRIP; GSM, GPRS, EDGE veya UMTS gibi Mobil IP a lar  üzerinden internete kablosuz ula m  
desteklemekte, ayn  zamanda RTCM taraf ndan da önerilen bir standartt r. NTRIP sistemi üç yaz l m 
bile eninden olu ur; NtripClient, NtripServer ve NtripCaster. NtripCaster gerçek http server yaz l m  
olup, NtripClient ve NtripServer http client olarak davran r.  
NtripServer GPS referans istasyonundan veri almakta ve bunu NtripCaster’a iletmektedir. NtripCaster bir 
“telefon santral ” gibi davranmakta ve NtripClient’lar  istedikleri veri dizilerine ba lamaktad r. Bu türde 
bir yap  yüzlerce gezici al c ya ayn  anda düzeltme verisi gönderilebilmesi amac yla geli tirilmi tir. 
Günümüzde DGPS ve RTK kullan c lar  için bir çok veri aktar m format  kullan lmakla birlikte en yayg n 
kullan lan  RTCM veri aktar m format d r. 
RTCM’in SC-104 isimli komitesi taraf ndan 2004 y l  ubat ay nda diferansiyel GNSS hizmetleri için 
RTCM 3.0 protokolü kullan ma sunulmu tur. RTCM 3.0’ün daha önceki versiyonlardan en önemli fark  
RTK mesajlar n  desteklemesidir.  
Bu protokol GNSS RTK çal malar na yönelik verinin yan  s ra, kod, ta y c  faz gözlemleri, anten ve 
çevresel parametreleri de içermektedir. Daha da önemlisi, bu format üzerinde de i ikliklere olanak 
verecek ekilde geli tirilmi tir (GALILEO, GPS L2C, L5 sinyalleri gibi), ( Parkinson, . W., Spilker, J.J 
Jr., 1996) 

2.1 Kontrol Merkezleri 
Kontrol merkezleri Ankara’da TKGM-Oran tesislerinde ve HGK-Cebeci tesislerinde yer almaktad r. 
RTKNet ve GPSNet analiz ve kontrol sistemi, web sunucu, veri yedekleme ünitesi, yönlendirici, güvenlik 
ünitesi ve çevre donan mlar ndan olu maktad r. 

 
 
 
TUSAGA-Aktif Kontrol Merkezleri Donan m ve yaz l mlar  a a da verilmektedir ( ekil 2.). 

 
 DL140G3 Dual-Core X5110 3.00 GHZ-1x4MB 1GB 80GB SATA 1U Rack; Windows 2003 

Server 
 DL140G3 Dual-Core 2x X5110 3.00 GHZ-1x4MB 1GB 80GB SATA 1U Rack; 

Windows 2003 Server; 2x1GB FBD 
 NAS HP DL380 2TB SATA Storage Server; Dual-Core; 1GB, DIMM; 2x1GB FBD 
 StorageWorks Backup Unit with Smart Array 
 17" LCD TFT Flat Panel Monitor (10) 
 CISCO 2811 Router with VPN encryption; 2xDSL interface 
 24-port unmanaged switch 
 19" 16-port KWM switch 
 19" 42U Server Max cabin with FAN and Thermostat module 
 19" Rack console with 17" TFT display, keyboard, mouse, touchpad 
 HP A4 laser printer 
 Trimble VRS SW (including GPSNet, RTKNet, webserver, Rover Integrity, Coordinate 
   Monitor and data storage) for GNSS stations/nodes 

 Microsoft Office ( MS Access ile) 
 Working table 
 VNCe SW 
 IPCluster SW 
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ekil 2. Kontrol Merkezi Sunucusu 
 

 
2.2  TUSAGA-Aktif stasyonlar  

 
TUSAGA-Aktif istasyonlar n n yerlerinin seçiminde zemin yap s , elektrik, telefon, internet ve güvenlik 
hususlar  dikkate al nm  ve tüm Türkiye’de gerçekle tirilen arazi ke ifleri neticesinde Devlet 
Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Meteoroloji istasyonlar , Üniversiteler, Belediyeler ile Kamu Kurum 
ve Kurulu lar na ait bina ve araziler seçilmi tir. 

 

 
ekil 3. TUSAGA-Aktif stasyonlar  

 
Türkiye ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti (4 Adet) geneline da lm  147 Sabit GPS istasyonu olup, 
da l mlar  ekil-4’de gösterilmektedir; 
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Bu istasyonlar n tesis tipi yönüyle da l m ; 
 

 Çat  tipi istasyon (89 adet), 
 Zemin tipi pilyeye sahip istasyon (28 adet), 
 Teras tipi istasyon (30 adet) eklindedir. 

 
Sabit istasyon antenlerinin yerle tirildi i pilyeler bina üstü veya zeminde in a edilmi  olup, zemin tipi 
pilye T P A ( ekil 4 a.)’ye göre, çat  ve teras tipi pilye ise T P B ( ekil 4 b. ve 4 c. )’ye göre in a 
edilmi tir. 
 

 

        ekil 4 a. Zemin                       ekil 4 b. Teras                               ekil 4 c. Çat  
 

 
Her bir istasyona ait ula m durumu, anten, antenin oturdu u beton blok, elektrik ve ileti im altyap s n  
gösterir “As-Built” projesi, istasyon ileti im bilgileri ve irtibat personeli bilgileri mevcut olup bu 
kapsamda haz rlanan nokta protokolü olu turulmu tur. istasyon donan mlar yla ilgili bilgiler özet olarak 
a a daki gibidir; Kabin: CORS donan m n n muhafazas n  sa layan kabinlerde al c  donan m n n 
yan nda, dört taraf  aç labilen, içinde dört adet AC ile, 2 adet de DC ile çal abilen fan, Is  ayarlay c  ve 
kemirgenlere kar  sinyal yay c  bulunmaktad r. Her istasyonda söz konusu kabinlere, elektrik ve ADSL 
hatt  ba lant s  yap lm t r ( ekil 5). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ekil 5. Kabin içi Donan m                                                     ekil 6. stasyon Kabini 
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TUSAGA-Aktif Referans istasyonlar  Al c  Donan mlar  ( ekil 5.) 
 

 Trimble NetR5 GNSS al c s , 
 Trimble Zephyr Geodetic-II anten ve tribrah, 
 Kesintisiz Güç kayna , 
 AKÜ ve arj aleti, 
 ADSL Modem/Router ( EDGE fallback), 
 Y ld r m koruma Adaptörü 

 
Sistemin kurulum ihalesini kazanan “TRIMBLE EUROPE BV” firmas  taraf ndan, daha sonra yap lacak 
istasyon ilaveleri durumunda kontrol merkezi yaz l m n n 250 istasyona kadar çal abilece i taahhüt 
edilmi tir. 

 
2.3 Kullan c lar 
 
Gerçek ve tüzel ki iler olup, kendi GPS al c lar  ile birlikte TUSAGA-Aktif veri ileti im sistemiyle 
uyumlu donan ma sahip olmas  ve sisteme kay t olmas  gerekmektedir. 
 
2.4 leti im Altyap s  
 
leti im yap s  hususunda a a daki unsurlar kullan lmaktad r; Sabit GPS istasyonlar ndan kontrol 

merkezine veri aktar m  için bütünle ik ADSL/GPRSEDGE modem kullan lm t r. Sistemde öncelik 
ADSL hatt nda olup ADSL hatt nda herhangi bir ar za durumunda GPRS-EDGE modülü otomatik olarak 
devreye girmektedir. Uydu tabanl  VSAT Terminalleri (ihtiyaç duyulmas  halinde) veri iletiminin 
özellikle yukar da ifade edilen ileti im sisteminin çal mad  veya etkili olmad  ölü alanlarda devreye 
girmesi planlanmaktad r.  
 
2.4.1 Kontrol Merkezi ileti im altyap s  
 
Kontrol merkezleri (HGK ve TKGM) ile Sabit GPS istasyonlar  aras nda çift yönlü ileti im sürekli aç k 
bulunacakt r.Kontrol merkezlerinde internet ba lant s  Metro Ethernet (f/o) ile sa lanmaktad r 
(TKGM’de 20 MBit, HGK’da 10 MBit). 
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ekil 7 a.  Tusaga-Aktif Yeni Sistem Odas  
 

 
                            

ekil 7 b.  Tusaga-Aktif Yeni Sistem Odas  
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2.4.2 leti im Yap s n n Detaylar  
 
A  referans istasyonlar n n ba ar s , ileti im ile do rudan ili kilidir. CORS sistemlerinde veri ileti imi iki 
noktada gereklidir;  
  

 Sabit Referans istasyonlar ndan Kontrol Merkezlerine sürekli veri transferi, 
 Gezicilerin saha çal mas  s ras nda düzeltme verisi almak için Kontrol Merkezlerine ba lanmas  

s ras ndaki veri transferidir.  
 
Sabit referans istasyonlar ndan Kontrol Merkezlerine do ru olan veri ak n n stratejisi belirlenirken 
teknik ve maliyet konular  gözetilmi  ve Türk Telekom hatlar  üzerinden verilen ADSL hizmetinin veri 
ileti im yap s nda birincil olmas  uygun görülmü tür. Ancak, olas  bir durumda Telekom yap s n n zarar 
görmesi veya ADSL ba lant s n n kesilmesi s ras n da acil durum olarak veri transferinin GSM 
operatörleri taraf ndan temin edilen GPRS/EDGE üzerinden geçmesi dü ünülmü tür. Bu acil durum 
olas l  Teknik ve idari artnamede yer alm  ve ihaleyi alan Trimble firmas ndan uygun modemin temin 
edilmesi sa lanm t r. Sabit referans istasyonlar ndaki veri transferi için al nacak olan ADSL ve 
GPRS/EDGE hizmeti için Türk Telekom ve mobil operatör firmalar  ile görü ülmü  ve ADSL ba lant  ve 
servisi konusunda Türk Telekom ile protokol yap lm t r. GPRS/EDGE hizmeti için ise GSM firmalar  ile 
görü ülmü  ve sabit referans istasyonlar ndan veri transferi için ayl k sabit miktar üzerinden fiyat 
teklifleri al nm t r. Ayr ca, öncelikli ileti im servisi olarak ADSL, kesinti olmas  halindeyse 
GPRS/EDGE ba lant s  kullan laca ndan GSM mobil operatörden, ayl k sabit miktar yerine “kulland n 
kadar öde” yakla m  için de teklif istenmi tir. Kapsama alan , vermi  oldu u fiyat ve teknik hizmet 
aç s ndan Turkcell firmas  tercih edilmi tir. Sonuç olarak; TUSAGA-Aktif projesinde kontrol merkezi ve 
GPS referans istasyonlar  aras ndaki ileti im için kullan lacak ba l ca ileti im araçlar  a a daki ekilde 
belirlenmi tir: 
 

 Türk Telekom ADSL Internet (NTRIP), 
   Turkcell GPRS / EDGE ve Internet (NTRIP). 

 
Ayr ca; arazide son kullan c lar n sisteme fixlenememe, fload’a dü me, ba lanamama, kullan c n n hattan 
dü mesi gibi proplemleri en aza indirgemek için Turkcell’le i birli i yap larak APN tüneli tan mlanm  
Access Point Name (APN)  ve kullan c lar n sisteme bildirdikleri data numaralar  APN tüneline dahil 
edilmi tir.  
 
Aplikasyon uygulamalar nda kullan c lar düzeltme verisi almak için Kontrol Merkezlerine ba lanmas  
durumunda günümüz teknoloji artlar nda arazi ko ullar nda ya mobil operatörlerin GPRS/EDGE servisi 
üzerinden, ya da uydu arac l yla internet hizmeti veren servislerden yap labilecektir. Mobil kullan c lar 
istedikleri operatörleri kullanabileceklerdir.  
 
2.5 Sistem Bilgi ve Veri Üretimi 
 
TUSAGA-Aktif Sisteminin otomatik olarak üretti i veriler ; 
         

 GNSS Statik Ham Veri (Sabit istasyon al c lar n n teknik nitelik ve niceli inde sunulan veriler) 
   stasyon Anl k Nokta Konumlar  (3 Boyutlu) 
   Belirlenen Yöntem ile hesaplanan RTK Konum Düzeltmeleri 
 Sabit istasyon Baz nda üretilen veri/bilgiler 
 Merkez Yaz l m Yetene i Baz nda üretilen veri/bilgiler 
 Gözlem Sonras  Diferansiyel Düzeltme için veri grubu 
 Al c  ve Sistem Bütüncül Kontrol Bilgileri 
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TUSAGA-Aktif Sistem veri yedekleme a a daki unsurlar  kapsamaktad r; 
 

 Otomatik olarak üretilen verilerin yedeklenmesi;  
 

Her istasyondan gelen ( ADSL,GPRS ) datalar header (ba l k) ve anten bilgileri eklendikten sonra 1 sn’lik 
veriler eklinde ayr  olu turulan Z dizinine rinex ad  alt nda günlere ayr larak sistem otomatik olarak 
kopyalar. Daha sonra küçük bir ara yaz l m ile 1 sn’lik verilerden 30 sn’lik veriler olu turulur. Bunlar da 
Z ana dizininin alt nda Rinex30 alt dizinine kopyalan r. Web Server yard m yla da (http://212.156.70.42/) 
Web ortam nda yay nlanmaktad r. 1 sn’lik veriler her ay 30 sn’lik veriler y lda bir defa yedeklenmektedir. 
          

 Sistem harici üretilen ancak sistemde kullan lacak verilerin yedeklenmesi 
 Veri ileti im kontrol bilgilerinin yedeklemesi (TUSAGA-Aktif Sistemi Bilgilendirme Döküman , 

2008, ) 
 
3. TUSAGA-Aktif Sistemi Düzeltme Verileri  
      
3.1 FKP ( Alan Düzeltme ) 
Literatürde FKP olarak da bilinen bu yakla mda tüm GPS a  kullan larak herbir sabit istasyonda 
iyonosferik, troposferik düzeltmeler (ta y c  faz düzeltmeleri) hesaplanmaktad r,  (Wubbena, 2001, 2004; 
Vollath 2000, 2001 ve 2004). Bu sayede; 

 
    Düzeltmeler, gezici taraf ndan birçok de i ik enterpolasyon modellerinden yararlan larak 

kullan labilmektedir, 
 Çift/tek yönlü ileti im yeterli olmaktad r. 
    Kullan c  say s nda bir s n rlama söz konusu olmamaktad r. 

 
Gezici, a  düzeltmesini sabit istasyonlar n birinden al r. Çift yönlü haberle mede bu istasyonu merkez 
olarak belirler. Tek yönlü haberle mede kullan c , kendisine yak n olan bir istasyonu kendi seçmek 
durumunda oldu undan, tek yönlü haberle me hemen hemen kullan lmamaktad r. 
 
3.2 VRS ( Sanal Referans stasyonlar  ) 
 
VRS ( Virtual Reference Stations ) uygulamas nda ön art referans istasyon a ndaki bir merkez ile gezici 
aras ndaki iki yönlü ileti imdir. Gezici, yakla k koordinatlar n  a  kontrol  merkezine göndermekte ve 
merkez de tüm a  bilgilerinden söz konusu gezici konumu için  VRS  referans verilerini olu turmaktad r. 
Kontrol merkezinde olu turulan VRS  düzeltmeleri, genellikle RTCM ile geziciye gönderilmektedir.VRS 
yönteminde tüm a dan olu turulan düzeltme de erleri, gezicinin yak n nda olu turulan sanal bir referans 
istasyonu üzerinden yay nlanmaktad r. VRS yönteminin avantaj  server’daki tüm a  bilgisini kullanarak 
karma k iyonosferik ve troposferik modellemeye olanak vermesidir. FKP yönteminde ise bu modelleme 
s n rl  olup, atmosferik modeli hesaplamak için gezici sadece iki istasyondaki veriyi kullanabilir. 
 
3.3 MAC ( Master Aux l ary Concept) 
 
RTCM 3.x A  format n n temelini olu turan anafikir, alt-a  ölçü verilerinin s k t r lm  olarak geziciye 
gönderilmesi ve gezicinin farkl  hata kaynaklar  için kendi a  hesaplar n  yapmas n  sa lamakt r. Di er 
bir deyi le, referans a nca hesaplanan  düzeltmelerin gezici al c lara iletilmesi ve konumlar n gezicilerde 
hesaplanmas d r. Veri ileti imindeki hacmi küçültmek için a daki bir istasyon master ve di erleri de 
yard mc  istasyonlar olarak seçilmektedir. MAC master, istasyona ait tüm düzeltme ve koordinatlar , 
yard mc  istasyonlara ait düzeltme ve koordinat farklar n  yay nlamaktad r. MAC yeni bir format olmay p 
asl nda farkl  bir yakla md r; TUSAGA-Aktif a nca belirlenen iyonosferik, troposferik ve geometrik 
hatalar ile düzeltmeler, koordinatlar ve farklar , MAC taraf ndan geziciye iletilmekte ve gezicide çoklu-
baz hesab  yap lmaktad r. 
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4. TUSAGA-Aktif NAS Sisteminin Yap s  
 
NAS sistemi bir depolama ve sunum serveridir. NAS sunucusunun görevi, tüm istasyonlardan gelen 
Rinex verilerini, arazide çal anlara ait loglar , raporlara esas olacak  bilgileri, di er sunucular n registry 
backup lar n  saklamakt r. Bu amaçla RAID yap s  olarak disk array sistemleri içerir. D ar dan Web 
üzerinden sabit ve/veya VRS noktas  Rinex verisi taleplerinde, sistem NAS üzerinde bulunan bu verileri 
kullan r. Sisteme giri  yapan tüm kullan c lar GPRS/EDGE yoluyla NMEA bilgilerini sisteme gönderirler 
ve göndermi  olduklar  bu bilgiler yard m yla CORS Z ara yaz l m  ile kullan c lar n Google Map 
üzerinde konumlar  görüntülenir. Ayr ca bu serverde sistem ile ilgili tüm veriler depolan r. Örne in Rinex 
verileri ve Log File bunlardan baz lar d r. Bu dosyalarda sistemin göndermi  oldu u düzeltme verileri, 
kullan c lar n tüm bilgileri, sisteme giri  ve ç k nda kay t edilen bilgiler, hangi mount pointten bilgi, 
VRS Residual kay tlar  tutulmaktad r. 
 
 
 
 

 
 

ekil 8.CORSIZ Program ndan Çal malar n zlenmesi 
 
 
5. TUSAGA-Aktif Database ( CORS YÖN )  
 
Sistemde çal anlar n kay t olma verileri ise  Webrouter1 sunucusu üerindeki bir veri taban na 
kaydedilmektedir. Bu veri taban ndaki tablolar tüm  yaz l m modülleri taraf ndan kullan lmakta ve 
sisteme kay t olanlar , sürelerini kontrol etmekte ve sisteme ba lanabilirliklerini denetlemektedir. Trimble 
Streaming Manager server  ile de Kontrol Merkezi ile istasyonlar aras ndaki ileti imi ve ileti im gerek- 
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ekil 9. CORS YÖN Program nda Kullan c lar n Sistem Kay t Bilgileri   
 
 
sinimlerini sa lanmaktad r. stasyonlar n kontrol merkezi ile ileti imleri; 
 

 Referans  istasyonlar   ile kontrol merkezi aras nda  
 Lokal networklar aras nda  
 GPRS ile istasyonlar aras nda  
 E-mail serveri aras nda ba lant lar olu turulmaktad r.  

 
Bu ba lant lar, TCP/IP, NTRIP ve Seri ba lant  ekillerinde yap labilmektedir. 
Cors-Yön yaz l m  bir veri taban  olup sistemde kay tl  olan kullan c lara ait verileri depolamaktad r. Bu 
veri taban nda kullan c n n ad , parolas , adres bilgileri, telefon numaralar  ve di er ili kili istatistik 
bilgileri Access veri taban nda tutulmaktad r. Graftek taraf ndan ayr ca geli tirilen CORYön yaz l m  ise, 
bu veri taban ndaki de erleri görselle tirmek, ve do rudan veri taban na müdahale etmeden kullan c  
bilgilerini girebilmek, kullan c lar ile haberle me ve tüm  istatistiki raporlamalar  haz rlamak içindir. 
 
6. Kullan c lar n TUSAGA-Aktif Sistemini Kullan m  ve Ücretlendirme 
 
TUSAGA-AKT F (CORS-TR) a na benzer a lar ABD, Almanya, Japonya gibi birçok geli mi  ülkede 
aktif olarak kullan lmaktad r (Tablo 1). Örne in Almanya’da kurulan SAPOS (Satellite Positioning 
Service of the German State Survey) a  ülke boyutunda 250 istasyon ile hizmet vermektedir [4]. 
Düzeltme verileri RTCM format nda GSM ve 2 metre geni li inde 

 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

78

 
ekil 10. SAPOS / Almanya a n n kullan m alanlar  

 
 

Radyo frakans  ile yay nlanmaktad r. Söz konusu veriler kara ve deniz ula m , güvenlik, mühendislik, 
hassas tar m ve ormanc l k gibi bir çok alanda kullan lmaktad r ( ekil 10.) 
Di er RTK A lar : 
 

 Almanya (SAPOS ve ASCOS) 
 Avusturya (APOS)  
 Belçika (FLEPOS ve WALCORS)  
 Danimarka (GPSNet.dk ve GPS-Referencen) 
 Finlandiya (GPSNet.fi) 
 Hollanda (06-GPS) 
 ngiltere (Ordnance Survey RTK Network)  
 sveç (SWEPOS) 
 sviçre (SWIPOS™ ve SWISSAT) 
 Japonya (GEONET) 
 Norveç (SATREF™ (CPOS)) 
 Yunanistan (HEPOS) 

     
Tablo 1. Di er RTK A lar  

ÜLKE A IN SM  BÜTÇE 
STAS
YON 

SAYISI 

 
STASYON

LAR 
ARASI 

MESAFE 
(km.) 

ST-KM 
LET M  

RTK 
letimi Faal 

Almanya SAPOS Devlet 260 50-70 TCP/IP GSM, GPRS, 
NTRIP, VHF 1998 

Almanya ASCOS Özel 180 60-70 ISDN GSM, GPRS 1999 
Avusturya APOS Devlet 30 50-70 TCP/IP GSM, GPRS 2006 
Belçika FLEPOS Devlet 40 25-30 TCP/IP GSM 2002 
Belçika WALCORS Devlet 23 35 TCP/IP GSM 2003 

Danimarka GPSNet.dk Özel 26 60-70 ADSL GSM,GPRS,N
TRIP  2001 

Danimarka GPS-
Referencence Özel 59 45 ADSL GSM,GPRS 2001 

Finlandiya GPSNet.fi Özel 76 50-100 ADSL GSM,GPRS 2001 

Hollanda 06-GPS Özel 23 70 DSL GSM,GPRS, 
NTRIP 2003 
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ngiltere 
Ordnance 

Survey RTK 
Network 

Devlet 61 70 TCP/IP GSM, 
GPRS  

sveç SWEPOS Devlet 50 60-70 nternet GSM,GPRS, 
Radio 2004 

sviçre SWIPOS Devlet 29 50 nternet GSM,GPRS, 
NTRIP 2001 

sviçre SWISSAT Devlet 24 60-70 nternet GSM,GPRS 1999 
Japonya GEONET Devlet 1200 25 IP-VPN GSM,GPRS 2002 
Norveç SATREF Devlet 60 60-70 nternet GSM,GPRS 2002 

Yunanistan HEPOS Devlet 98   GSM,GPRS 2008 
        
 

Tablo 2. RTK A lar ndaki Ücretlendirmeler 
 

Ülke A  smi Ücretlendirme 

Almanya SAPOS 

 
HEPS : 1-2 cm do ruluk, GSM ve 2 m VHF, 0.10€/dakika. 
EPS : 0.5-3 m do ruluk, VHF, ücret radyo al c s na dahil. 

GPPS : 1 cm do ruluk, gözlem sonras , 0.20€/dak (1sn Rinex) 
 

Almanya ASCOS 

 
Ücret: 0.08-0.7€ / dakika. 

Gözlem Sonras  (Post-Processing): 
1 sn.lik Rinex: 15€ /1 saat / 1 istasyon 

 
Avusturya APOS  

Belçika FLEPOS Ücretsiz. 
Belçika WALCORS Ücretsiz. 

Danimarka GPSNet.dk Y ll k abonelik 1700 € + 0.2€ / dakika. 

Danimarka GPS-Referencen Y ll k abonelik ~1500 € 
Gözlem sonras : Ücretsiz. 

Finlandiya GPSNet.fi Ücret: Y ll k abonelik ~3000 € 

Hollanda 06-GPS 

Ücret: 5000€ / y ll k + 0.25€ / dakika. 
Gözlem Sonras  (Post-Processing): 

1 sn.lik Rinex: 20€ /1 saat / 1 istasyon 
5 sn.lik Rinex: 10€ /1 saat / 1 istasyon 

ngiltere Ordnance Survey 
RTK Network  

sveç SWEPOS 
Ücret: 1800€ / y ll k 

Gözlem Sonras  (Post-Processing): 
1 sn.lik Rinex: 55€ /1 gün / 1 istasyon. 

 
 
 

sviçre 

 
 
 

SWIPOS 

 
Ücret: 1900€ / y ll k 

Gözlem Sonras  (Post-Processing): 
1 sn.lik Rinex: 38€ /1 saat / 1 istasyon. 

 
sviçre SWISSAT Ücret: 1900€ / y ll k. 

Japonya GEONET  

Norveç SATREF 
Ücret: 3600€ / y ll k 

Gözlem Sonras  (Post-Processing): 
1 sn.lik Rinex: 60€ /1 gün / 1 istasyon. 

Yunanistan HEPOS Kay t Ücreti (her bir eri im kodu için): 300€ 
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ABD taraf ndan geli tirilen GPS teknolojisinin modernizasyonuna 1999 y l nda ba lanm t r. Bu 
modernizasyon projesinin ilk ürünü GPS Block 2R-M1, di er ürünü ise Block IIF uydular d r. Yeni 
uydular sayesinde sivil kullan c lar için halihaz rda mevcut olan L2 üzerinde C/A kod yay n  ile mevcut 
L1 ve L2 ta y c lara ilave olarak L5 ta y c  frekans  da (2012 y l na kadar 18 uydu taraf ndan 
yay nlanabilmesi planlanmaktad r) olacakt r. Burada modernizasyondan amaç, ormanl k alan, ehir 
merkezi gibi uydu görünürlü ünün aç k alanlara oranla daha zay f oldu u artlarda daha fazla uydu say s  
ile güçlü sinyallerin izlenebilmesidir. Ayr ca Amerikan GPS sitemine ek olarak Rus GLONASS (Ocak 
2008 itibariyle ancak 13 uydu faal olarak hizmet verebilmektedir) ve Avrupa’n n uzayla ilgili en büyük 
projesi olan GALILEO’nun devreye girmesiyle gökyüzünde daha çok uydu bulunaca ndan daha duyarl  
konum belirlemek mümkün olacakt r. Ancak, 30 uydudan olu acak GALILEO projesinin tam olarak 
hizmet verebilmesinin 2012 y l ndan sonra mümkün olabilece i anla lmaktad r [5]. 

 
Konumlama maksatl  uydulardaki geli meler, halihaz rdaki yal n GPS ve frekanslarla yeterli uydu 
görülemeyen yüksek binalarla çevrili ehir merkezlerinde ve a açl k bölgelerde daha hassas konumlama 
olana  sa layacakt r. Böylelikle do ru bir konumlama için gerekli olan en az 4 uydu ihtiyac  büyük 
ölçüde giderilmi  olacak ve yal n GPS, DGPS ve RTK uygulamalar nda elde edilecek do ruluk daha da 
artacakt r. 
 
 
 
7. Sonuç ve Öneriler 
 
TUSAGA-Aktif kontrol merkezinden Gerçek Zamanl  Kinematik (GZK) Düzeltme bilgilerinin 
al nabilmesi için herhangi bir GSM operatörünün ölçüm yap lan yerde aktif olmas n n yeterli oldu u, 
dolay s yla ölçümlerin tüm GSM operatörleri kullan larak yap labildi i do rulanm t r. Arazide yap lan 
test ölçümleri sonucunda, ölçüm yapan al c lar n hassas konumlama elde etme süresinin (kontrol 
merkezine ba lanmas : fixlenme) ilk ba lang çta ortalama 15 saniye oldu u, kontrol merkezi 
ba lant s n n kesilmedi i sürece ayn  bölgede yap lan di er ölçüler için ise herhangi bir gecikme olmad  
görülmü tür. Ancak baz  ölçümlerde GSM hatlar n n neden oldu u de erlendirilen 30 saniye ile 1 dakika 
aras nda ilk ba lant  gecikmeleri oldu u tespit edilmi tir. Ölçümlerde, kontrol merkezine ba lanmay  
müteakiben hassas koordinat belirlenmesi s ras ndaki bekleme süresinin ölçüm hassasiyetine bir etkisinin 
olmad  görülmü tür. Arazide son kullan c lar n Kontrol Merkezine fixlenememe, ba lant  gecikmeleri, 
fload’a dü me, hiç ba lanamama, kullan c n n hattan dü mesi gibi proplemleri en aza indirgemek için 
Turkcell’le i birli i yap larak APN tüneli tan mlanm  Access Point Name (APN)  ve kullan c lar n 
sisteme bildirdikleri data numaralar  APN tüneline dahil edilmi tir. 
 
TUSAGA-AKT F Sistemi günümüz itibar yla hizmete ba lam  olup yakla k olarak 7 Ekim 2010 13:50 
itibari ile 2613 kullan c ya ula m  olup, May s 2009’dan beri kullan c lara ücretsiz hizmet vermektedir. 
Jeodezik harcamalardan %30 oran nda tasarruf edilecek ve bilgi sistemlerinin ihtiyac  olan her türlü 
konumsal veriyi toplamak ve organize etmek daha hassas, daha çabuk ve daha ekonomik olacakt r. Sonuç 
olarak; TUSAGA-Aktif Sistemi arazi i lerinde kolayl k sa layarak zaman, ekonomik aç dan ideal bir 
teknolojidir. 
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TUSAGA AKT F (CORS-TR) STASYONLARINDAN ELDE ED LEN 

NOKTA KOORD NAT DO RULU UNUN NCELENMES  
 

Ö.F. BÜTÜN1, T. BAYBURA2 
 

1Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, Ankara 
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisli i Bölümü, 

Ölçme Tekni i Anabilim Dal , Afyon,  
 
Özet 
 
Çal mam zda; Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü içerisindeki bir test a nda 
seçilen uygun pilye noktalar na, önce CORS istasyon noktalar ndan faydalanarak RTK (Real Time 
Kinematik) yöntemiyle gerçek zamanl  koordinat hesapland . Daha sonra ise yine CORS stasyon 
Noktalar ndan faydalanarak ayn  pilye noktalar na Statik yöntemle ölçüm yap ld  ve post-process’le ayn  
pilye noktalar n n koordinatlar  tekrar hesapland . Her iki yöntem aras ndaki farkl l klar n konum ve 
hassasiyet aç s ndan incelenmesi yap larak sonuçlar mukayese edildi.  
 
Bu ara t rma ile TUSAGA Aktif (CORS-TR) istasyonlar ndan elde edilen konum bilgilerinin do rulu u tespit 
edilmeye çal larak harita üretiminden kadastral çal malara, araç takip sistemlerinden ülke savunmas na 
kadar birçok kullan m alan  olan TUSAGA Aktif (CORS-TR) projesinin güvenirlili i ortaya konulmaya 
çal lm t r. 
 
Anahtar kelimeler: CORS, A  RTK, Sabit GPS stasyonu 
 

 

RESEARCH OF THE ACCURACY ON THE POINT COORDINATES OBTAINED BY 

THE CORS-TR STATIONS 

 
Abstract 
 
 The project aims to determine a position in a Real Time Kinematic (RTK) way all over the Turkey. Purpose 
of this study is to determine the differences between RTK (Real Time Kinematics) method and Static method 
(which is benefiting from CORS Station Points and post-processing) in terms of position and sensitivity. In 
this sense a test network is selected on campus area and calculations are based on the selected landmark 
points to calculate coordinates in real-time and measuring the same landmark point with both methods. 
TUSAGA Active (CORS-TR) project has a wide spectrum of application areas; such as production of maps, 
cadastral work, vehicle tracking systems and national defense. This study will provide the reliability of 
TUSAGA Active (CORS-TR) project by determining the accuracy of the location information obtained from 
TUSAGA Active (CORS-TR) stations. 
 
Key Words: CORS, RTK Network, Reference GPS Station
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1. Giri  
 
Uydu temelli konumlama sistemlerinden elde edilen do rulu u santimetre hassasiyetine kadar art rarak son 
kullan c ya sunmak amac  ile ülkeler, bölgesel ve yerel olarak GNSS (Global Navigation Satellite System) 
temelli Sürekli Çal an Referans stasyonlar  (CORS-Continuously Operating Reference Stations) tesis etme 
yoluna gitmi lerdir. Bu istasyonlar günlük kullan c lar n yüksek do ruluklu konum gereksinimlerini 
kar lamakla birlikte, afet yönetimi, ula m planlama, yer kabu u hareketleri belirleme çal malar  ve kritik 
yap lar n izlenmesi amaçlar  ile de yayg nl kla kullan lmaktad r. Ülkemizde de benzer bir yakla mla kurulan 
TUSAGA (Türkiye Ulusal Sabit GPS stasyonlar  A ) Aktif (CORS-TR) projesiyle de Türkiye’nin hemen 
her yerinde Gerçek Zamanl  Kinematik (GZK) olarak konum belirleyebilmek hedeflenmi tir.  
 
CORS-TR projesiyle Türkiye’nin her yerinde GZK ile cm’ler ve ön-i lemleme (post-processing) ile mm’ler 
mertebesinde konum belirleyebilmek hedeflenmektedir. (Uzel.T, Eren.K.2008.) 
 
1.1. A  Yap s nda RTK (A -RTK/Network-RTK/RTN-Net-RTK) 
 
Klasik RTK tekni inde ham ölçüler ve düzeltme bilgileri tek bir referans istasyonu ile tek bir gezen al c  
aras nda aktar lmaktad r. Yani, bir referans istasyonu ile bir gezen al c  aras ndaki baz hesaplanmaktad r. Bu 
ekildeki bir ölçü ve hesaplamada fazla ölçü olmayaca  için herhangi bir kontrol de söz konusu de ildir. 

Oysa jeodezik ölçülerde a  yap s ndaki ölçü ve hesap yöntemleri kullan lmaktad r. Bilindi i gibi, a  
yap s ndaki ölçülerde çok say da noktada tekrarl  gözlemler yap lmaktad r ve daha sonra hatalardan 
ar nd r lm  ölçüler ile a  dengelemesi yap lmakta ve istatistik analizlerle kaba hatal  ölçüler ay klanmakta, 
sistematik etkiler daha iyi modellenmekte, bu ekilde yüksek do ruluklu ve güvenilir koordinatlar elde 
edilmektedir. Jeodezik a lar n bu üstünlü ü zaman içerisinde GNSS gözlemlerine de yans t lm t r. Ta y c  
fazlar  kullanan tekniklerden tek-bazl  gerçek zamanl  kinematik GZK GPS yöntemi mesafeye ba ml  
hatalardan ötürü referans al c  ile gezici al c  aras ndaki mesafe nedeniyle k s tl  kullan ma sahip oldu u 
bilinmektedir. Günümüzde mühendislik uygulamalar nda daha uzun süreli gözlemlerle duyarl k, do ruluk ve 
güvenirlik elde etme gibi ölçütlerin yan  s ra, k sa sürede duyarl kl  ve do ruluklu sonuçlar üretmek de, di er 
bir ifadeyle “verimlilik” de, çok önemli hale gelmektedir. Yüksek verimlilik de eri olan GZK GPS ölçme 
yöntemleri, çok h zl  tamsay  belirsizli i çözümü (on-the-fly) gerektirmesi nedeniyle, genellikle en fazla 10 
km menzil ile s n rlanmaktad r. Ancak, GPS referans istasyonlar ndan olu an bir a  kullan m  ile bu 
mesafeye ba ml l n üstesinden gelmek amac yla bir yöntem geli tirilmi tir. Bu yönteme günümüzde 
çe itli adlar verilmektedir: GZK A , Çoklu Referans stasyonuyla Konumlama, Geni  Alan Konumlamas  
ve Sanal Referans stasyonu Tekni i. (Mekik, 2001).  
 
2. TÜRK YE ULUSAL SAB T GPS STASYONLARI A I (TUSAGA) 

2.1 Projenin Amac   
 
Organize toplumlarda her türlü mekânsal tasar m, planlama ve uygulamalar ile kaynaklar n verimli 
kullan lmas nda co rafi bilgiler fevkalade önemli rol oynamaktad r. Bu bilgilerin yar dan fazlas  da 
mekânsald r, yani co rafi bilgiler kapsam ndad r. Projenin sa lad  bilgiler, co rafi verileri kullanan tüm 
kurumlar , kurulu lar  ve vatanda lar  yak ndan ilgilendirmektedir. 
 
Yakla k 80 – 100 km aral klarda 146 adet CORS referans istasyonundan olu an CORS-TR ve yakla k 6000 
noktadan olu an datum dönü ümünde kullan lacak noktalar n tasar mlar  gerçekle tirilmi tir. Kadastro ve 
haritac l k çal malar , alt ve üst yap  hizmetlerinin ve di er mekânsal çal malar n yürütülmesi ve yönetimi, 
güncel co rafi altl klar n kullan m n  zorunlu k lmaktad r. Bu nedenlerle CORS-TR projesinde yüksek 
teknoloji kullan larak arazi ve araziye yönelik co rafi tabanl  her türlü verinin h zl , do ru ve güvenilir 
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olarak toplanmas , ayr ca ülke genelinde plaka hareketlerinin izlenmesi ve meteorolojik tahminlerin 
geli tirilmesi hedeflenmi tir. Kadastro, haritac l k ve CBS/KBS çal malar nda esas olan, co rafi konumun 
(yani koordinatlar n güvenilir yöntemlerle do ru, ünik ve üniform olarak belirlenmesidir. Aksi halde 
verilerin uyu umsuzlu u ve entegrasyon sorunu ile kar la lmaktad r. Konum belirlenmesinde GPS (Global 
Positioning System) teknikleri yepyeni bir ç r açm t r. CORS-TR projesi, verimsiz kullan lan sistemleri, 
tüm ülkeye daha h zl , ekonomik ve sa l kl  olarak hizmet veren yeni ve modern bir sistemle de i tirmeyi 
amaçlamaktad r. Bu proje, ayr ca, daha önce kullan lan ulusal ED50 datumundan halen kullan lmakta olan 
ITRFyy datumuna dönü üm parametrelerini belirleyerek ED50 datumundaki verilerin ITRFyy datuma 
aktar lmas na da hizmet edecektir. 
 

 
ekil 1.  K.K.T.C. dahil TUSAGA-Aktif stasyonlar  147 adet 

2.1. CORS ve Kurulum A amalar  
 
En kapsaml  tan m yla CORS: Cm do rulu unda konum belirlenmesine imkan sa layan, ulusal nitelikte olan 
ve ayn  zamanda ölçü sonras  büro hesaplamalar na (post process) olanak tan yan ar iv sistemine sahip a  
ifade edilmektedir. 
 
Oysa RTN(A -RTK) ile özel ve yerel kurulu larca tesis edilen ve i letilen, yaln zca cm do rulu unda gerçek 
zamanl  (RTK) hizmet veren a lar anla lmaktad r. CORS ve RTN sistemlerinin ortak taraf ysa her iki 
sisteminde yeryüzünde belirli s kl kta kurulmu  sabit GNSS istasyon verilerinin kullan lmas d r (Kahveci, 
2009). 

2.1.1. CORS Sistemleri ve Çal ma lkeleri  
 
CORS sisteminde, tüm ülkeyi kaplayan koordinatlar  bilinen referans istasyonlar na yerle tirilen GNSS 
al c lar n n gözlemleri, bir kontrol merkezine ADSL veya GPRS/EDGE üzerinden iletilmekte; kontrol 
merkezinde atmosfer ve di er hatalar modellenerek RTK/DGPS düzeltmeleri gerçek zamanda hesaplan p, 
RTCM format nda GPRS/EDGE üzerinden konumlama için gezici GNSS al c lar na gönderilmektedir. GPS 
kullan c lar  ya mevcut kontrol noktalar n  baz almakta ya da statik veya RTK (gerçek zamanl ) 
tekniklerinden yararlanarak, önce kendi baz istasyonlar n  olu turmakta ve daha sonra da gezici al c larla 
koordinatlar n  hesaplamaktad rlar. 
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 Statik ölçülerde, baz uzunlu u ve uygulanan yönteme ba l  olarak, geziciler dakikalardan saatlere varan 
ölçü zaman na gereksinim duymaktad rlar. RTK kullan m  durumunda ise baz istasyonundan 5-10 km 
uzakl a kadar çözüm sa layabilmektedirler. Bu kadar zahmetli, zaman isteyen ve pahal  bir yakla m 
sonucu belirlenen jeodezik kontrol noktalar ise arazide de i ik boyutlarda zemin tesisleriyle (pilye dâhil) 
yap lmaktad r. 
 
 Yukar da bahsedilen yakla mda ilk iyile tirme sürekli gözlem yapan sabit istasyonlar olu turup gezici 
al c lara aç lmas  eklinde olmu tur. Buradaki teknik yakla m, CORS ile ayn  olup sadece referans / baz 
istasyonlar n n farkl  kullan c lar taraf ndan kullan lmas  söz konusudur. Ölçü süreleri yine dakikalardan 
saatlere varan uzunluktad r. 
 
 CORS-TR projesinde ise aktif CORS yakla m  benimsenmi tir. Burada tüm ülkeyi kapsayan CORS 
istasyonlar  bir kontrol merkezine ba l  olup istasyonlar n konumlar  ve atmosferik düzeltmeler sürekli 
hesaplanmaktad r. Böylece atmosfer ve konum düzeltmeleri ülke genelinde modellenebilmektedir. Bunun 
sonucunda, saatler gerektiren GNSS ölçü süreleri dakikalara ve hatta saniyelere inmekte, baz uzunluklar  da 
yakla k 10 misli büyümektedir (Uzel.T, Eren.K.2008). 
 
Aktif CORS modellemelerinde yayg n olarak üç teknik kullan lmaktad r. Bunlar; FKP tekni i, VRS tekni i 
ve MAC tekni i’dir. 

 

ekil 2. Aktif CORS konfigurasyonu 

2.1.2. CORS Sisteminin Kurulmas   
 
Projenin ba l ca amaçlar ndan birisi ülke genelinde 24 saat hizmet verecek CORS-TR sisteminin 
kurulmas d r. Bu sistemin 3 ana bile eni bulunmaktad r: 
 
 Kontrol merkezi (yaz l m ve donan m ) ve ileti im, 
 CORS noktalar  zemin tesisleri, elektrik ve ADSL / EDGE ba lant lar , 
 CORS GNSS al c lar  ve aksesuarlar . 

a. Kontrol merkezi yaz l m, donan m ve ileti imi 
CORS-TR sisteminin beyni; donan m, yaz l m ve ileti imin yer ald  kontrol merkezidir. Sistemin yönetimi 
kontrol merkezinden olmaktad r. Tüm CORS-TR istasyon verileri, otomatik olarak bu merkeze iletilmekte 
ve burada yap lan CORS a  hesaplar  ve düzeltmeler buradan kullan c lara ula t r lmaktad r. 
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CORS-TR Projesi kapsam nda 3 adet kontrol merkezi kurulmaktad r: 
 1 x Kontrol Merkezi TKGM’nde 
 1 x Kontrol Merkezi HGK’nda 
 1 x Kontrol Merkezi KÜ’nde 

Kontrol Merkezi Sunucular n yan  s ra güçlü bir kontrol merkezi yaz l m na sahiptir. 
TKGM ve HGK’da kurulan kontrol merkezleri RTK kapasiteliyken, KÜ kontrol merkezi ise genel itibariyle 
veri toplama amaçl d r. 
 
CORS noktalar  zemin tesisleri, elektrik ve ADSL / EDGE ba lant lar  
Üç türlü zemin tesisi yap lm  olup bunlar; toprak zeminde beton yer pilyesi, Çat  ve teraslarda kal n, ince 
cidarl , galvaniz kapl  çelik pilyeler. Ülke genelinde in a edilen pilye toplam  146 olup boyutlar na göre 
da l mlar  a a dad r: 
 85 adet 2 m pilye (zeminler dahil) 
 58 adet 3 m pilye  
   3 adet 4 m pilye 

 

 
ekil 3. Baz  CORS-TR stasyonlar  

b. CORS GNSS Al c lar  ve Aksesuarlar  
 
150 adet NetR5 CORS referans istasyonu ve Zephyr Geodetic2 anteni, 3 adet kontrol merkezi (donan m, 
yaz l m ve di er aksesuarlar), 150 adet pilye ve kabin sa lanm t r. NetR5 bir Global Navigational Satellite 
System (GNSS) al c s  olup GPS, GLONASS ve GALILEO sinyalleriyle i lem yapabilmektedir. leti im için 
tüm istasyonlarda ve kontrol merkezlerinde TT ADSL ve alternatif olarak da Turkcell EDGE seçilmi tir. 
Tüm noktalarda 2m, 3m veya 4m lik pilyeler ile GNSS al c lar n n, modemlerin ve di er aksesuarlar n 
muhafaza edildi i klimal  kabinler tesis edilmi tir. Kontrol merkezine her CORS referans istasyonundan her 
saniye ADSL veya EDGE arac l yla yakla k 5600 bit/saniye büyüklü ündeki GNSS gözlemleri 
iletilmekte; CORS a  hesaplar  ve düzeltmeler ise kontrol merkezinden kullan c lara RTCM 3.x vas tas yla 
ula t r lmaktad r (http://cors-tr.iku.edu.tr/). 
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TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi ile Kullan c lar aras ndaki veri ileti imi GPRS/EDGE ile 
gerçekle tirilmektedir. TUSAGA-Aktif Sisteminin yay nlad  düzeltmeler RTCM 2.3, RTCM 3.0, 
CMR +, DGPS, RTCM 3.1 dir. TUSAGA-Aktif kapsam nda kullan c lar n kesintisiz ve daha verimli 
düzeltme alabilmelerini sa lamak için TKGM-TURKCELL aras nda 3000 kullan c ya hizmet verebilecek 
APN(Access Point Name)  kurulmu tur. APN sayesinde tüm kullan c lar sistemden kesintiye u ramadan 
düzeltme yay nlar n  alabileceklerdir  (www.tkgm.gov.tr/). 
 
3. UYGULAMA 

3.1 Test A n n Tan t m  
 
Uygulamada kullan lan test a  Afyon-Eski ehir karayolunun 10. km’ sinde Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Ahmet Necdet Sezer Kampus bölgesine tesis edilmi tir. Test a  Resim 4. 1’de görüldü ü üzere 5 pilye 
noktas ndan olu maktad r. Test a nda; noktalar aras nda en k sa kenar 9006-9008 baz  554.7767 m; en uzun 
kenar ise 9008-9009 baz  1141.8315 m’dir. 
  
Çal mada 3 adet Ashtech Z-Xtreme GPS al c s  ile 2 adet Thales Z-max GPS al c s  kullan lm t r. Bu 
al c lar L1 ve L2 frekanslar nda kay t yapabilen çift frekansl  ve 12 kanall d r. Bir ba ka ifadeyle ayn  anda 
maksimum 12 uydudan sinyal alabilmektedir. GPS anteni olarak Ashtech Z-Xtreme al c lar  için Geodetic 
IV. Rew A kullan lm t r. 
 

 
 

ekil 4. Uygulama sahas  uydu görüntüsü 
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3.2. Veri Toplama 
 
Uygulamada statik ve kinematik olarak 2 farkl  ölçü toplanm t r. Statik ölçüm; 10º uydu görü  aç s nda, 30 
saniye veri toplama aral nda 9004, 9006, 9007, 9008, 9009 pilye noktalar nda e  zamanl  olarak 9 saat 
sürmü tür.   

Tablo 1. Statik ölçümde kullan lan al c lar 

Nokta Ad  Kullan lan Al c  Ölçü Süresi Ölçü Tarihi Ölçü Epo u 
9004 Ashtech Z-Extreme 9 saat 22.04.2010 2010.307 
9006 Thales Z-Max 9 saat 22.04.2010 2010.307 
9007 Ashtech Z-Extreme 9 saat 22.04.2010 2010.307 
9008 Thales Z-Max 9 saat 22.04.2010 2010.307 
9009 Ashtech Z-Extreme 9 saat 22.04.2010 2010.307 

 
CORS-RTK ölçümü ise; 10º uydu görü  aç s nda, 1 saniye veri toplama aral nda 9004, 9006, 9007, 9008, 
9009 pilye noktalar nda s ras yla; 5,10 ve 15’er dakika olmak üzere her noktada 3 ayr  ölçüm yap larak, 
toplam 9000 epok, 2.5 saat ölçüm yap lm t r. Kaba hatal  ölçümler elemine edilerek sonuçlar 
de erlendirilmi tir. CORS-RTK ölçümünde ise tüm noktalarda TOPCON Hiper Pro GPS al c s  
kullan lm t r.  

3.3. Verilerin i lenmesi 
 
Günümüzde; Bernese, Geonap, Gipsy, Gamit, Topas gibi GPS ölçülerinin de erlendirildi i bilimsel 
yaz l mlar mevcuttur. Farkl  modeller kullanan veri i leme teknikleri problemlere farkl  yakla maktad rlar. 
Bu programlarla ula lan do ruluk düzeyleri yaln zca algoritmada kullan lan matematik modele ba l  
olmay p, otomatik veya manüel olabilen veri i leme moduna da ba l d r. Her iki moda sahip programlarda 
otomatik veri i leme ve de erlendirmenin çok daha h zl  olmas na kar n, de erlendiricinin veri ve 
programdan etkin yararlanmas  durumunda, manüel çözüm otomatik olana göre çok daha iyi sonuçlar 
vermektedir (Lima, N.,1992). 
 
Uygulamada Bernese V4.0 Akademik yaz l m , LGO 5.0 ticari yaz l m  ve Trimble Total Control 2.73 (TTC 
2.73) ticari yaz l m  kullan lm t r. Bernese yaz l m , e itim ve ara t rma amaçlar  ile hem bilimsel 
kullan c lar için hem de profesyonel kullan c lar n yüksek do ruluk amaçl  GPS ölçmeleri için 
geli tirilmi tir. Bu program ile tek veya çift frekans ölçmeleriyle h zl  veri i leme, orta büyüklükteki ve uzun 
bazlarda ba lang ç tam say  faz bilinmeyenlerinin çözümü, iyonosfer ve troposfer modellemeleri, de i ik 
al c  tiplerinin kombinasyonu, tam simülasyon olana , yörünge parametrelerinin belirlenmesi, yer küresi 
rotasyon parametrelerinin tahmini, yörünge iyile tirme ve kesintisiz a  ölçülerinin i lenmesi gibi günümüz 
GPS teknolojisinin sundu u tüm olanaklar kullan labilmektedir. Kullan lan bilgisayar n kapasitesine göre 
program 100 noktal  bir GPS a n n de erlendirilmesine olanak sa lamaktad r. 700 ‘den fazla program ve alt 
programdan olu an Bernese temel olarak transfer, yörünge, veri i leme, simülasyon ve hizmet olmak üzere 5 
k s mdan olu maktad r. (Denli,H.H,2001). 
 
Leica firmas n n her tür geli mi  jeodezik kontrol, veri analizi, kalite kontrol özellikleri ile, çok h zl  proses, 
dengeleme,raporlama ve büyük a  çözümlerini h zl  yapabilen, hem GPS hem de klasik cihaz verilerini 
kullanabilen bir yaz l md r. LGO 5.0 Rinex verisi d nda, kendi markas n n GPS al c s n n orijinal verisini 
do rudan i leyebilir ve bu yaz l mda hassas efemeris verileri internetten indirilebilmektedir. Leica, her tür 
koordinat sistemi ve projeksiyonu kullanabilmektedir. 
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Trimble Total Control yaz l m  kolay kullan ml   bir de erlendirme yaz l m  olup, hem GPS hem de klasik 
cihaz verilerini kullanabilmektedir. Her tür geli mi  jeodezik kontrol, veri analizi, kalite kontrol özellikleri 
ile, çok h zl  proses, bilimsel veri analizine yönelik ve büyük a  çözümlerini h zl  yapabilir bir yaz l md r. 
TTC Rinex verisi d nda, hemen her marka GPS al c s n n orijinal verisini do rudan i leyebilir. Oldukça 
esnek raporlama olanaklar , etkin dengeleme ve dönü üm fonksiyonlar  ile hassas sonuçlar elde etmek için 
tüm gerekli fonksiyonlar  içermektedir. TTC her tür koordinat sistemi ve datum dönü ümlerini  kullanmakta, 
kullan c  kendi parametrelerini kütüphaneye ekleyebilmektedir 
(http://www.graftek.com.tr/GPSYAZILIM.htm). 
 
Statik ölçümlerin de erlendirilmesi hassas efemeris verileri kullan larak hesaplanm t r. Afyon, Ak ehir, 
Dinar, Emirda , Kütahya ve U ak CORS-TR istasyonlar n n da kullan lmas yla 11 noktal  a n 
de erlendirilmesi yap lm t r. De erlendirme çal mas ; Sun Solaris (unix) donan m  ve BERNESE V4.0 
yaz l m  kullan larak gerçekle tirilmi tir. Öncelikle yerel noktalara ait GPS ölçüleri, anten yükseklikleri, 
anten faz merkezi referans noktas ndan (Antenna Reference Point (ARP)) itibaren olacak ekilde RINEX 
formata, daha sonrada BERNESE format na dönü türülmü tür. SOPAC ar ivinden internet yoluyla al nan 
IGS noktalar na ait GPS verisi RINEX formatta olup bu veri anten yükseklikleri bak m ndan kontrol 
edildikten sonra BERNESE format na dönü türülmü tür.  
 
LGO 5.0 (Leica Geo Office 5.0) yaz l m  ile de erlendirme yap l rken 6 adet TUSAGA-Aktif istasyonu 
kullan larak çözüm yap lm t r. Baz çözümlemelerinde ortak parametreler hassas efemeris (precise 
epheemeris), 15 derecelik yükseklik aç s  (elevation mask) ile iyonosferik model (ionospheric model) 
standart olarak kullan lm  ve iyonosferden ar nd r lm  (ba ms z) (iono free-L3) çözümler yap lm t r.  
Leica Geo Office 5.0 (LGO 5.0) yaz l m  kullan larak yap lan çözümlemelerde troposferik model 
(tropospheric model) olarak Saastamoinen al nm t r. Leica Geo Office 5.0 (LGO 5.0) yaz l m nda yap lan 
dengelemelerde F – Testi uygulanm t r. Trimble Total Control 2.73 (TTC 2.73) yaz l m  ile de erlendirme 
yap l rken troposferik model (tropospheric model) olarak Niell al nm t r. Trimble Total Control 2.73 
yaz l m nda yap lan dengelemelerde Tau Testi uygulanm t r. Yukar da belirtilen troposfer modelleri ilgili 
yaz l mlar n üretilmesi s ras nda uzun bazlarda (20 km.’ den büyük) en iyi sonucu veren kriterlerdir.CORS-
RTK ölçümü ise her pilye noktas nda 5,10 ve 15’er dakika olmak üzere toplam 30 dakikal k ölçüm yap larak 
toplamda 5 adet pilye noktas nda 2.5 saat ölçüm yap lm t r. Farkl  yaz l mlardan hesaplanan koordinatlar 
aras ndaki farklar ekil 4.1, ekil 4. 2 ve ekil 4.3’te; Bernese yaz l m  ile CORS-TR 5-10-15 dakikal k 
ölçümlerden hesaplanan koordinat aras ndaki farklar; ekil 4.4, ekil 4.5 ve ekil 4.6’da verilmi tir.  
 

 

ekil 5. Bernese yaz l m  ile Leica ve TTC aras ndaki farklar (Yukar  De er mm) 
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ekil 6. Bernese yaz l m  ile Leica ve TTC aras ndaki farklar (Sa a De er mm) 

 

ekil 7. Bernese yaz l m  ile Leica ve TTC aras ndaki farklar (Yükseklik De eri mm) 
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ekil 8. Bernese yaz l m  ile kinematik ölçüm aras ndaki farklar (Yukar  de er mm) 

 

ekil 9. Bernese yaz l m  ile kinematik ölçüm aras ndaki farklar (Sa a de er mm) 
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ekil 10.  Bernese yaz l m  ile kinematik ölçüm aras ndaki farklar (Yükseklik de eri mm) 

 
 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çal mada TUSAGA AKT F CORS-TR istasyonlar ndan elde edilen nokta koordinatlar  ile Statik ölçüm 
sonuçlar  kar la t r lm t r. 9 saatlik Statik ölçüm sonucu 3 farkl  yaz l m Bernese 5.0 Akademik yaz l m , 
Leica Geo Office 5.0 (LGO 5.0)  ve Trimble Total Control 2.73 (TTC 2.73) ile de erlendirilip elde edilen 
sonuçlar, CORS-RTK sonuçlar  ile kar la t r larak elde edilen sonuçlar a a da verilmi tir; 
 
 Yap lan statik de erlendirme sonuçlar na bak ld nda, ekil 4.1, ekil 4.2 ve ekil 4.3’te farkl  

yaz l mlarda ayn  de erlendirme stratejileri kullan lsa bile 10-50 mm aras nda farkl  sonuçlar elde 
edilmektedir. Bunun temel sebebi olarak özellikle ticari yaz l mlarda kullan lan algoritmalar n daha basit 
düzenlenmesinden kaynakland  dü ünülmektedir. 
 
 TUSAGA-Aktif Sistemi le Koordinat Belirleme, Ölçüm, Hesap ve Kontrol Yönergesine göre; 

TUSAGA-Aktif sistemi ile statik koordinat belirleme yöntemi; B.Ö.H.H.B.Ü.Y’de belirtilen C dereceli yer 
kontrol noktalar n n üretimine ili kin esaslar  sa layacak ekilde; arazide planlama yap larak en az iki adet 
referans noktas  TUSAGA-Aktif sistemi ile a a daki ko ullar  sa layacak ekilde üretilir. 
B.Ö.H.H.B.Ü.Y’de belirtilen C dereceli yer kontrol noktalar n n üretimine ili kin esaslar; C1 ve C2 Noktalar  
için Co rafi koordinatlarda Standart Sapmalar; Sdx=±3cm, Sdy=±3cm, Sdz=±5cm’yi geçemez. C3 ve C4 
noktalar nda ise herhangi bir s n r yoktur. LGO ve TTC programlar nda yap lan Test a m z n çözümlerinde, 
dayal  dengelenmi  co rafi koordinatlardaki standart sapmalar tecviz s n rlar  içerinde, hatta mm’ler 
mertebesindedir. 
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 B.Ö.H.H.B.Ü.Y’e göre TUTGA noktalar n n, AGA’n n zorlamas z veya serbest dengeleme sonucu 
bulunan koordinatlar  ile ölçme an ndaki verilen koordinatlar  aras nda iki boyutlu (2D) veya üç boyutlu 
(3D) benzerlik dönü ümü yap l r ve ölçek uyu umu bir matematik istatistik yöntemle test edilir. Ölçek 
faktörü=±3 ppm’i geçemez. A m za ait LGO program  hesab na göre yap lm  olan 2 ve 3 boyutlu uyu um 
testi hesap sonuçlar  s ras  ile mo=±0.004 m, ±0.0047 m ve Ölçek faktörü s ras  ile ±0.005 ppm, ±0.0241 
ppm B.Ö.H.H.B.Ü.Y’deki s n r  geçmedi i görülmü tür. 
 
 3 farkl  yaz l m n de erlendirme sonuçlar na bak ld nda (ek- 2,3,4) Bernese yaz l m n n standart 

sapmalar n n di er 2 yaz l mdan daha dü ük oldu u görülmü tür. Bunun sonucu olarak Bernese yaz l m  ile 
elde edilen koordinatlar do ru olarak kabul edilmi tir. 
 
  Cors-Tr sonuçlar  ile Bernese sonuçlar  ile kar la t r ld nda noktalar n yukar  de erlerinde 5 

dakikal  ölçümlerde 25-50 mm aras nda farklar görülmü tür. yine ayn  ekilde sa a de er ve yükseklik 
de erlerinin 5 dakikal k ölçümleri kar la t r ld nda s ras  yakla k 10-50 mm farklar gözlemlenmi tir. 

ekil 4.1, ekil 4.2 ve ekil 4.3’te görüldü ü üzere. 
 
 ekil 4.1, ekil 4.2 ve ekil 4.3 incelendi inde Cors-Tr sonuçlar  ile Bernese sonuçlar  ile noktalar n 

yukar  de erlerinde 10 dakikal k ölçümlerde 15–35 mm aras nda farklar görülmü tür. Sa a de er ve 
yükseklik de erlerinin 10 dakikal k ölçümleri kar la t r ld nda s ras  yakla k 10–30 mm farklar 
gözlemlenmi tir. 
 
 ekil 4.4, ekil 4.5 ve ekil 4.6 incelendi inde en iyi Cors-Tr sonuçlar n n 15 dakikal k ölçümlerle 

elde edildi i görülmü tür. 15 dakikal k ölçümlerde sa a ve yukar  de erlerinde 5–30 mm de i imler 
izlenmi tir. Yükseklik bile eninde ise bu de er 10–40 mm aras nda de i mektedir. 

 
 
 Ölçü süresi artt kça koordinatlar aras ndaki fark n azald  ekil 4.4, ekil 4.5 ve ekil 4. 6’da 

görülmektedir. 
 
 Günümüz ko ullar nda gerek zaman gerek maliyet aç s ndan de erlendirildi inde, sa lad  

do ruluklarda göz önüne al nd nda CORS-RTK ölçümlerinin kullan c lara sa lad  büyük katk  ortadad r.    
 
5. KAYNAKLAR 
 

Alporal, Ö. “Tusaga Aktif (CORS-TR) GNSS Altyap s ” 
 
Avc , Ö. 2007. Sürekli Dgnss Referans A lar n n Tasar m  ve Kullan m , Yüksek Lisans  
 Tezi, Graduate Program in Geodesy, Bo aziçi University, stanbul. 
 
Denli, H.H.2001. Data Analysing Using  The Bernese Software, Ara t rma Makalesi,  
 TÜ, stanbul 
 
El-Rabbany, A.  (2006), “Introduction to GPS-The Global Positioning System”  Artech  
 House, Boston, London. 
 
Erdal, B. 2009. RTK GPS Yönteminin Konumlama Hassasiyeti ve RTK GPS’e Etki  
Eden Hata Faktörleri, Yüksek Lisans Tezi, Y ld z Teknik Üniversitesi, stanbul. 
 
Kahveci, M., Y ld z, F. 2001. Global Konum Belirleme Sistemi (GPS) 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

95

 
Kahveci,M.2009. Kinematik GNSS ve RTK CORS A lar  
 
Lima, N., (1992), Experiences with different GPS Software Packages, Proceedings, 6 th  
 International Geodetic Symposium on Satellite Positioning. 
 
Mekik, Ç. 2001. Gerçek Zamanl  Kinematik GPS, Seminer çal mas , ZKÜ, Zonguldak, 11 s. 
 
Uzel.T, Eren.K.2008. Ulusal Cors Sisteminin Kurulmas  ve Datum Dönü ümü Projesi  
 TUSAGA AKT F (CORS-TR): 3. Çal tay (28–29 Kas m 2008) 

  
  URL 1 :     www.tkgm.gov.tr 
  URL 2:      www.hgk.mil.tr 
  URL 3 :     www.graftek.com.tr 
  URL 4:      http://cors-tr.iku.edu.tr/ 
  URL 5 :     www.hkmo.org.tr 
  URL 6:      www.bayindirlik.gov.tr 
  URL 7:      http://www.aku.edu.tr 
  URL 8:      http://www.paksoyteknik.com.tr/index.php/cors-teknik-destek.html 
  URL 9:      www.gpsturk.net 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

96



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

97

FARKLI BAZ UZUNLUKLARINDA GPS/GLONASS, GPS ve 

GLONASS SONUÇLARININ KAR ILA TIRILMASI 
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Ölçme Tekni i Anabilim Dal , Konya, salihalcay@selcuk.edu.tr, cevat@selcuk.edu.tr, cyigit@selcuk.edu.tr 
 

 
Özet 
 
Günümüzde uydularla konum belirlemede en geli mi  sistem GPS olmas na ra men, GLONASS da yeni 
at lan uydular yla, GPS ile birlikte kullan labilmesinin yan  s ra yaln z olarak da kullan labilmektedir. 
 
GLONASS’ in yeniden hayata geçirilmesiyle birlikte yüksek duyarl l kl  GLONASS ve GPS/GLONASS 
al c lar  üretilmektedir. 
 
Bu geli meler göz önüne al narak, GLONASS’ n global konumlamada kullan labilirli ini ara t rmak 
amac yla iki çal ma gerçekle tirilmi tir. lk çal mada GPS/GLONASS al c lar yla donat lm  4 IGS 
istasyonundan olu turulan bir a  belirlenmi  ve bazlar 6, 12 ve 24 saatlik ölçü süreleri göz önüne 
al narak de erlendirilmi tir. kinci çal mada ise yine 4 IGS istasyonundan olu an fakat birinci a a 
nazaran daha küçük bir a  belirlenmi , bazlar sadece 24 saatlik ölçü süreleri göz önüne al narak 
de erlendirilmi tir. De erlendirmeler GPS/GLONASS, GPS ve GLONASS gözlemleri kullan larak ayr  
ayr  gerçekle tirilmi tir. De erlendirmeler de Bernese 5.0 akademik analiz yaz l m  kullan lm t r. Elde 
edilen sonuçlar global konumlamada GLONASS’ n GPS ile birlikte ve ayr ca yaln z olarak da 
kullan labilece ini göstermi tir. 
 
Anahtar Kelimeler : GPS, GLONASS, IGS, rms 
 

COMPARING GPS/GLONASS, GPS AND GLONASS RESULTS IN VARIOUS 

LENGTH OF BASELINES 

Abstract 
 
Although GPS is the most advanced system in global positioning in the present day, with launched new 
satellites, GLONASS can be used alone as well as together with GPS. 
 
With recent revitalization of GLONASS, high precision GLONASS and GPS/GLONASS receivers have 
been produced. 
 
By considering this developments, two studies were performed for investigating the usability of 
GLONASS on global positioning. In the first study, a network of 4 IGS tracking stations, equipped with 
GPS/GLONASS receivers, was formed and baselines were processed by using 6, 12 and 24 hourly 
observations. In the second study, a network of 4 IGS tracking stations, which is smaller then the other 
network, was formed and baselines were processed by using only 24 hourly observations. Processes were 
performed separately by using GPS, GLONASS and GPS/GLONASS observations. Bernese 5.0 academic  
 
analysis software were used in all data processing. Results showed that GLONASS observations can be 
used alone, also together with GPS on global positioning. 
 
Key Words : GPS, GLONASS, IGS,  rms 
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1.Giri   
 
GPS’ e benzer ikinci bir global konum belirleme sistemi olan GLONASS bilindi i üzere Rusya 
Federasyonu taraf ndan hizmete sunulmaktad r. 
  
1999 y l ndan sonra GLONASS uydu say s nda ekonomik nedenlerden dolay  bir azal  gözlenmi tir. 
2004 y l  kas m ay nda uydu say s  10 dolaylar na kadar dü mü tür. Sistemi yeniden hayata geçirme 
çal malar yla birlikte uydu say s  2007 y l  itibari ile 13 ve günümüz itibariyle 20 ye ula m t r. 
 
GLONASS’ n yeniden hayata geçirilmesiyle birlikte jeodezik uygulamalara iki önemli katk  sa layaca  
dü ünülmektedir. Birincisi, GLONASS ile elde edilen sonuçlar sayesinde GPS ile elde edilen sonuçlar n 
do rulu u test edilebilecektir. kinci olarak ise sistemlerin birlikte kullan lmas yla uydu say s nda bir art  
ve böylece uydu geometrisinde bir iyile me söz konusu olacakt r. 
 
GPS ile GLONASS’ n entegrasyonunun GPS’ e göre avantaj ve dezavantajlar n  göstermek amac yla 
birtak m çal malar gerçekle mi tir. Bu çal malarda GLONASS uydu say s  istenen düzeyde 
olmad ndan dolay  yaln z GLONASS sonuçlar  göz önüne al nmam t r. ((Bruyninx(2007), Wang ve 
Wang (2007), Raffaela-Marco (2000), Martin ve Ladd (1997), Dodson v.d (1999), Cai ve Gao (2007), 
Stewart v.d (2000)). 
 
GPS/GLONASS gözlemlerinin de erlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken birkaç durum söz 
konusudur. ki sistem aras nda koordinat sistemleri, zaman ve frekans yönünden farklar bulunmaktad r. 
Uygulamalarda GLONASS L1, L2 ta y c  faz gözlemleri GPS L1 ve L2 frekanslar na ölçeklenmektedir. 
Saat hatalar  ise ikili farklar ile elemine edilmektedir. De erlendirmede kullan lan yaz l mlar n iki sistemi 
birlikte de erlendirebilmesi için yukar da belirtilen hususlar  göz önüne alabiliyor olmas  gerekir. Bernese 
5.0 akademik analiz yaz l m  sistemlerin ikisini birlikte de erlendirebilme özelli ine sahiptir. 
 
Bu çal mada de erlendirmeler Bernese 5.0 akademik analiz yaz l m yla gerçekle tirilmi  ve elde edilen 
sonuçlar kar la t r lm t r. 
 
 
2. A lar n Analizi 
 
Olu turulan iki test a  da Avrupa plakas ndan seçilmi tir. 1. test a nda baz uzunluklar  ~599 km ile 
~1274 km aras nda, 2. test a nda ise ~136 km ile ~473 km aras nda de i mektedir. A lar 
GPS/GLONASS al c lar yla donat lm  4 er istasyondan olu maktad r( ekil 1 ve 2). 
 

 
 

ekil 1. Test A  1 
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ekil 2. Test A  2 
 

Tablo 1 ve 2 de noktalarda kullan lan al c  ve anten tipleri tablo 3 ve 4 de ise bazlar ve detaylar  
verilmektedir. 
 

Tablo 1. Test a  1 deki noktalarda bulunan GPS/GLONASS al c  ve antenleri 
 

stasyon Al c   Anten  
GOPE TPS NETG3 TPSCR.G3   TPSH 
SOFI LEICA GRX1200GGPRO LEIAR25.R3 LEIT 
LAMA LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG   LEIS 

   GLSV NOV OEMV3 NOV702GG NONE     
 

Tablo 2. Test a  2 deki noktalarda bulunan GPS/GLONASS al c  ve antenleri 
 

stasyon Al c   Anten  
GOPE TPS NETG3 TPSCR.G3   TPSH 
WTZR LEICA GRX1200GGPRO LEIAR25  LEIT 
KARL JPS LEGACY TRM29659.00 NONE 

   KLOP TRIMBLE NETR5 TRM55971.00 TZGD     
 

Tablo 3. Test a  1 deki bazlar ve detaylar  
 

stasyon stasyon Baz Baz Uzunlu u (km) 
LAMA SOFI SOLA ~1274 
GLSV GOPE GOGL ~1121 
GOPE SOFI GOSO                      ~1051 
GLSV SOFI SOGL ~1023 
GLSV LAMA LAGL ~778 
GOPE LAMA GOLA ~599 

  
Tablo 4. Test a  2 deki bazlar ve detaylar  

 
stasyon stasyon Baz Baz Uzunlu u (km) 

GOPE KARL GOKA ~473 
GOPE KLOP GOKL ~435 
KARL WTZR KAWT                       ~327 
KLOP WTZR KLWT ~322 
GOPE WTZR GOWT ~162 
KARL KLOP KAKL ~136 
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3. Verilerin De erlendirilmesi 
 
Verilerin de erlendirilmesinde IGS son yörüngeleri kullan lm t r. IGS son yörüngelerinin do rulu u 
GPS için 2.5 cm, GLONASS için 5 cm dolaylar ndad r(URL1). 
 
GPS, GLONASS ve GPS/GLONASS gözlemlerinin de erlendirilmesinde ekil 3 deki de erlendirme 
ad mlar  göz önüne al nm t r. Tüm de erlendirmelerde ayn  proses stratejisi izlenmi tir. 
 

  
 

ekil 3. GNSS veri de erlendirmesi 
Birinci test a nda 22 may s 2010 tarihli gözlem dosyas  kullan lm t r. De erlendirmeler 
GPS/GLONASS, GPS ve GLONASS gözlemleri kullan larak ayr  ayr  gerçekle tirilmi tir. Önce 24 
saatlik gözlem süreleri göz önüne al narak, ard ndan gözlem sürelerinin sonuçlar üzerindeki etkisini 
görebilmek amac yla gözlem dosyalar  6 ve 12 saatlik ölçü sürelerine bölünerek de erlendirmeler 
gerçekle tirilmi tir.  
 
kinci test a nda ise 26 nisan 2010 tarihli gözlem dosyas  kullan lm t r. De erlendirmeler sadece 24 

saatlik GPS, GLONASS ve GPS/GLONASS gözlemleri kullan larak gerçekle tirilmi tir. 
 
 
4.De erlendirme Sonuçlar  
 
4.1 Test A  1 
 
Bu a daki noktalar n ITRF 2005 datumunda koordinatlar  bulundu undan, koordinatlar öncelikle ölçü 
epo una kayd r lm  ve noktalar aras ndaki baz uzunluklar  hesaplanm t r. 24 saatlik GPS/GLONASS, 
GPS ve GLONASS gözlemlerinin de erlendirilmesi sonucu elde edilen baz uzunluklar n n bu baz 
uzunluklar ndan olan farklar  ekil 4 de verilmektedir. ekilden de görüldü ü üzere GPS, GLONASS ve 
GPS/GLONASS sonuçlar n n gerçek baz uzunluklar na yak nl k durumu bazlara göre de i mektedir. 
 

RINEX 
GPS/GLONASS 

Yörüngeler  
IGS SON 

Kod  
De erlendirmesi 

Bazlar n 
Olu turulmas  

DD ( kili Fark) 
Belirsizlik Çözümü 

L3 
A  Çözümü 

Koordinatlar n 
Elde Edilmesi 
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ekil 4. Gerçek de erlerden olan farklar 
 

ekil 5’de ise bazlar n rms de erleri verilmektedir. ekilden de görüldü ü üzere GPS/GLONASS 
de erleri GPS ve GLONASS’ a nazaran daha küçüktür. 
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ekil 5. Bazlar n standart sapmalar  
 
6 saatlik de erlendirmeler sonucunda elde edilen baz uzunluklar n n gerçek de erden olan farklar  ekil 
6,7,8 ve 9 da, 12 saatlik de erlendirmeler sonucunda elde edilen baz uzunluklar n n gerçek de erden olan 
farklar  ise ekil 10 ve 11 de verilmektedir. ekillerden de görüldü ü üzere tutarl  bir sonuç söz konusu 
de ildir. 
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ekil 6. 0-6 saatlik de erler 
 

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

GOGL GOLA GOSO LAGL SOGL SOLA

L

m
m

GPS/GLONASS GPS GLONASS

 
 

ekil 7. 6-12 saatlik de erler 
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ekil 8. 12-18 saatlik de erler 
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ekil 9. 18-24 saatlik de erler 
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ekil 10. 0-12 saatlik de erler 
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ekil 11. 12-24 saatlik de erler 
 
6 ve 12 saatlik gözlemlerin de erlendirmeleri sonucunda elde edilen bazlar n standart sapmalar na 
bak ld nda GLONASS de erlerinin di erlerine nazaran genelde daha büyük oldu u görülmektedir( ekil 
12-17). 
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ekil 12. 0-6 zaman diliminde elde edilen bazlar n standart sapmalar  
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ekil 13. 6-12 zaman diliminde elde edilen bazlar n standart sapmalar  
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ekil 14. 12-18 zaman diliminde elde edilen bazlar n standart sapmalar  
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ekil 15. 18-24 zaman diliminde elde edilen bazlar n standart sapmalar  
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ekil 16. 0-12 zaman diliminde elde edilen bazlar n standart sapmalar  
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ekil 17. 12-24 zaman diliminde elde edilen bazlar n standart sapmalar  
 
 

 
 
 
4.2 Test A  2 
 
GPS ve GLONASS gözlemlerinin de erlendirilmesi sonucunda elde edilen baz uzunluklar n n 
GPS/GLONASS ile elde edilen uzunluklardan olan farklar  ekil 18 de verilmektedir. ekilden de 
görüldü ü üzere GPS için fark de erleri 0.0-1.3 mm, GLONASS için ise 0.3-3.0 mm aras nda 
de i mektedir. 
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ekil 18.  GPS/GLONASS de erlerinden olan farklar 
 

ekil 19 da ise bazlar n standart sapmalar  verilmi tir. Görüldü ü üzere GPS ve GPS/GLONASS 
de erleri ayn  iken, GOWT ve KAKL bazlar  d nda GLONASS de erleri daha büyüktür. 
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ekil 19. Bazlar n standart sapmalar  
 
 

5.Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çal mada, GLONASS’ n global konumlamada kullan labilirli ini test etmek amac yla iki a  
belirlenmi tir. Birinci test a nda baz uzunluklar  599 km-1274 km aras nda, ikinci test a nda ise 136 
km-473 km aras nda de i mektedir. De erlendirmelerde IGS son yörüngeleri kullan lm t r. 
De erlendirmeler Bernese 5.0 akademik analiz yaz l m yla gerçekle tirilmi tir.  
 
Elde edilen sonuçlara göre, GLONASS çözümlerinin gerçek de ere yak nl k konusunda GPS ve 
GPS/GLONASS ile benzer sonuçlar gösterdi i, gözlem say s n n GPS ve GPS/GLONASS’ a göre az 
olmas  sebebiyle standart sapmalar n n bir miktar büyük oldu u görülmü tür. GLONASS tam kapasiteyle 
çal maya ba lad nda GPS’e tam olarak alternatif bir sistem olaca  dü ünülmektedir. Sistemlerin 
birlikte kullan lmas n n ise do ruluk yönünden GPS ve GLONASS’ a nazaran dikkate de er bir 
üstünlü ünün olmad  görülmü tür. Ancak sistemlerin yaln z kullan m  s ras nda uydu say s ndan 
kaynaklanan problemler oldu unda ise sistemlerin birlikte kullan lmas n n avantaj sa layaca  aç kt r. 
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KISA GNSS BAZLARINDA ÇOKLU FREKANSLI DURA AN BA IL 
KONUM BEL RLEME YÖNTEM  

 
O. KURT 

 
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisli i Bölümü, 

Jeodezi Anabilim Dal , Kocaeli, orhnkrt@yahoo.com 
 
 
Özet 
 
Santimetre do rulu a ula mak için GNSS statik ve kinematik konum belirleme yöntemlerinde ta y c  faz 
ölçülerinin BFB (Ba lang ç Faz Belirsizli i) bilinmeyenlerinin çözülmesi gerekmektedir. Belirli ko ular 
alt nda anl k tamsay  çözümü yapabilen bir çok yöntem geli tirilmi tir. Bu ko ullar öyle s ralanabilir; 
bir epokta toplanan ölçülerin hepsi matematik modele kat lmal d r, uydu say s  (>4 bu çal mada 
kullan lm t r) belirli bir say n n alt nda olmamal d r ve ölçme oturumlar nda kullan lan al c lar çoklu 
frekansl  olmal d r. Yukar da s ralanan ko ullar alt nda, LAMBDA yöntemi BFB bilinmeyenlerinin do ru 
de erlerinin hesaplanmas nda oldukça etkin bir yöntemdir. 
 
Bu çal mada, k sa GNSS bazlar nda dura an ba l konum belirileme için bir yöntem önerilmi tir. Bu 
yöntemde, bir epoktaki BFB bilinmeyenleri sinyal kesilmesinin olmad  ve uydular n de i medi i 
durumlarda dahi di er epoklardaki BFB bilinmeyenleri ile ba ms z kabul edilmi lerdir. Anl k BFB 
çözümü yap ld ktan sonra, baz bile enleri o epokta elde edilen en olas l kl  BFB kestirim de erlerine göre 
iyile tirilir. Bu i lem bütün epoklar boyunca ard k ekilde devam eder. Bu yöntemin en önemli avantaj , 
sinyal kesilmesinden ve uydular n de i iminden ba ms z olmas d r. Yöntemin dezavantaj , BFB 
bilinmeyenlerinin do ru de erlerinin bulunmas na do rudan ba ml  olmas d r.  
 
Çal mada, matematik model testi, BFB çözümünün kabul ve ayr t rma testleri ve baz bile enlerinin 
tekrarlanabilirlik testleri daha güvenilir olmas  nedeni ile grafik olarak gösterilmi tir. Grafik 
tekrarlanabilirlik testi, baz bile enlerinin her epokta ve son epokta kestirilen de erlerinin farklar  ile 
çizilmi tir. 
 
Baz dengelemeleri sonunda elde edilen baz bile enleri, serbest a  dengelemsi yöntemine göre bir kez 
daha de erlendirilmi  ve nokta konum duyarl klar  projeksiyon koordinatlar  üzerinden gösterilmi tir.   
 
Anahtar kelimeler : Dura an ba l konum belirleme, iki kez fark al nm  gözlemler, anl k tamsay  
belirsizli i çözümü ve geçerlili i. 
 
 

A METHOD FOR STATIC RELATIVE POSITIONING WITH MULTIPLE 
FREQUENCIES AT SHORT GNSS BASELINES  

 
Abstract 
 
GNSS static and kinematic positioning with centimeter accuracy requires that the carrier phase 
ambiguities must be resolved. A lot of techniques have been developed to resolve the ambiguities 
instantaneously under some certain conditions. The conditions can be listed as follows; all observation 
types (carrier phase and pseudo range) collected in an epoch should be added to the mathematical 
model, the number of satellites (>4 in the article) should not be under a certain number and receivers 
used in occupations should have multiple frequencies. Under the above conditions, the LAMBDA method 
is quite efficient to resolve the correct values of the ambiguities. 
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In this study, a method is recommended for static relative positioning at short GNSS baselines. In the 
method, the vector of integer ambiguity unknowns in an epoch are accepted as independent quantities 
among the all other epochs even during signal lock and without  cycle slip. After the ambiguity resolution 
is carried out instantaneously, base line components are corrected in the current epoch with the most 
probable y values of the estimated integer unknowns. This process is continued sequentially in all over 
the observation epochs. The main advantage of the method is its independency from cycle slip and 
chancing number of the satellites epoch by epoch. The disadvantage of the method is it is directly 
dependent on obtaining the correct values of the integer unknowns.  
 
In the study, considering reliability issue, mathematical model test for the float solution, acceptance and 
discrimination tests for the estimated integer unknowns and repeatability tests of the baseline components 
are shown graphically. The graphical repeatability test is drawn with the differences of baseline 
components between in every epoch and in the last epoch estimations. 
 
The baseline components obtained from the baseline adjustment are evaluated once more via free-
network adjustment method and the precision of the network points are shown on projected coordinates. 
 
Keywords: Static relative positioning, double differences observations, instantaneous ambiguity 
resolution and validation. 
 
1. Giri  
 
Dura an (static) yada kinematik (kinematic) ba l konum belirleme yöntemleri ile milimetre duyarl a 
eri ebilmek için faz ölçülerindeki tamsay  belirsizliklerinin (yada Ba lang ç Faz Belirsizli i'nin, BFB) 
do ru olarak kestirilmesi gerekmektedir. BFB kestirimde bir çok yöntem geli tirilmi tir ve bu yöntemler 
BFB çözümünü üç ortam üzerinde gerçekle tirirler. Ölçü ortam  {geni  bant ölçü kümeleri, wide-line 
observations}, koordinat ortam  {tamsay  belirsizli i fonksiyonu yöntemi (ambiguity function method) } 
ve BFB ortam  {Search method, FARA (Fast Ambiguity Resolotion Algorithm), FASF (Fast Ambiguity 
Search Filtering, LAMBDA(Least Ambiguity Decorelation Adjustment)} eklinde s n fland r lan bu 
ortamlardan en çok kullan lan ortam BFB ortam d r. Her üç ortamda gerçekle tirilen BFB çözümü ile 
ilgili ayr nt l  bilgilere (Teunissen, 1995; Leick, 1995; Jonge ve Tiberius, 1996; Han ve Rizos, 1996; 
Hofmann-Wellenhof, 1997; Teunissen ve Kleusberg, 1998; Datch vd.,2007) kaynaklar ndan ula labilir. 
Çal mada kullan lan BFB çözüm yöntemi, BFB ortam  üzerinden çal an LAMBDA yöntemidir 
(Teunissen, 1995; Jonge ve Tiberius 1996; Cang vd., 2005). Uydu say s n n (sözgelimi u>4) fazla oldu u 
durumlarda, LAMBDA yöntemi çoklu frekansl  (frekans say s  >1) anl k BFB çözümünde oldukça etkin 
bir yöntem oldu u gösterilmi tir (Teunissen, 1995; Teunissen vd., 1997; Kurt, 2005a; Kurt, 2005b). 
Frekans say s  bir olan al c larda yöntemin ba ar s , uydu say s n n ve epok say s n n artmas  ile do ru 
orant l  olarak de i mesidir (Kurt, 2005b). 
 
Çal mada önerilen dura an ba l konum belirleme yöntemi, anl k BFB kestirimine dayan r. Yöntemin 
avantaj  her periyotta BFB bilinmeyenlerinin yeniden belirlenmesi ve dezavantaj  ise do ru BFB 
kestirimine ihtiyaç duymas d r. Do ru BFB kestirimi ko ulu alt nda yöntem, sinyal kesilmelerine ve faz 
s çramalar na kar  duyars zd r. Çal mada yöntemin teorik ç kar m  yap lacak ve etkinli i GPS ölçüleri 
üzerinde gösterilecektir. GPS ölçüleri için etkinli i gösterilen yöntem, GPS ve GLONASS ölçüleri içinde 
ayn  ekilde kullan labilir. GLONASS uydular n n GPS uydular ndan fark , her uydunun faz ölçü 
frekanslar n n farkl  olmas  ve al c n n GLONASS uydular n  bu farkl  frekanstan tan mas d r. Wang 
(2000) yay n nda de i ken frekansl  GLONASS uydular n  sabit frekansl  ölçü modeline dönü türmü tür 
(Wang, 2000). GPS için kurulan matematik model ile benzer yap ya kavu an GLONASS matematik 
modelinin GPS matematik modeline eklenerek de erlendirilmesi çal mada önerilen yöntem aç s ndan 
sorun yaratmaz. Say sal uygulama bölümünde GPS ölçüleri ile kullan lan yöntem, GPS+GLONASS 
ölçüleri üzerinde de benzer ekilde uygulan r. 
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2. Matematik Modelin Kurulmas  
 
Bir çok ticari ve akademik yaz l mda ba l konum belirme matematik modeli DD (Double Differences, 
ki kez fark al nm  gözlemler) matematik model olarak seçilir. DD matematik modelin en önemli 

özellikleri, GNSS ölçülerindeki hatalar n bir k sm n  tamamen ortadan kald rmas , bir k sm n n da 
etkilerini oldukça azaltmas  ve epoklara göre ba ms z olmas d r. Bu özellikleri, ba ms z epok çözümünü 
ve BFB bilinmeyenlerini di er bilinmeyenlerden ayr t r lmas n  kolayla t rmaktad r. 
 
DD matematik model genellikle bir uydu sabit al narak olu turulur. Sabit uydu genellikle dü ey aç s  en 
küçük olan uydu yada gözlem süresi boyunca en fazla ölçü toplanan uydu olarak seçilir. Uzun bazlarda 
ise en çok DD ölçüsü olu turan uydu dizili i fonksiyonel modeli ve buna ba l  olarak da stokastik modeli 
belirler. Dura an yada hareketli ba l konum belirlemede sabit nokta i ve bilinmeyen nokta j’den  sabit 
uydu k ve de i ken uydu l’ye yap lan e  zamanl  gözlemlerle elde edilen DD kod ve faz ölçüleri için 
fonksiyonel model;  
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eklinde sade olarak yaz labilir (Kurt, 2003). (1) e itliklerinde R- ; metre birimli kod-faz ölçüleri, 
;geometrik uzunluk, I-T; iyonosferik-troposferik etkiler, M- ; kod-faz ölçülerinde yans ma hatalar  

(çal mada M= =0 al nm t r), N; BFB parametreleri, e- ; kod-faz ölçü hatalar d r. (1) e itlikleri ilk kod-
faz ölçülerinden F (DD dönü üm) matrisi ile elde edilmi tir. DD ölçülerinin varyans-kovaryans matrisi, 
(1) ba nt lar  ile verilen ilk ölçülerin varyans-kovaryans matrislerinden yararlan larak hata yay lma 
kural  ile elde edilir. Çal mada, ayn  epoktaki ölçüler aras nda ve epoklar aras nda fiziksel olarak 
korelasyon olmad  kabul edilmi , ilk ölçüler sadece al c dan uyduya olan dü ey aç n n kosinüsünün 
karesi ile ve farkl  grup ölçülerin öncül varyanslar na göre a rl kland r lm t r. 
 
y  = F  (2a) 

y = F  F T {  = R,  } (2b) 

u
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1
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(1) ba nt lar nda geometrik uzunlu a kar l k gelen ij

kl, i j al c  koordinatlar n n fonksiyonu eklinde 
yaz l p i noktas  sabit kabul edilip j noktas na göre do rusalla t r l r ve (2b) ba nt s na göre olu turulan 
stokastik model kullan l rsa, bütün epoklar da toplanan DD matematik model Gauss-Markoff modeline 
göre a a daki gibi olu turulur.  
 

bBaA}y{E  y}y{D  (3) 
 
(3) ba nt s nda a ve b vektörleri s ras yla BFB ve baz bile eni bilinmeyenlerini, A ve B matrisleri ilgili 
bilinmeyenlerin katsay lar matrisini, y vektörü ötelenmi  DD faz ve kod ölçüleri temsil etmektedir. 
 
3. Dura an Ba l Konum Belirleme Yöntemi 
 
Ba l konum belirlemede, uydular n do u  ve bat  anlar , sinyal kesilmeleri, vb. faz ölçü süreklili inin 
bozuldu u durumlarda, BFB bilinmeyenleri sürekli de i mektedir. Böyle durumlarda, ba l konum 
belirleme amac  ile yaz lm  bir GNSS yaz l m nda matematik modelin olu turulmas  güçlükler 
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yaratmaktad r. Bu güçlükleri ortadan kald rmak, matematik model kurulumunu ve çözümünü 
kolayla t rmak için bir çözüm yöntem önerilmi tir. 
 
Bu yöntemin ana dü üncesi anl k BFB belirleme ilkesine dayanmaktad r. Her bir epoktaki BFB 
bilinmeyenlerinin di er epoklardaki BFB bilinmeyenlerinden ba ms z oldu u kabul edilmi tir. Dura an 
de erlendirme yönteminde baz bile enlerinin sabit kabul edildi i böyle bir matematik model a a daki 
ekilde kurulur. 

 

iiiii eybBaA  1
iyiP  i=1,2,…,m (4a) 
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Burada, m; epok say s , ai; i. epoktaki BFB bilinmeyenler vektörü, b; Baz bilinmeyenler vektörü (dura an 
ba l konum belirlemede sabit, kinematik ba l konum belirlemede de i ken), Ai;i. epoktaki BFB 
bilinmeyenlerine kar l k gelen katsay lar matrisi, Bi; Baz bilinmeyenlerinin i. epoktaki katsay lar matrisi, 
yi; i. epoktaki DD faz ve kod ölçülerinin topland  vektör, ei; i. epoktaki DD faz ve kod ölçülerinin 
düzeltmeler vektörü, Pi; i. epoktaki DD a rl k matrisidir. (4b) matematik modeli ile normal denklemler 
kurulur. 
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Normal denklemlerin en son sat r blok matrisleri ile bilinmeyenler vektörü çarp l r ve düzenlenirse, 
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(6) ba nt s  elde edilir. Bu ba nt da her epoktaki do ru BFB de erlerinden yararlanarak baz 
bile enlerinin dengeli de erleri bulunur. 
 
3.1 Geçerlilik Testleri 
 
Sonuçlar n do rulu unu test etmek için de erlendirme a amas nda yada de erlendirme sonucunda elde 
edilen sonuçlar n do rulu u istatistik testler ile kontrol edilir (Kurt, 2005a; Verhagen, 2004). Bu testler 
model testi, gerçel ve BFB çözümü uyumluluk testi, BFB çözümünün geçerlili i testi ve tekrar 
edilebilirlik (repeatability) testi. Bu testlerin gerçekle tirebilmesi için gerekli büyüklükler: 2 ;öncül 
varyans, 2ˆ ; gerçel çözüm sonucunda elde edilen soncul varyans, 2 ; en iyi BFB çözümü sonucunda 
elde edilen soncul varyans ve 2

2 ; en iyi ikinci BFB çözümü sonucunda elde edilen soncul varyans; 
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Matematik model testi (EKK (gerçel) çözümünün geçerlili i): Kurulan ilk matematik model test edilir. 
 

f̂ 2

2ˆ   2
)f̂(  { ya da  2

2ˆ   ),f̂(
F  } (7) 

 
BFB çözümünün geçerlili i: Gerçel çözüm ile BFB çözümünün e de erli i ve birinci en iyi BFB çözümü 
ile ikinci en iyi BFB çözümünün kar la t r lmas  testleri yap l r (Kurt, 2005a). 
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F  Kabul Testleri (Acceptance tests) (8) 

}F,0.3,0.2,5.1{K )f,f(12

2
2  Ayr t rma testi (Discrimination test) (9) 

 
Tekrarlanabilirlik (Repetability): Bulunan sonuçlar n istenilen bir aral kta kalmas  denetleyen ve 
yukar daki bütün testleri tamamlayan bir geçerlilik testidir. Çal mada en son hesaplanan baz 
bile enlerinin birinci epoktan itibaren hesaplanan de erlerinden farklar n n belli bir aral kta kalmas  
istenmi tir. 
 

}cm3,cm2{KK 2k2  mkk  }S,Z,Y,X{  (10) 
 
Çal mada bu testler ölçü epoklar  üzerinden grafikler ile gösterilmi tir ve yorumlar grafikler üzerinden 
yap lm t r. Yukar daki testler önerildi i ekliyle yap l rsa, bazen yan lg lara dü üldü ü görülmektedir. 
Örne in çal mada ayr t rma testin de test büyüklü ü F-da l m n n s n r de erinden büyük ise do ru 
BFB çözümü gerçekle mekte, bazen test büyüklü ü bu s n r de erin alt nda kalsa dahi do ru BFB 
kestirimi sa lanmaktad r. Bu nedenle say sal kar la t rma yerine yukar da önerilen test büyüklüklerinin 
grafikler üzerinde yap lmas  daha güvenilir bir yol olarak görülmü tür. Testlerin güvenirleri ile ilgili 
ayr nt l  bilgi için (Kurt, 2005a) kayna ndan yararlan labilir. 
 
3.2 Baz Bile enlerinin Ard k Yöntem le Belirlenmesi 
 
Çal mada önerilen yöntem, yukar da bütün epoklardaki ölçülerin topland  varsay larak kurulan (6) 
matematik modeline göre çal maz. Her epokta yeniden belirlenen BFB bilinmeyenleri o epo a ait 
matematik model olu turulduktan sonra çözülür ve bir sonraki epo a geçerken BFB bilinmeyeninin 
çözülen de eri (6) e itli in sa  taraf ndaki yerine konularak bilinmeyenler vektöründen ç kar lm  olur. 
Bu i lem birinci epoktan son epo a kadar devam eder. Her epok sonunda hesaplanan baz bile enleri, 
kendinden önceki BFB çözümü yap lm  bütün faz ve kod ölçüleri ile olu an matematik modelin 
çözümüne kar l k gelmektedir. Ba l konum belirlemede gerekli olan en az iki GNSS dosyas n n e lenik 
epoklar  bitti i anda (son epokta), (6) ba nt s  ile elde edilen baz bile enlerinin en son de erine ula l r. 
 
Yukar da k saca bahsedilen yöntem ayr nt l  olarak aç klanm  ve önerilen yöntem gerçek GPS dosyalar  
üzerinde çal man n uygulama bölümünde gösterilmi tir. Önerilen çözüm yönteminin en önemli avantaj , 
çözümün sinyal kesilmelerine neden olan etkilerden ba ms z olmas d r. Dezavantaj  kullan lan BFB 
çözümü yönteminin anl k BFB de erlerini do ru kestirebilmesi yetene ine ba ml  olmas d r. Çal mada 
çoklu frekansl  ba l konum belirlemede anl k BFB kestiriminde uydu say s n n (>4 çal mada bu de er 
al nm t r) yeterince oldu u epoklarda etkinli i kan tlanm  LAMBDA yöntemi kullan lm t r (Kurt, 
2005b). Tek frekansl  al c larda yöntemin ba ar l  olabilmesi için daha fazla epo a ihtiyaç vard r. 
Çal mada önerilen yöntem, tek frekansl  al c larda uydu say s n n de i medi i ve sinyal kesilmesi 
olmad  epoklarda toplanan ölçülerin birlikte de erlendirilmesi ile do ru BFB kestirimi olas l  
art r lm  olur. LAMBDA yöntemi tek frekansl  al c lar ile anl k BFB kestiriminde di er yöntemler gibi 
ba ar l  de ildir. Tek frekansl  al c lar için önerilen yöntemin matematik modeli, (4) ba nt lar nda her bir 
epo a göre yeniden tan mlanan BFB bilinmeyenlerinin, de i meyen BFB bilinmeyenlerine göre birden 
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fazla epo a göre olu turulan matematik model eklinde dü ünülebilir. Yöntemin a amalar  tek frekansl  
ve çoklu frekansl  al c lar için benzerdir. 
 
Önerilen yöntemin k. epo a kadar olan çözümü a a daki ekilde gerçekle tirilir. m; epok say s , uk; k. 
epoktaki uydu say s , nDD=uk 1; k. epoktaki DD-BFB bilinmeyenleri, f; al c n n alabildi i faz ölçü türü 
say s  (çal mada f=2, L1 ve L2 ), t; bir epoktaki ölç türü say s  {çal mada t=5; C/A (L1) ve P1(L1), P2 
(L2) } olmak üzere, k. epokta ve k. epo a kadar olan büyüklüklerin hesaplanmas  a a da verilen s rada 
yap l r. 
 
1) k. epokta DD faz ve kod ölçüleri ile matematik model olu turulur. 
 

kkkkk eybBaA  1
kykP  i=1, 2,  …, k, …, m (11) 

 
2) Gerçel ve tamsay  bilinmeyenlere göre k. epoktaki normal denklemler kurulur. 
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3) k. epokta gerçel çözüm ve tamsay  çözümü yap l r. 
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b̂kâb̂

kb̂âkâk
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4) En son epokta yeniden belirlenen ve çözülen BFB bilinmeyenleri bilinmeyenler vektöründen ç kar l r 
ve baz bile enleri çözülür. Bu a amada çal mada kullan lan tek ölçüt uydu say s n n uk>4 olmas d r. E er 
uydu say s  uk 4 ise bu epoktaki ölçüler matematik modelden ç kar l r. 
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5) Duyarl k hesaplar  bütün epoklardaki gerçel çözüm, BFB çözümü sonucu bulunan varyanslar ve baz 
bile enlerinin varyans-kovaryans matrisleri hesaplan r. Bu a ama; (14a) durumunda hesaplan r, (14b) 
durumunda hesaplanmaz.  
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Yukar da verilen (17) ve (18) numaral  e itliklerdeki toplamlar kald r l rsa, bütün epoklardaki ba ms z 
gerçel çözümün ve BFB çözümünün karesel ortalama hatalar  hesaplan r. Epoklar aras nda istatiksel 
ba ml l  kald ran bu hesaplama biçimi, her bir epoktaki ölçü gruplar n n ayr  ayr  denetlenmesinde 
yararl  olmaktad r. 
 
4. Say sal Uygulamalar 
 
Kocaeli Büyük ehir Belediyesi taraf ndan Kutlubey Harita ti. ne ihale edilen Say sal Fotogrametrik 
Harita üretimi için olu turulan kontrol a nda 01 Haziran 2010 günü, 4 adet Trimble TPSHIPER-GGD 
al c lar  ile Kutlubey Harita taraf ndan yap lan ölçüler kullan lm t r. Ölçüler iki al c  sabit iki al c  gezici 
olacak ekilde planlanm  ve ölçülmü tür (Tablo 1, ekil 1).  
 
Ölçülerin de erlendirilmesinde ölçüler aras ndaki fiziksel korelasyonlar göz ard  edilmi , uydunun dü ey 
aç s na göre pi

k=cos2(Zi
k) olacak ekilde a rl kland r lm  ve iki kez fark al nm  faz ve kod ölçüleri 

aras ndaki cebrik korelasyon dikkate al nm t r. Farkl  ölçü gruplar  için ise öncül de erler L1= 0.002m, 
L1= 0.004m ve C1= P1= P2= 0.300m olarak belirlenmi , birim ölçünün karesel ortalama hatas  = L1 

olarak seçilmi tir. Bütün bazlar ba ms z oturumlar eklinde dengelenmi tir. Baz dengelemeleri sonunda 
elde edilen baz bile enleri serbest a  dengelemesi yöntemine göre dengelenmi , sonuçlar 3B-kartezyen, 
jeodezik ve projeksiyon koordinatlar Ek 2'de sunulmu tur (Ek 2). Serbest dengeleme için Kurt (1996) ve  
Aç c  vd. (2003) kaynaklar ndan yararlan labilir (Kurt, 1996; Aç c , 2003). 
 

Tablo 1. Nokta numaralar , nokta adlar  ve noktalar n yakla k koordinatlar  ( ekil 1). 
 

NN N. ADI X [m] Y [m] Z [m] Ölçü 
Dosyalar  

Duyarl  
Yörünge 

01 G22S001
0 4210097.9648 2372605.5855 4148885.5578 2010152g.10o igs15862.sp3 

02 G22S000
7 4214352.2617 2369382.8066 4146148.3657 2007152g.10o  

03 G22S000
6 4214644.7116 2373902.1886 4143479.7348 2006152n.10o 

2006152q.10o  

04 G223052
4 4216523.3683 2371303.0724 4142944.3395 n079152i.10o  

05 G223052
5 4213847.8425 2376039.8902 4143001.1509 n083152k.10o  

06 G223052
6 4215283.2690 2371803.6760 4143930.6724 n146152h.10o  

07 G223052
7 4215486.8571 2373126.3849 4143027.7720 n535152g.10o  

08 G223052 4213935.2742 2373256.4767 4144433.4981 n152152i.10o  
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8 

09 G223061
3 4213556.9336 2371160.8122 4146012.3138 blp2152o.10o  

10 G223061
4 4213180.6412 2375847.8478 4143776.4016 blp1152l.10o  

11 G223061
5 4215701.9569 2374607.3535 4141812.6496 ycv1152k.10o  

12 G223061
6 4215029.7375 2371036.5936 4144605.7402 ysd1152m.10

o  

13 N238A 4213569.7026 2371169.4893 4145997.7318 n238152p.10o  
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ekil 1. Nokta adlar na göre 01.06.2010 gününe ait oturumlar (Tablo-1). 
 

Gezici al c  olarak tasarlanan 11 (G2230615) numaral  noktadaki oturum sonucu elde edilen 
YCV1152k.10O dosyas nda yer alan bütün faz (L1,L2) ve kod (C1,P1,P2) ölçüleri kullan larak; 01 
(G22S0010) ve 02 (G22S0007) noktalar  sabit al narak baz dengelemesi yap lm t r. Baz dengelemesi 
sonucu elde edilen 01-11 baz n n ba l konum koordinatlar n n di er ba l konum koordinatlar ndan 4-6 
kat daha kötü duyarl kta elde edildi i görülmü tür (Ek 1). Ayr ca elde edilen hatal  baz ile serbest 
dengeleme yap lm  ve uyu umsuz ölçüler belirlenmi tir ( ekil 01.b). A  dengelemesi sonucunda (01-11 
ve 02-11) bazlar  uyu umsuz ç km t r. 01-11 baz n n en büyük öncül duyarl a, serbest dengeleme 
sonucunda en büyük uyu umsuz ölçü test büyüklü üne ve düzeltme de erine sahip oldu u görülmü tür 
( ekil 3) (Ek 1). 01-11 baz n n baz dengelemesi gözden geçirilmi  ve bu baz dengelemesinde ölçü 
hatalar n n öncelikle kod ölçülerinde olabilece i öngörülmü tür. 01-11 baz  C1 kod ölçüleri 
kullan lmadan baz dengelemesi yap lm t r. Baz dengelemesi sonucunda elde edilen baz bile enlerinin 
duyarl klar n n di er baz bile enlerinin duyarl klar n n düzeyine dü tü ü görülmü tür (Ek 1). Düzeltilmi  
baz bile enleri kullan larak serbest dengeleme yap lm  ve uyu umsuz ölçü bulunmam t r. Hatas z 
dengeleme sonuçlar  ekil 2.a da gösterilmi  ve dengeleme sonucunda elde edilen dengeli kartezyen, 
elipsoidal ve projeksiyon koordinatlar  duyarl klar  ile birlikte Ek 2'de sunulmu tur ( ekil 2.a, Ek 2). 
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(a) (b) 

ekil 2. (a) 01-11 baz n n L1, L2, P1, P2 ölçüleri kullan larak elde edilen hatas z baz bile enleri ile 
serbest dengeleme sonuçlar  (mavi:hata elipsleri, pembe:yükseklik duyarl klar ); (b) 01-11 baz n n L1, 
L2, C1, P1, P2 ölçüleri kullan larak elde edilen hatal  baz bile enleri ile serbest dengeleme sonuçlar  

(pembe) ile hatas z dengeleme sonuçlar n n (mavi) kar la t r lmas . 
 
Ayr ca ekil 2.b'de 01-11 baz n n hatal  (pembe) ve hatas z de erleri (mavi) kar la t rmal  olarak 
çizilmi tir. Hatal  ve hatas z 01-11 baz n n grafik geçerlilik testleri kar la t rmal  olarak ekil 3'de 
sunulmu tur ( ekil 3). ekil 3'de sol tarafta alt alta verilen ekiller hatal  01-11 baz n n grafik geçerlilik 
testlerini ve oturum boyunca uydu say s n  göstermektedir. ekil 3'ün sa  taraf  ise hatas z 01-11 baz n n 
geçerlilik testlerini ve uydu da l m n  göstermektedir. 
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 (d) 

ekil 3. (a) Grafik matematik model ve grafik tamsay  çözümü kabul, (b) grafik en iyi tamsay y  
ayr t rma, (c) grafik tekrarlanabilirlik testleri, (d) oturum boyunca uydu say s  ve uydu da l m . 

Birinci sat rdaki ekiller gerçel çözüm ile BFB kestiriminin kabul testlerini birlikte ( ekil 3.a), ikinci 
sat rdaki grafik testler ayr t rma testlerini ( ekil 3.b) ve üçüncü sat rdaki testler tekrarlanabilirlik 
testlerini göstermektedir ( ekil 3.b). ekil 3 deki testler incelendi inde bütün grafik testlerin hatal  ve 
hatas z bazlar  yeterince ayr t rd n  göstermekte önerilen yöntemin gücünü art rmaktad r ( ekil 3). 
Ayr ca bu testler ile ekil 2'de verilen serbest a  dengelemesi sonuçlar n n uyu tu u da aç kça 
görülmektedir ( ekil 2 ve ekil 3). 
 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Çal mada çoklu frekansl  al c lar için anl k BFB çözümüne dayanan ve grafik geçerlilik testleri ile 
desteklenen bir dura an ba l konum belirleme yöntemi önerilmi tir. Önerilen yöntem C++ ortam nda 
yaz lan bir program ile test edilmi tir. Önerilen yöntemin en önemli özellikleri; sinyal kesilmesinden, 
uydu de i iminden etkilenmemesi ve programlamaya oldukça yatk n olmas  eklinde s ralanabilir. Çünkü 
ba l konum belirleme yapan böyle bir yaz l mda en zor olan k s m, BFB bilinmeyenlerinin de i mesine 
neden olan sinyal kesilmesi anlar n n çok iyi denetlenmesini gerektirmektedir. Çal mada önerilen 
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yöntem her epokta BFB bilinmeyenlerini yeniden belirledi inden bu durumdan etkilenmemektedir. 
Yöntemin en önemli dezavantaj , baz bile enlerinin do ru sonuçlar n n hesaplanmas n n, anl k BFB 
bilinmeyenlerinin do ru hesaplanmas na ba l  olmas d r. Bu dezavantaj  ortadan kald rmak için, bir ba ka 
deyi le anl k do ru BFB kestirimini sa lamak için baz  k s tlamalar koyulmu tur. Bunlar, uydu say s  >4 
ve al c n n frekans say s  >1 olmal d r. E er de erlendirilen epoklarda bu ko ullar sa lanmam  ise bu 
epoktaki ölçüler baz bile enlerinin hesaplanmas nda kullan lmam t r.  
 
Çal mada kullan lan yaz l m de erlendirilen dosyalar  bir kez okumaktad r ve okuma an nda 
de erlendirme yapmaktad r. Bir çok yaz l m ise dosyalar  okur ve bir ön de erlendirme yaparken uydu 
de i im yerlerini uydulara yap lan gözlem say lar n  ve kulland  ba l konum belirleme yöntemi için 
gerekli olan di er baz  bilgileri edinir. Çal mada önerilen yöntem ve kullan lan yaz l m bütün i lemi 
okuma yapt  ve e le tirdi i epoklarda gerçekle tirmektedir.  
 
Çal mada kullan lan yaz l m n eksik kalan bölümü, ölçü hatalar n  (örne in yans ma hatalar n ) ilgili ölçü 
grubunu matematik modelden tamamen ç karak gidermesidir. Yaz l m n zay f olan bu bölümü, epok 
uyu umsuz ölçü modülü ile güçlendirilebilir. 
 
Te ekkür 
 
Çal mada kullan lan say sal verilerin ölçümünü gerçekle tiren Kutlubey Harita irketi ve ölçümlerde 
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Ek 1. Tablo 1 ile verilen ölçü dosyalar n  baz çözümü sonuçlar , (01-11) baz n n L1,L2,C1,P1,C2 ölçüleri 
ile elde edilen de eri ve C1 kod ölçüsü ç kar larak elde edilen de eri. 
 1 01 02   4254.30470   0.0150   0.0064   0.0077   SN  DN  BN   X [m]     m X X m X Y m X Z  [mm

2] 
          -3222.53049   0.0069   0.0041                          Y         m Y Y m Y Z  

          -2737.03353   0.0120                                   Z         m Z Z 

 2 01 03   4546.75037   0.1550   0.0845   0.1348 
           1298.97502   0.0887   0.1400         
          -5401.83504   0.3999                 
 3 01 03   4546.74890   0.0564   0.0131   0.0164 
           1298.97492   0.0293   0.0209         
          -5401.82531   0.0609                 
 4 01 04   6425.40366   0.1430   0.0473   0.0896 
          -1303.37969   0.0647   0.0231         
          -5944.25778   0.1299                 
 5 01 05   3749.87839   0.2045   0.1297   0.1280 
           3434.37548   0.1276   0.0992         
          -5882.98701   0.1459                 
 6 01 06   5185.30556   0.1958   0.0693   0.0379 
           -802.31496   0.0534   0.0304         
          -4956.94711   0.0784                 
 7 01 08   3837.31121   0.1485   0.0526   0.0311 
            652.31238   0.0450   0.0247         
          -4453.58832   0.0813                 
 8 01 07   5388.89228   0.0962   0.0319   0.0601 
            520.00501   0.0434   0.0162         
          -5860.34258   0.0856                 
 9 01 09   3458.96759   0.4594   0.2525   0.4719 
          -1444.34578   0.2510   0.2940         
          -2872.70890   0.8607                 
10 01 10   3082.68036   0.1770   0.0478   0.1125 
           3242.42297   0.0775   0.0126         
          -5109.87298   0.1621                 
11 01 11   5603.03300   6.6194   4.1674   3.7150           5604.06677   0.3830   0.2412   0.2150 
           2003.41054   4.1107   2.9492                    2001.31358   0.2379   0.1707          
          -7070.47340   4.3751                            -7071.69166   0.2532                   
12 01 12   4931.77697   0.3276   0.0838   0.1535 
          -1568.81469   0.0975   0.0324         
          -4281.21288   0.1920                 
13 01 13   3471.73935   0.4310   0.2830   0.2246 
          -1437.69827   0.3366   0.1393         
          -2888.16177   0.2291                 
14 02 03    292.45279   0.1236   0.0672   0.1108 
           4521.51654   0.0695   0.1116         
          -2664.79055   0.3201                 
15 02 03    292.44608   0.0419   0.0097   0.0122 
           4521.50414   0.0216   0.0155         
          -2664.79295   0.0450                 
16 02 04   2171.10723   0.1320   0.0436   0.0827 
           1919.14772   0.0596   0.0213         
          -3207.22166   0.1198                 
17 02 05   -504.42166   0.2240   0.1417   0.1405 
           6656.91425   0.1391   0.1085         
          -3145.95061   0.1598                 
18 02 06    931.00461   0.2613   0.0920   0.0508 
           2420.22503   0.0705   0.0405         
          -2219.90597   0.1049                 
19 02 08   -416.99035   0.1229   0.0431   0.0260 
           3874.85278   0.0367   0.0204         
          -1716.55024   0.0673                 
20 02 07   1134.59603   0.0804   0.0267   0.0502 
           3742.53309   0.0363   0.0135         
          -3123.30641   0.0715                 
21 02 09   -795.32872   0.3209   0.1750   0.3304 
           1778.18801   0.1730   0.2036         
           -135.65782   0.5998                 
22 02 10  -1171.62715   0.2263   0.0605   0.1438 
           6464.94440   0.0982   0.0160         
          -2372.85314   0.2063                 
23 02 11   1349.77275   0.2518   0.1560   0.1437 
           5223.85735   0.1515   0.1107         
          -4334.65128   0.1662                 
24 02 12    677.47063   0.2294   0.0586   0.1075 
           1653.70305   0.0680   0.0226         
          -1544.17851   0.1342                 
25 02 13   -782.56065   0.1625   0.1033   0.0865 
           1784.85128   0.1243   0.0503         
           -151.12279   0.0883                 

Ek 2. Ek-1 de verilen baz bile enlerinin serbest a  dengelemesi sonuçlar . Kartezyen koordinatlar, 
elipsoidal koordinatlar, projeksiyon koordinatlar  ve koordinatlar n duyarl klar . 
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 Kartezyen Dik Koordinatlar 
 === ====  ============= ======  ============= ======  ============= ====== 
  i   NN       X [m]     mX[mm]      Y [m]      mY[mm]      Z [m]     mZ[mm] 
 === ====  ============= ======  ============= ======  ============= ====== 
   1    1   4210097.9558   0.17   2372605.5262   0.12   4148885.8875   0.15 
   2    2   4214352.2595   0.16   2369382.9949   0.11   4146148.8540   0.15 
   3    3   4214644.7058   0.27   2373904.5024   0.19   4143484.0610   0.30 
   4    4   4216523.3633   0.43   2371302.1445   0.29   4142941.6311   0.41 
   5    5   4213847.8358   0.57   2376039.9049   0.45   4143002.9017   0.49 
   6    6   4215283.2625   0.56   2371803.2149   0.30   4143928.9436   0.36 
   7    7   4215486.8521   0.37   2373125.5295   0.25   4143025.5464   0.35 
   8    8   4213935.2682   0.48   2373257.8434   0.27   4144432.3016   0.37 
   9    9   4213556.9277   0.67   2371161.1819   0.49   4146013.1890   0.90 
  10   10   4213180.6345   0.50   2375847.9450   0.33   4143776.0087   0.48 
  11   11   4215702.0267   0.69   2374606.8451   0.54   4141814.1987   0.56 
  12   12   4215029.7313   0.60   2371036.7040   0.33   4144604.6751   0.46 
  13   13   4213569.6979   0.57   2371167.8406   0.49   4145997.7297   0.43 
 === ====  ============= ======  ============= ======  ============= ====== 
 Elipsoidal Koordinatlar 
 === ====  ============= ======  ============= ======  ============= ====== 
  i   NN       B [o]      mB[mm]      L [o]     mL[mm]      h [m]     mh[mm] 
 === ====  ============= ======  ============= ======  ============= ====== 
   1    1    40.83696394   0.10    29.40348347   0.10       220.1967   0.22 
   2    2    40.80579458   0.10    29.34546059   0.10        40.3247   0.22 
   3    3    40.77308321   0.21    29.39044697   0.20       171.2712   0.36 
   4    4    40.76726245   0.27    29.35267214   0.30        90.2877   0.55 
   5    5    40.76771916   0.29    29.41711519   0.32       125.2932   0.79 
   6    6    40.77890673   0.38    29.36504666   0.28       102.5941   0.58 
   7    7    40.76788881   0.23    29.37751333   0.26       138.1204   0.48 
   8    8    40.78505097   0.35    29.38789667   0.26        82.2329   0.53 
   9    9    40.80381915   0.45    29.36844780   0.38        86.8269   1.10 
  10   10    40.77696345   0.32    29.41901635   0.38       118.6431   0.64 
  11   11    40.75425100   0.37    29.39154895   0.38        39.7705   0.92 
  12   12    40.78702445   0.35    29.35860523   0.39        92.0877   0.69 
  13   13    40.80362907   0.33    29.36844235   0.39        87.6208   0.74 
 === ====  ============= ======  ============= ======  ============= ====== 
 Gaus Kruger Koordinatlar  
 === ====  ============= ======  ============= ======  ============= ====== 
  i   NN      Yukar [m]  mx[mm]     Sa a [m]    my[mm]      h [m]     mh[mm] 
 === ====  ============= ======  ============= ======  ============= ====== 
   1    1   4522639.0199   0.10    449688.3729   0.08       220.1967   0.22 
   2    2   4519212.5537   0.10    444768.7046   0.08        40.3247   0.22 
   3    3   4515552.5639   0.21    448539.5166   0.15       171.2712   0.36 
   4    4   4514929.0101   0.27    445345.6517   0.23        90.2877   0.55 
   5    5   4514941.5839   0.29    450786.9898   0.24       125.2932   0.79 
   6    6   4516214.4790   0.38    446399.8060   0.22       102.5941   0.58 
   7    7   4514983.3906   0.23    447443.5170   0.20       138.1204   0.48 
   8    8   4516883.0897   0.35    448333.4842   0.20        82.2329   0.53 
   9    9   4518978.9520   0.45    446706.8415   0.29        86.8269   1.10 
  10   10   4515967.1008   0.32    450954.3038   0.29       118.6431   0.64 
  11   11   4513460.5952   0.37    448618.0479   0.29        39.7705   0.92 
  12   12   4517119.9139   0.35    445862.6349   0.30        92.0877   0.69 
  13   13   4518957.8471   0.33    446706.2297   0.30        87.6208   0.74 
 === ====  ============= ======  ============= ======  ============= ====== 

DOM : 30  Elipsoit : GRS80 
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Özet 
 
Uluslararas  Çok Uzun Baz Enterferometrisi Jeodezi ve Astrometri Servisi (International Very Long 
Baseline Interferometry for Geodesy and Astrometry, IVS) bünyesinde Avrupa’daki kabuk hareketlerini 
belirlemek ve Avrupa için sürdürülen duyarl  yüksek ve stabil yer sabit referans çat s na (European 
Terrestrial Reference Frame, ETRF) katk  sa lamak amac yla 1989 y l n n sonundan bu yana düzenli bir 
ekilde y lda 6-8 say da 24 saatlik “IVS-Avrupa” oturumlar  gerçekle tirilmektedir. Karadeniz Teknik 

Üniversitesi (KTU), Harita Mühendisli i Bölümünde kurulan ‘KTU GEOD’ VLBI Analiz Merkezi, IVS 
(International VLBI Service for Geodesy and Astrometry) taraf ndan öngörülen bilimsel faaliyetlerini, 
öncelikli olarak Avrupa VLBI A  (European VLBI Network, EVN) ve Avrupa Yersel Referans Sistemi 
(European Terrestrial Reference System, ETRS)’nin geli imine katk  sa layacak ekilde ekillendirmi tir. 
KTU-GEOD IVS Analiz Merkezi ara t rmalar  kapsam ndan yürütülen bu çal mada, Avrupa’daki dü ey 
yöndeki kabuk hareketlerinin belirlenmesi amac yla talya’da Matera, Medicina ve Noto; Almanya’da 
Wettzell; Rusya’da Svetleo ve Zelenchuskaya; sveç’de Onsala ve Norveç’de Ny-Alesund olmak üzere 
toplam 8 VLBI istasyonunda 1990-2010 y llar  aras ndaki 20 y lda gerçekle tirilen toplam 95 IVS-Avrupa 
oturumu VieVS (Vienna VLBI Software) yaz l m  kullan larak analiz edilmi  ve her bir istasyon için ilgili 
epoktaki kartezyen koordinatlar kestirilmi tir. Radyo teleskoplar n n TRF koordinat zaman serisinden, 
noktalar ndaki h z vektörlerinin belirlenmesi, EKK yöntemi ile birinci derece bir polinomun katsay lar  
kestirilerek gerçekle tirilmi tir. Çal mada IVS-Avrupa oturumlar n n analizi sonucunda elde edilen 
dü ey h z vektörleri GNSS, EUREF (Global Navigation and Satellite Systems, European Reference 
Frame) çözümü sonuçlar  ile kar la t r lm  ve birçok noktada h z n yönü ve büyüklü ü cinsinden 
uyu umlu oldu u sonucu elde edilmi tir. Onsala ve Ny-Alesund VLBI yerle keleri s ras yla 4mm/y l ve 
8mm/y l büyüklüklerinde yükselmektedir. Di er tüm Avrupa noktalar nda yükselme yönündeki hareketlere 
ra men Italya, Medicina’da görülen alçalma miktar  (2 mm/y l) o yerle kedeki IVS-Avrupa ve GNSS-
EUREF oturumlar  çözümleri ile uyu umludur. Bu durum Medicina’da plakadan ba ms z bölgesel bir 
çökme oldu u yönünde bir kan  uyand rmaktad r. Avrupadaki 1mm/y l içerisinde kalan büyüklüklerdeki 
radyal h zlar (yükselen) istatistiksel olarak anlaml  ç kmaktad r. Kestirilen parametre say s n n fazla 
olmas  istatistik testte (parametre anlaml l k testi) serbestlik derecesinin büyük olmas na bu durumda 
parametrenin istatistiksel testten geçmesine neden olmaktad r. Fakat, radyal bile endeki hata kaynaklar  
ve gün içi spektraya sahip gel-git büyüklüklerinin yatay bile ene göre çok daha fazla oldu u dikkate 
al nd nda bu de er (1 mm/y l) ve alt ndaki radyal h zlar n anlaml  olamayabilece i sonucuna 
var lm t r. IVS-Avrupa çözümünden 2000.0 referans epo u için elde edilen yer sabit referans çat s  
(TRF) ile ITRF 2005 ve VTRF 2008 gibi farkl  yer sabit referans çat lar  aras ndaki 3 boyutlu Helmert 
dönü ümü parametreleri hesaplanm  ve sonuçlar yorumlanm t r. 
 
Anahtar kelimeler: IVS-Avrupa oturumu,VLB istasyonu, dü ey yönde kabuk hareketi, VieVS (Vienna 
VLBI Software), ITRF,radyal h z. 
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DETERMINATION OF VERTICAL CRUSTAL MOTIONS IN EUROPE BY VLBI 
 
Abstract 

Geodetic Very Long Baseline Interferometry (VLBI) observations of European VLBI network (EVN), have 
been scheduled as IVS-Europe VLBI sessions and carrried out regularly as 6-8 sessions per year by 
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry (IVS) since latest 1989 in order to establish a 
stable and accurate geodetic reference frame covering Europe (e.g., ETRF). ’KTU GEOD’ IVS 
(International VLBI Service) Associate Analysis Center (AC) which is established at the Department of 
Geomatics, Karadeniz Technical University (KTU)are formed its foreseen studies by IVS (International 
VLBI Service for Geodesy and Astrometry) to contribute development of European VLBI Network (EVN) 
and European Terrestrial Reference System, ETRS (European Terrestrial Reference Frame). This study 
conducted within the context of KTU-GEOD IVS AC researches, 95 IVS-Europe VLBI sessions of eight 
stations -Matera, Medicina and Noto in Italy; Wettzell in Germany; Svetleo and Zelenchuskava in Russia; 
Onsala in Sweden; Ny-Alesund in Norwey- over along period of 20 years were analysed with VieVS 
(Vienna VLBI Software) and cartesian coordinates for corresponding time epoch were calculated to 
detemine the vertical crustal motion in Europe. Then, offset and trend were estimated by applying Least 
Square Estimation to coordinate time series for each individual station and horizontal and vertival 
crustal motion velocities were calculated. Estimated vertical position time series of VLBI reference points 
in Europe were compared with those of the corresponding co-located Global Navigation Satellite Systems 
(GNSS) sites. IVS-Europe sessions radial position time series estimated by VieVS software are compatible 
with the EUREF solution at co-located sites in direction and more or less in magnitude. The VLBI sites of 
Onsala and Ny-Alesund are rising at rates 4mm/year and 8mm/year, respectively. Although the other 
European VLBI sites are rising, the subsidence rate of 2mm/year at site Medicina of taly is compatible 
with the solutions of IVS-Europe and GNSS-EUREF solutions. This situation come through that 
Medicina has local subsidence independet from plate. The radial velocities at Europe up to 
1mm/year (rising) are found staticticaly sinificant. The great number of estimated parameters 
causes to high degree of freedom at statistics test (parameter significance test) and so has 
parameters being significant after parameter significance test. However, it is came to conclusion 
that this rate of radial component (1mm/year) and smaller of it might not be significant when 
taking into account that error sources and tide magnitudes having tidal spectra in radial 
component are very high compared to those of horizontal component. 3D Helmert transformation 
parameters were calculated between new Terrestrial Reference Frame (TRF) calculated from IVS-Europe 
solution with VieVS and ITRF 2005 and VTRF 2008 and the results were interpreted. 
 
Keywords: IVS-Europe sessions,VLB station, vertical crustal motion, VieVS (Vienna VLBI Software), 
ITRF,radial velocity. 
 
1. Giri  
 
Jeodezik VLBI ölçülerini gerçekle tiren çe itli enstitü üyelerinin olu turmu  oldu u topluluk olan Avrupa 
Jeodezik Çok Uzun Baz Enterferometrisi (VLBI) grubu Avrupa Jeodezik VLBI program n  1989 y l n n 
sonundan itibaren düzenli olarak yürütmektedir. 1989’un sonundan 1999’un sonuna kadar toplam 52 
oturumda VLBI ölçüleri yap lm t r. 2010 y l  itibar yla y lda ortalama 6-8 oturum planlanmakta ve 
gerçekle tirilmektedir. IVS Yönetim Kurulunun 23 Mart 2009 tarihinde Fransa’n n Bordo ehrindeki 
toplant s nda KTÜ Harita Mühendisli i Bölümünde KTU-GEOD ad yla Türkiye’de ilk olmak üzere bir 
VLBI Analiz Merkezinin kurulmas na oy birli i ile karar verilmi tir. Uluslararas  düzeydeki uzay 
jeodezik çal malara katk  sa layabilmek aç s ndan oldukça öneme sahip olan bu analiz merkezi, IVS 
(International VLBI Service for Geodesy and Astrometry) taraf ndan öngörülen faaliyetlerini öncelikli 
olarak Avrupa VLBI A  (European VLBI Network, EVN) ve Avrupa Yersel Referans Sistemi (European 
Terrestrial Reference System, ETRS)’nin geli imine katk  sa layacak ekilde ekillendirmi tir (Tan r vd. 
2009b, Tan r 2009) . ‘KTU GEOD’ VLBI Analiz Merkezinin yürütmekte oldu u ara t rma faaliyetleri 
kapsam nda gerçekle tirilen bu çal man n amac , Uluslararas  Çok Uzun Baz Enterferometrisi Jeodezi ve 
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Astrometri Servisi (IVS) taraf ndan 1990-2010 y llar  aras nda yap lan IVS-Avrupa oturumlar n n analiz 
sonuçlar yla Avrupa’daki dü ey yöndeki kabuk hareketlerini belirlemektir. Çal madan elde edilen 
sonuçlar, GNSS, EUREF (Global Navigation and Satellite Systems, European Reference Frame) 
çözümünden (farkl  IGS analiz merkezlerinden elde edilen normal denklem sistemlerinin 
kombinasyonunun çözümü) elde edilen dü ey yöndeki yer de i tirmelerle kar la t r lm t r. IVS-Avrupa 
çözümünden 2000.0 referans epo u için elde edilen yer sabit referans çat s  (TRF) ile ITRF 2005 
(International Terrestrial Reference Frame 2005) ve VTRF 2008 (VLBI Terrestrial Reference Frame) gibi 
farkl  yer sabit referans çat lar  aras ndaki 3 boyutlu Helmert dönü ümü parametreleri hesaplanm t r. 
 
2. Avrupa Jeodezik VLBI A  
 
Günümüzde Avrupa jeodezik VLBI a  13 sabit istasyonu içermektedir: Onsala ( sveç), Wettzell 
(Almanya), Madrid ( spanya), Medicina (Italya), Matera (Italya), Noto (Italya), Effelsberg (Almanya), 
Simeiz (Ukrayna), Ny Alesund (Norveç), Yebes ( spanya), Svetloe (Rusya), Badary (Rusya) ve 
Zelenchukskay (Rusya). 1989 y l n n sonunda ba layan ilk ölçüler Onsala, Wettzell, Madrid, Medicina, 
Matera ve Noto istasyonlar n  içerecek ekilde gerçekle tirilmi tir. Daha sonra 1991 y l nda Effelsberg, 
1994 y l nda do u ve kuzey yönünde a  geni letecek ekilde Simeiz ve Ny Alesund, 1995 y l nda Yebes 
ve son olarak da Svetloe, Badary ve Zelenchukskay istasyonlar  Avrupa Jeodezik VLBI a  ölçülerine 
katk  sa lamaya ba lam t r. lk y llarda, y ll k üç oturum ölçülürken, günümüzde y ll k ortalama 6-8 
oturum ölçüsü yap labilmektedir. Bu çal mada h z kestiriminde kullan lan koordinat zaman serisi (4 
y ldan az) süresi yeterli görülmeyen VLBI istasyonlar  kullan lmam t r. 
 
3.  Bölge Hakk nda Baz  Jeodinamik Bilgiler 
 
Avrupa Jeodezik VLBI a n n çevreledi i alan jeodinamik anlamda kuzey, merkez ve güney olmak üzere 
üç ana bölüme ayr labilir. A n kuzey bölümü olan skandinavya yar madas  yakla k 10,000 y l önce 
buzul tabakas n n kaybolmas ndan sonra izostatik esneklik etkisi alt ndad r. Onsala ve Ny-Alesund 
istasyonlar n n her ikisi de buzul sonras  yükselme (post-glacial uplift) etkisi alt nda olan alan üzerinde 
konumland r lm t r. A n merkez bölümü temelde Avrupa’n n sa lam bölümü olarak kabul edilmektedir. 
Wettzell ve Effelsberg istasyonlar  buzul sonras  ileri esneklik (post-glacial fore-bulge) alan n n güneyi 
olan bu merkez alanda bulunmaktad r. A n güney bölümünde, bat  Akdeniz bölgesi, Alps-Appenines 
sistemi etkisi hakimdir (Campbell ve Nothnagel 2000; Campbell vd. 2002; Campbell 2004; Haas vd. 
2000; Haas vd. 2000). 
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ekil 1. IVS-Avrupa oturumlar ndaki  VLBI radyo teleskoplar  (antenleri) 

 
4. Veri Analizi 
 
1990-2010 y llar  aras ndaki 95 Avrupa jeodezik VLBI oturumu VieVS (Viyana VLBI Yaz l m ) 
kullan larak analiz edilmi tir (Böhm et vd., 2010). VieVS, IERS 2003 konvansiyonlar n  temel alan ve 
MATLAB dilinde yaz lm  güncel bir VLBI jeodezik ve jeofizik parametre kestirim yaz l m d r. Yaz l m, 
VLBI parametrelerini Gauss-Markof modeline uygun En Küçük Kareler (EKK) kestirim yöntemi ile elde 
etmektedir (Teke vd., 2009). 
 
VieVS yaz l m , farkl  parametre kestirimi seçeneklerini sunmaktad r. Uygulay c , analiz sonuçlar n  
kullan m amac na göre, hangi parametrelerin kestirilece i, kestirim aral klar n , parametreler için 
zorlamal  veya gev ek k s tlay c l  çözümlerini, farkl  radyo teleskoplar  için, farkl  atomik saatler için ve 
farkl  kuazarlar (quasi-stellar radio source, quasar: galaksi d ndaki radyo kaynaklar , örn. di er 
galaksiler) için NNT/NNR ko ullar n  seçebilir. Parametre kestirimi öncesi farkl  troposferik izdü üm 
fonksiyonlar  (Vienna mapping function, VMF1 (Böhm vd., 2006a); Global mapping function, GMF 
(Böhm vd., 2006b); Niel mapping function, NMF (Niell, 1996)) farkl  kesme aç lar  için uygulanabilir. 
Farkl  CRF kataloglar  (örn. ICRF2) veya farkl  TRF kataloglar  (örn. ITRF08, VTRF08) datum 
seçiminde öncül de erler olarak kullanabilinir. stasyon konumlar na uygulanan jeofizik modellerden kat  
Yer gel-gitleri (solid Earth tides, e.g. Matthews vd., 1997) etkisi, okyanus gel-git yüklemeleri (tidal ocean 
loading, FES2004, Lyard vd., 2006), atmosferik bas nç yüklemeleri(atmosphere pressure loading, Petrov 
and Boy 2004) apriori modele dahil edilir veya ç kar l r. Yer dönme parametreleri yüksek frekansl  gel-
gitler ki bunlar: okyanus gel-gitlerinin kutup gezinmelerine etkisi (Eanes modeli), Güne ve Ay bozucu 
gravite potansiyelindeki de i imlerin (lunisolar gravitative attraction) kutup gezinmelerine etkisi, UT1 
uzun periyotlu gel-git sal n mlar  (UT1 long period tidal variations) (McCarthy ve Petit 2004) öncül (a 
priori) modele dahil edilebilir veya ç karabilir (Boehm vd., 2009; Schuh vd., 2009; Tan r vd., 2009). 
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Bu çal mada, toplam 95 Avrupa VLBI oturumu ayr  ayr  analiz edilmistir. VLBI a  datumunun 
belirlenmesinde, ‘No Net Translation (NNT)’ ve ‘No Net Rotation (NNR)’ ko ul denklemleri normal 
denklemlerin katsay lar  matrisine eklenerek tüm iz minimum ko ulunu sa layacak ekilde a priori TRF’e 
(VTRF 2008) Helmert dönü ümü gerçekle tirilmi tir. Di er bir ifade ile ‘NNT’ ve ‘NNR’ ko ul 
denklemleri ile her bir oturum analizi sonucu kestirilen nokta koordinatlar n n belirledi i koordinat 
sistemi ile a priori TRF aras ndaki eksen dönüklükleri ve orijin ötelemelerinin s f r olmas  ko ulunu 
sa lanmaktad r. Avrupa a  tüm Yer’i tamamen kaplamad  için (global polyhedron olu mad ndan ve 
a  kuzey yar m kürenin yakla k be te birini kaplamaktad r) Yer dönüklük parametreleri kestirilmemi  ve 
IERS C04 05 kombinasyon (Bizouard and Gambis 2009) serisine (öncül de erlerine) sabitlenmi tir.  
 
5. Kabuk Hareketlerinin Belirlenmesi çin Yap lan Analizler 
 
Her bir oturum için gerçekle tirilen EKK kestirimiyle, Avrupa VLBI oturumlar ndaki toplam 6 VLBI 
istasyonunun ilgili epoklar  için dengelenmi  koordinatlar  elde edilmi  ve her bir istasyon için koordinat 
zaman serisi olu turulmu tur. stasyon koordinatlar ndan trendlerin (h z) belirlenmesi a a da verilen 
ekilde birinci dereceden polinoma EKK uygulanarak gerçekle tirilmi tir. 

 
ttt ttaaXXdX )( 0100  (1)

 
Burada, 0a  2000.0 referans epo u için global kartezyen koordinat sisteminde hesaplanan yeni TRF 
koordinatlar  ile VTRF 2008 koordinatlar  aras ndaki fark  ifade eden ofseti göstermektedir. 1a , ise global 
kartezyen koordinat sisteminde h z  ifade eden trendi gösterir. 0t  referens epo u (2000.0, mjd: 51544) ve 

1t  ise parametre kestirim epo udur. tX , kestirilimi yap lan nokta TRF koordinatlar n  gösterirken, 0tX , 

0t  referens epo u VTRF 2008 nokta koordinatlar n  gösterir. t , ise EKK kestirimi sonundaki ölcü 
düzeltmelerini (post-fit observational residuals) göstermektedir. Tablo 1’de, (1) denklemine göre yeni 
olu turulan TRF için elde edilen h z vektörlerini, ITRF 2005 ve VTRF 2008 katalog h zlar n  
göstermektedir. Tablo 1’deki h z vektörleri kar la t r ld nda sonuçlar n yakla k 0.1mm seviyesinde 
uyu umlu oldu u görülmektedir. 

 
Yatay ve dü ey yöndeki lokal toposentrik istasyon h zlari, istasyon koordinatlar  zaman serilerinden 
hesaplanabilir. Bunun için, global kartezyen koordinat sistemindeki koordinatlar lokal toposentrik 
koordinat sistemine a a daki ekilde dönü türür. 
  

 

 

 

 

                                                                    (2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

*
Kuzey X

Dogu Y

Radyal Z

d d
d T d
d d



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

126

 
Tablo 1. IERS’in inter-teknik kombinasyonla elde edilmi  TRF çözümlerinden (ITRF 2005 ve VTRF 

2008) ve IVS-Avrupa oturumlar n n VieVS çözümünden elde edilen h z vektörleri(tüm çözümler 2000.0 
epokludur). 

 

 

 

 

                                                                    (3) 

 

_ ( , , )Kuzey Dogu Radyald lokal d d d , koordinat seti, lokal toposentrik koordinat sisteminde IVS-Avrupa 

analizinden olu turulan TRF çözümü ve VTRF 2008 çözümü koordinat farklar n ; ( Xd d , Yd , )Zd  ise 
bu koordinat farklar n n global kartezyen koordinat sistemindeki kar l klar n  vermektedir. Burada  ve 

, enlem ve boylam  göstermektedir. Lokal toposentrik koordinat sisteminde elde edilen istasyon 
koordinatlar ndan trendlerin (h z) belirlenmesi için (1) denklemine benzer ekilde a a daki gibi birinci 
dereceden polinoma EKK uygulanarak gerçekle tirilmi tir: 
 
 

 

 

                                                                    (4) 

Burada, 0b , 2000.0 referans epo u için lokal toposentrik koordinat sistemine dönü türülen kestirim 
koordinatlar  ile VTRF 2008 a priori koordinatlar  aras ndaki fark  ifade eden ofseti göstermektedir. 1b , 
ise lokal toposentrik koordinat sistemindeki h z  ifade eden trendi gösterir. 0t  referens epo u (2000.0, 
mjd : 51544) ve 1t  ise parametre kestirim epo udur. t , EKK kestirimi sonunda kalan ölcü 
düzeltmelerini göstermektedir. Elipsoidal koordinatlar  kullanarak global kartezyen koordinatlardan, lokal 
toposentrik koordinatlara dönü üm sonras nda elde edilen zaman serilerinden Do u, Kuzey ve Radyal 
yönlerdeki h zlar elde edilmi tir. Tablo 2’de lokal toposentrik koordinat sisteminde elde edilmi  IVS-
Avrupa, ITRF 2005 ve VTRF 2008 h zlar  gösterilmektedir (Boucher vd. 2004; Nothnagel 2005; URL 2 ; 
URL 3). Tablo 2’deki h z vektörleri kar la t r ld nda yakla k 0.1mm seviyesinde sonuçlar n uyu umlu 
oldu u görülmektedir. 
 

 

 

stasyonlar  
IVS-Avrupa H zlar  

(cm/y l) 
ITRF 2005 H zlar  

(cm/y l) 
VTRF 2008 H zlar  

(cm/y l) 

Vx  Vy  Vz  Vx  Vy  Vz  Vx  Vy  Vz  

MATERA   -1.83  1.90  1.49  -1.80  1.89  1.55  -1.86  1.89  1.47  

MEDICINA  -1.83  1.87  1.11  -1.82  1.88  1.10  -1.79  1.88  1.13  

WETTZELL  -1.56  1.70  1.03  -1.56  1.68  1.04  -1.57  1.70  1.03  

ONSALA60  -1.38  1.46  1.08  -1.37  1.44  1.09  -1.40  1.44  1.06  

SVETLOE  -1.94  1.17  0.74  -1.68  1.43  0.88  -1.83  1.22  0.83  

NYALES20  -1.40  0.73  1.05  -1.42  0.71  1.02  -1.42  0.73  1.08  

sinsincoscoscos
0cossin

cossinsincossin
T

0 1 0 ( )_ ( ) td lokal b b t t
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Tablo 2. IVS-Avrupa Oturumlar n n VieVS yaz l m  ile analizinden elde edilen N, E ve U yönündeki 

h zlar  (Tanir vd. 2010). 
 

stasyonlar  IVS-Avrupa H zlar  
(cm/y l) 

ITRF 2005 H zlar  
(cm/y l) 

VTRF 2008 H zlar  
(cm/y l) 

VK VD  VR  VK  VD  VR  VK  VD  VR  

MATERA   1.92 2.35 0.03 1.95 2.33 0.11 1.92 2.35 0.02 

MEDICINA  1.77 2.20 -0.23 1.77 2.21 -0.23 1.77 2.20 -0.19 

WETTZELL  1.54 2.00 0.03 1.55 1.99 0.04 1.55 2.01 0.03 

ONSALA60  1.47 1.71 0.35 1.47 1.69 0.36 1.47 1.70 0.32 

SVETLOE  1.31 2.07 0.04 1.08 2.08 0.40 1.26 1.97 0.24 

NYALES20  1.40 1.00 0.81 1.42 0.99 0.76 1.42 1.01 0.82 
 

 
ekil 2. IVS-Avrupa oturumlar n n VieVS, TRF çözümleri, VLBI istasyonu: Onsala, referans epo u 

2000.0, a priori TRF: VTRF 2008 
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ekil 3. IVS-Avrupa oturumlar n n VieVS, TRF çözümleri, VLBI istasyonu: Medicina,  
referans epo u 2000.0, a priori TRF: VTRF 2008  

 
Yap lan analizler sonucunda ayn  plaka üzerinde bulunan Onsala ve Ny-Alesund noktalar nda s ras yla 
yakla k 8 mm/yil ve 3 mm/y l büyüklüklerinde yükselme oldu u görülmü tür. Bu yükselmenin sebebi, 
IVS-Avrupa a n n kuzey bölümündeki iki VLBI istasyonunun buzul sonras  yükselme etkisi (post-
glacial rebound) alt nda olmas yla aç klanabilir (Plag 2004). Italya, Medicina istasyonunda yakla k 2 
mm/y l büyüklü ünde alçalma oldu u görülmü tür. Buna kar l k Matera radyal yönde hareketsizdir. 
Almanya‘daki Wettzell istasyonunda da Matera istasyonuna benzer ekilde radyal yönde bir hareket tesbit 
edilmemi tir. (bknz. ekil 2 ve ekil 3).  
 
IVS-Avrupa çözümü sonucunda elde edilmi  radyal h z kestirimleri ve GNSS, EUREF (Avrupa Referans 
Çat s ) çözümü zaman serilerinden elde edilen radyal h z kestirimlerine bak ld nda ( ekil 4 ve ekil 5), 
skandinavya yar madas  üzerindeki noktalardaki radyal h z bile enlerinde ortalama 5 - 8 mm/yil 

büyüklü ünde bir yükselme oldu u sonucuna var l r. skandinavya yar madas ndaki GNSS, EUREF 
noktalar  için elde edilen bu sonuçlar n IVS-Avrupa çözümünde ayn  yar mada üzerinde bulunan Onsala 
ve Ny-Alesund istasyonlar ndaki sonuçlarla uyu umlu oldu u kolayl kla görülmektedir. Benzer ekilde 
IVS-Avrupa çözümünde talya’daki Medicina istasyonunda 2 mm/y l büyüklü ünde bir alçalma oldu u 
sonucu elde edilmi tir. ekil 8’den de anla ld  üzere benzer sonuç GNSS, EUREF sonuçlar ndan da 
elde edilmi tir.  
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ekil 4. IVS Avrupa VLBI çözümleri zaman serilerinden elde edilen radyal h z kestirimleri 

 (Tanir vd. 2010) 
 

 
ekil 5. GNSS EUREF çözümü koordinat zaman serilerinden elde edilen radyal h z kestirimleri  

(Tanir vd. 2010) 
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ekil 6. EUREF çözümlerinden elde edilen global yatay h z vektörleri (Teke vd. 2010) 
 

 
 

ekil 7. IVS-Avrupa oturumlar n VieVS analizinden elde edilen global yatay h z vektörleri (Teke vd. 
2010) 
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ekil 8. Avrupa plakas  sabitlendi inde(ba l) yatay h z vektörleri (intra-plate motions) (Teke vd. 2010) 
 

Avrupa plakas n n sabitlenmesiyle hesaplanan ba l yatay h z bile enlerine bak ld nda, Anadolu ve Ege 
plakalar  üzerindeki noktalarda ba l yatay h z bile enlerinin GNSS EUREF a ndaki di er noktalara göre 
büyüklüklerinin ve yönlerinin farkl  oldu u görülür. Bunun sebebi, Anadolu ve Ege plakalar n n Avrupa 
plakas ndan ba ms z hareket etmesindendir. Avrupa üzerindeki noktalar n ba l yatay h z vektörlerinin 
(k ta sabitlendi inde birbirlerine göre y ll k hareketlerinin) grupland  görülmü tür ( ekil 8). Do u 
Avrupan n, orta Avrupan n ve Akdeniz k y  bölgelerinin güney yönünde fakat bat  avrupa ve 
Iskandinavya yar madas n n Atlantik okyanusu yönünde (güney-bat ) anlaml  y ll k h zlara sahip 
olduklar  görülmü tür. Avrupa k tas na göre Anadolu ve Ege plakalar n n yapm  oldu u radyal harekeler 
de ekil 8’de aç k bir ekilde görülebilinir. 

 
6. IVS-Avrupa, ITRF 2005 ve VTRF 2008 Çözümlerinin Aras ndaki Dönü üm 
Parametrelerinin Kar la t r lmas   
 
IVS-Avrupa oturumlar n n VieVS yaz l m  ile analizi sonucu VLBI istasyonlar n n global TRF koordinat 
zaman serileri elde edilmi tir. Bu zaman serilerine EKK parametre kestirimi yöntemi ile (1) e itli i ile 
verilen birinci derece polinomun regresyonu gerçekle tirilmi tir. Bu regresyon sonucunda bulunan ofset 
de eri 2000.0 (t0) an nda VTRF2008 (a priori TRF) koordinatlar ndan IVS-Avrupa koordinatlar n n 
fark n  verir. Trend ise IVS-Avrupa çözümü h z vektörünü vermektedir. Böylece IVS-Avrupa oturumlar  
VLBI noktalar n n 2000.0 epo u koordinatlar n  ve h zlar n  elde etmi  oluruz. Bu çözüme IVS-Avrupa 
TRF çözümü denilebilinir. IVS-Avrupa, VTRF2008 (farkl  VLBI analiz merkezleri çözümlerinin normal 
denklem sistemleri düzeyinde kombinasyonundan elde edilen TRF) ve ITRF2005 (farkl  uzay jeodezik 
tekniklerin normal denklem sistemleri düzeyinde kombinasyonundan elde edilen TRF) 2000.0 epo u 
global kartezyen koordinatlar  aras ndaki Helmert dönü üm modeli,.  
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(5) 

eklinde olu turulup, 7 dönüsüm parametresi EKK parametre kestirimi yöntemi ile elde edilmi tir. E itlik 
(5) te verilen Tx, Ty, ve Tz iki koordinat sistemi aras ndaki orijinlerin kay kl klar n , , , ve , s ras  ile 
birinci, ikinci ve üçüncü eksen dönüklüklerini,  ise ölçek faktörünü göstermetedir. iX , iY , iZ , i 
noktas n n IVS-Avrupa oturumlar n n analizi sonucu (a priori TRF: VTRF 2008, datum ko ulu: 
NNT/NNR (6 adet) ölçek ko ulu olmadan) elde edilen 2000.0 epo u koordinatlar n , 01X , 01Y , ve 01Z  
ise VTRF2008 ve ITRF2005 katalog koordinatlar n  (her ikisi de 2000.0 epoklu) göstermektedir. Tablo 3 
ve Tablo 4’de IVS-Avrupa, VTRF2008 ve ITRF2005 çözümleri aras ndaki 2000.0 epo u global dönü üm 
parametreleri görülmektedir.  
 

Tablo 3. ITRF 2005 ve IVS-Avrupa aras ndaki global dönü üm parametreleri 

Tx  
cm  

Ty 
cm 

Tz 
cm 

ölçek  
ppb  

alpha 
(mas) 

beta  
(mas) 

gama  
(mas) 

-2.9 11.6 0.0 0.4 0.9 3.1 0.8 

 

Tablo 4. VTRF 2008 ve IVS-Avrupa aras ndaki global dönü üm parametreleri 

Tx  
cm  

Ty 
cm 

Tz 
cm 

ölçek  
ppb 

alpha 
(mas) 

beta  
(mas) 

gama  
(mas) 

0.0 0.8 0.5 -0.8 0.1 0.1 -0.3 

 

Tablo 3 ve Tablo 4’deki dönü üm parametrelerinin, farkl  ITRF çözümleri aras ndaki dönü üm 
parametreleri ile k yasland nda daha büyük de erler ald klar  görülmü tür (URL 1). Bunun sebebi ITRF 
çözümlerinin elde edildi i a , IVS- Avrupa a na göre daha geni  bir alan  kapsayan ve tüm küreyi temsil 
eden bir a  olmas d r. Di er bir neden ise IVS-Avrupa a  çözümünde bölgesel bir a  olmas  nedeni ile 
Yer dönüklük parametrelerinin kestiriminin yap lmam  olmas  ve model ile hesaplanm  a priori 
de erlerine sabitlenmesidir. Model ile hesaplanan Yer dönüklük de erleri, ölçülerden kestirilen 
parametreler kadar hassas olamayacakt r. Yer dönüklük parametreleri ile istasyon TRF koordinatlar n n 
ölçü denkleminde direkt yer almas  böylece yüksek matematiksel korelasyona sahip olur. Yer dönme 
parametrelerinin kestirilmemesi her ne kadar TRF nokta duyarl klar na anlaml  etki yapsada, h z 
vektörleri (non-tidal part of station moption) bu durumdan etkilenmedi i net bir ekilde görülmü tür.  
 
7. Sonuç ve Öneriler 

Avrupa’daki dü ey yöndeki kabuk hareketlerinin belirlenmesi amac yla gerçekle tirilen bu çal mada, 
IVS-Avrupa oturumlar n n VieVS yaz l m yla analizinden elde edilen sonuçlardan her bir istasyon için 
koordinat zaman serisi üretilmi tir. Bu zaman serilerine EKK parametre kestirimi yöntemi ile birinci 
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derece polinomun regresyonu gerçekle tirilmi tir. Bu regresyon sonucunda bulunan ofset de eri 2000.0 
(t0) an nda VTRF2008 (a priori TRF) koordinatlar ndan IVS-Avrupa koordinatlar n n fark n  verir. Trend 
ise IVS-Avrupa çözümü h z vektörünü vermektedir. Böylece IVS-Avrupa oturumlar  VLBI noktalar n n 
2000.0 epo u koordinatlar n  ve h zlar n  elde etmi  oluruz. Daha sonra global kartezyen koordinat 
sistemindeki koordinatlardan lokal toposentrik koordinatlara dönü üm yap lm  ve lokal toposentrik 
sistemdeki koordinatlara EKK kestiriminin uygulanmas yla yatay ve dü ey yönde olmak üzere h z 
bile enleri tekrar hesaplanm t r. IVS-Avrupa için gerçekle tirilen bu bir dizi analiz sonucunda yeni elde 
edilen Avrupay  kapsayan TRF‘e IVS-Avrupa çözümü denilmi tir. Bu çözümün referans epo u 2000.0 
d r. IVS-Avrupa TRF çözümü (gerçekle tirmesi) farkl  global ITRF çözümleri ile kar la t r lm t r. 
Dönü üm parametrelerinin global TRF çözümlerinin kendi aralar ndaki dönü üm parametreleri ile 
k yasland nda daha büyük de erler ald klar  görülmü tür (URL 1). Bunun sebebi ITRF çözümlerinin 
elde edildi i a , IVS- Avrupa a na göre çok daha geni  bir alan  kapsamas  ve tüm küreyi temsil 
etmesidir. Di er bir neden ise IVS-Avrupa a  çözümünde bölgesel bir a  olmas  nedeni ile Yer dönüklük 
parametrelerinin kestiriminin yap lmay p model ile hesaplanm  a priori de erlerine sabitlenmesidir. 
Model ile hesaplanan Yer dönüklük de erlerinin asla ölçülerden kestirilen parametreler kadar hassas 
olamayacakt r. Yer dönüklük parametreleri ile istasyon TRF koordinatlar n n ölçü denkleminde direk yer 
almas  böylece yüksek matematiksel korelasyon sahip olacakt r. Yer dönme parametrelerinin 
kestirilmemesi her ne kadar TRF nokta duyarl klar na anlaml  etki yapsa da, h z vektörleri (non-tidal part 
of station motions) bu durumdan etkilenmedi i net bir ekilde görülmü tür. 
Dü ey yöndeki h z bile enlerine bak ld nda u sonuçlar ç kmaktad r: 

 Medicina’da yakla k y ll k 2 mm alçalma oldu u görülmü tür. Bu alçalman n istasyon 
bölgesindeki lokal plaka hareketlerinden kaynakland  söylenebilir. 

 skandinavya yar madas  üzerindeki Onsala ve Ny-Alesund istasyonlar nda ise s ras yla y ll k 8 
mm ve 3 mm büyüklü ünde yükselme oldu u görülmü tür. Bu tektonik plaka yükselmesi 
bölgede buzul sonras  çözülme etkisi (post-glacial rebound) ile aç klanmaktad r. 

 Matera ve Wettzell istasyonlar nda ise radyal yönde anlaml  bir h z tesbit edilmemi tir.  
 Ortak yerle ke istasyonlar nda, IVS-Avrupa oturumlar n n VieVS yaz l m  ile analizinden elde 

edilen yatay ve radyal tüm h z vektörleri (VLBI), EUREF çözümü ile (GNSS) yön ve büyüklük 
olarak uyu umludur.  

 Avrupadaki 1mm/y l içerisinde kalan büyüklüklerdeki radyal h zlar istatistiksel olarak anlaml  
ç ksada radyal bile endeki hata kaynaklar  ve gün içi spektraya sahip gel-git büyüklükleri dikkate 
al nd nda bu de er ve alt ndaki radyal h zlar n anlaml  olamayabilece i sonucuna var labilinir. 

 Avrupa plakas n n sabitlenmesiyle hesaplanan ba l yatay h z bile enlerine bak ld nda, Anadolu 
ve Ege plakalar  üzerindeki noktalarda ba l yatay h z bile enlerinin EUREF a ndaki di er 
noktalara göre büyüklüklerinin ve yönlerinin farkl  ve uyu umsuz oldu u görülür. Bunun sebebi, 
Anadolu ve Ege plakalar n n Avrupa plakas ndan ba ms z hareket etmesindendir. 

 Avrupa üzerindeki noktalar n ba l yatay h z vektörlerinin (k ta sabitlendi inde birbirlerine göre 
y ll k hareketlerinin) grupland  görülmü tür. Do u Avrupan n, orta Avrupan n ve Akdeniz k y  
bölgelerinin güney yönünde fakat bat  Avrupa ve Iskandinavya yar madas n n Atlantik okyanusu 
yönünde (güney-bat ) anlaml  y ll k h zlara sahip olduklar  görülmü tür. 
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S. DAL IN1, E. TARI2 
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Özet 
 

Klasik ölçme yöntemleri ile deformasyonlar n, bölgesel ve küresel ölçekteki tektonik hareketlerin 
incelenmesi, uzun ve zahmetli arazi çal malar ndan sonra elde edilebilmekteydi. GPS (Global 
Positioning Systems)’ in sivillerin kullan m na aç lmas yla arazi çal malar  kolayla m  ve de 
h zlanm t r. GPS, GLONASS (Global Navigation Satellite System) ve al c  teknolojisindeki geli meler ile 
bu sistemler jeodezik ve jeodinamik amaçlar için s kça kullan l r olmu tur. Bu amaçla yap lan alt  ayl k 
ya da y ll k gibi k sa süreli kampanya tipi ölçmelerden elde edilen h z bile enlerinin do ruluklar  daha az 
ve güvenirlikleri de dü üktü. IGS (International GNSS Service) yani sürekli gözlem istasyonlar n n 
say lar n n artmas  ile elde edilen zaman serilerinin analizleri, h z büyüklü ünün do rulu u ve 
güvenirlili ini artt rm t r. Bu çal mada kampanya tipi GPS ölçmelerinden elde edilen h z 
büyüklüklerinin iyile tirilmesi için sürekli gözlem istasyonlar ndan elde edilen zaman serilerini kullanan 
bir makro yaz m  planlanm t r. Bu amaçla, Kalman Filtrelemesi, Yapay Sinir A lar  (YSA), Bulan k 
Mant k, Dalgac k Yöntemi ve Lomb Scargle algoritmas  gibi yöntemler kullan larak en uygun zaman 
serisi analiz algoritmas  belirlenmeye çal lm t r. Senelik ve alt  ayl k etkilerin genellenmesinde farkl  
enterpolasyon yöntemleri denenmi tir. Makronun herkes taraf ndan rahatça kullan labilmesi için 
algoritmalar MATLAB ortam nda yaz lm t r. Yap lan testler sonucu geli tirilen uygulama makrosu 
sayesinde kampanya ölçülerinin ±1 mm do ruluk ile bulunabilece i görülmü tür. Kullan lan bu yöntem 
ile zamandan ve paradan ekonomi sa lanmas  planlanmaktad r. Yap lan çal malar sonucu h zlar n 
düzeltilebilece i belirlenmi tir. 

  
Anahtar kelimeler: Zaman Serileri Analizi, GPS, IGS 

 

THE IMPROVEMENT OF THE CAMPAIGN GPS SURVEY RESULTS WITH THE 
USE OF LONG – TERM GPS TIME SERIES ANALYSIS 

 

Abstract 
 

With the classical measuring methods, observation of local and global tectonic movements and 
deformations were able to be attained after long and exhausting works. Civillian access to GPS (Global 
Positioning Systems) has accelerated and facilitated the works on field. By means of GPS, GLONASS 
(Global Navigation Satellite System) and the developments of receiver technologies, these systems have 
frequently utilized in geodesic and geodynamic purposes. Velocity components resulting from GPS 
measurement campaigns for short terms such as a year or half a year have a low accuracy and reliability. 
Time series analysis acquired with the increase in the number of IGS long term observation stations 
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improved the accuracy and reliability of the velocity magnitude. In this study, it is planned to develop a 
macro using time series which are obtained from long term observation stations in order to boost the 
velocity magnitudes resulting from GPS measurement campaigns. By this purpose, it is aimed to 
determine optimum time series analysis algorithm by using methods such as kalman filtering, neural 
network (NN), fuzzy logic, wavelet transform and lomb scargle algorithm. It is experimented different 
interpolation methods in generalization of one year and six month effects. The algorithms were coded in 
MATLAB so that the macro can be used easily by everyone. It has seen that measurement campaigns can 
be extracted with the accuracy of ±1 mm using application makro developed by the result of tests. Due to 
the method used, it has planned to save time and money. As a result of the work, it was observed that the 
velocities can be fixed. 

 

Keywords: Time Series Analysis, GPS, IGS 

 

1. Giri  
 

Levhalar n hareketi, h z vektörlerinin hesaplanmas , deformasyon analizleri ve bunlar n hassas olarak 
hesaplanmas  her zaman bilim insanlar n n çözmesi gereken bir sorun olmu tur. Önceleri askeri amaçlarla 
geli tirilen, sonralar  sivillerinde kullan m na aç lan GPS (Global Positioning Systems) sayesinde 
ölçmeler çok kolay, h zl  ve ekonomik olarak yap labilir olmu tur. Bu avantajlar n n yan nda sa lad  
yüksek do ruluk ile küresel ölçekte veya bölgesel çal malarda GPS kullan m  yayg nla m t r. Bu 
sitemler ile ba l konum hesaplamada elde edilen mm do ruluklar, GPS uydular ndaki art  ve uzun süreli 
IGS istasyonlar n n kurulmas  ile GPS, özellikle jeodezicilerin vazgeçilmezleri aras na girmi tir. Levha 
hareketlerinin belirlenmesinde ve deformasyon analizlerinde önceleri yap lan periyodik ve k sa süreli 
ölçmelerden elde edilen h z bile enlerinin do ruluklar  az ve güvenilirlikleri de dü üktü. Bunun 
üstesinden gelebilmek için “International GPS Service for Geodynamics” yani IGS 1994 y l nda hayata 
geçirilmi tir. Bu y ldan itibaren say s  her geçen gün artan sürekli gözlem yapan böylece uzaysal 
çözünürlü ü ve uzun süreli zamansal serilerin elde edilmesi ile tektonik hareketlerin yorumlanmas nda 
kullan labilecek frekans çözünürlü ü artm t r.  

IGS noktalar ndan elde edilen zaman serilerinin analizi ile tektonik hareketler yorumlanabilmekte ve 
gelece e yönelik tahmin yapabilmektedir. Bu sebepledir ki, GPS zaman serilerinin analizlerine gösterilen 
ilgi son y llarda artan bir ivme göstermi tir. Kurulacak s k ve sürekli gözlem istasyonlar  ile seriler anl k 
yorumlanarak erken uyar  sistemlerinin kurulabilece i dü ünülmektedir. Bu sistemlerin kurulabilmesi için 
GPS serilerinin analizlerinin iyi de erlendirilmesi gerekmektedir ki sa l kl  sonuçlar elde edilebilsin. Bu 
sebeple y llard r ara t rmanlar farkl  algoritmalar geli tirerek bu serileri yorumlamaya çal m lard r. Bu 
seriler yorumlanarak elde edilecek sonuçlar ile kampanya tipi GPS ölçmelerinin sonuçlar n n 
iyile tirilebilece i dü ünülmektedir. 

 

2.  Zaman Serileri Analizi ve Kullan lan Yöntemler 
 

Gözlem de erlerinin bir zaman de i kenine göre s ralanmas yla (de i mesine, farkl  sonuçlar 
do urmas na) elde edilen serilere “zaman serisi” denir. Zaman serileri, zamana ba l  bir ya da birçok 
de i kenin kay t edilmesi sonucu ortaya ç kan fonksiyonlard r. Bildik en uzun süreli zaman serisi kayd  
Nil nehri su seviyesine aittir. Bir ba ka ifade ile zaman serisi çözümlemesi herhangi bir zaman serisine 
düzensiz görünüm veren dalgalanma veya hareketlerin neden kaynakland n  bularak zaman serisini 
bile enlerine ay rmak, bunlar n gelecekte alacaklar  de erleri tahmin etmek ve nihayet bile enleri 
birle tirerek belirli bir tahmin de erine ula mak ile ilgilidir. 

Zaman serileri alan nda yap lan çal malar n büyük ço unlu u belirsiz ve bilinmeyen gelecek hakk nda 
do ru kestirimler yapmaya yöneliktir. E er bir stokastik süreç dura an de ilse, serinin davran  sadece 
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ele al nan tahmin dönemi için geçerli olacakt r. Ancak seri hakk nda di er dönemler hakk nda bir 
genelleme yap lamayacakt r.  

Bu çal mada MATLAB program  ile yaz lan algoritmalar kullan lm t r. Zaman serilerinin analizinde, 
öncelikle verilerden kaba hatal  / uyu umsuz verilerin at lmas  için Mahalanobis Uzakl k yöntemi (Sun 
vd., 2000 & URL 1) ve JMP 6 (URL 2), do rusal h z bile eninin tespit edilebilmesi için do rusal 
regresyon analizi ve robust kestirim yöntemi, gürültü özelliklerinin ara t r lmas  için en büyük olabilirlik 
kestirimi ve CATS (Williams, 2007 ) program , eksik verilerin tamamlanmas nda de i tirilmi  Lomb 
Scargle (Lomb, 1976 & Kurt, 2008) algoritmas , kalman filtrelemesi, YSA, bulan k mant k, dalgac k 
yöntemleri, genlik ve frekanslar n hesaplanmas nda Fourier dönü ümü ve Lomb – Scargle algoritmas , 
depremdeki etkilerin belirlenmesinde dalgac k yöntemleri, gel – git etkilerinin elimine edilmesinde 
butterworth filtresi (Selesnick vd., 1995) ve senelik ve 6 ayl k etkilerin belirlenmesinde en küçük kareler 
algoritmas  kullan lm t r. Son bölümde yani senelik ve 6 ayl k etkilerin genellenmesinde kullan lacak 
olan enterpolasyon yönteminin kullan lmas nda, en uygun olan n n bulunmas  için Kriging, radyal bazl , 
a rl kl  ortalama ve bulan k mant k yöntemleri denenmi tir. Tüm bu yöntemlerin kullan m ve 
formülasyonuna ( nal vd, 2002, Yanalak 1997, Yaprak vd., 2008, Dal n ve di ., 2009 ve Dal n, 2009) 
bilgi tekrar  yapmamak için yer verilmemi tir.  
 

3.  Uygulama 

 
Zaman serilerinin dönemsel etkilerinin belirlenmesi ve bu de erler ile kampanya tipi GPS ölçmelerinin 
iyile tirilmesi için yap lan çal mada kullan lmas  için senelik ve 6 ayl k genlik de erlerinin hesaplanmas  
gerekmektedir.  Nikolaidis (2002) bu etkilerin yer ald  GPS zaman serisi denklemini (1) e itli i ile 
aç klam t r. 

      (1) 

Bu e itlikte geçen a ve b katsay lar  senelik etkinin genli inin yatay ve dü ey bile enini, c ve d katsay lar  
da 6 ayl k etkinin yatay ve dü ey bile enlerini ifade etmektedir. 

Senelik ve 6 ayl k etkinin genli i (2) e itli i ve faz aç lar  (3) e itli i ile bulunur. 

 

                            (2) 

                                                                               (3) 
 

Burada bilinmeyen a, b, c ve d katsay lar  en küçük kareler yöntemi ile bulunmu tur. Bulunan sonuçlar 
Çizelge 1’de gösterilmi tir.  ekil 1’ de bu etkiler do rusal h zlar ile gösterilmi tir. 
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ekil 1: POL2 noktas n n dönemsel bile eni 

Çizelge 1: Senelik ve 6 Ayl k Etkilerin belirlenmesi 

 a b c d Senelik Genlik 6 Ayl k Genlik 

GRAZ Y -0.00159 -0.00050 0.00022 -0.00016 0.00167 0.00027 

KIT3   X -0.00308 0.00043 0.00097 0.00023 0.00311 0.00100 

KIT3   Y -0.00367 -0.00200 0.00071 0.00064 0.00418 0.00096 

KOSG X -0.00370 -0.00180 -0.00006 -0.00016 0.00412 0.00017 

KOSG Y 0.00004 0.00038 0.00024 0.00000 0.00038 0.00024 

 

3.1.  Kampanya Tipi GPS Ölçmelerin Do rusal H zlar n n yile tirilmesi 
 

Levha hareketlerinin belirlenebilmesi için ya da özel deformasyon analizlerinde, ekonomi sa lamak ve 
zamandan tasarruf edilebilmesi için ölçme kampanyalar  6 ayl k ve 1 y ll k gibi seçilen aral klarda 
düzenlenmi tir. Ancak buralardan elde edilen h z bile enlerinin do ruluklar  daha az ve güvenilirlikleri de 
dü üktür. Sabit istasyon kavram n n ortaya ç kmas  ve bu istasyonlar n say ca artmas  ile elde edilen 
zaman serilerinden bulunan h z büyüklü ü do ruluk ve güvenilirli i olumlu yönde etkilemi tir. Bu 
serilerinin bir ba ka olumlu taraf  da bu kampanya tipi ölçmelerin h zlar nda düzeltmelerin 
yap labilmesine imkân sa lamakt r. Düzenli s kl kta, ba ka bir deyi le iyi da lm  ve sa l kl  sonuçlar n 
bulundu u GPS istasyonlar ndan olu an bir a da yap lan k sa süreli ölçmelerde h z bile enlerinin 
do ruluklar n n art rabilece inin ispatlanmas  için MATLAB ortam nda bir makro (Etkibil) yaz lm t r. 
Etkibil en küçük kareler (EKK) dengelemesi ile dönemsel etkileri modellemekteydi. EKK yerine Kalman 
Filtresi ve YSA’ lar kullan larak iki farkl  algoritma ile analizler yap ld . Bu analizler yard m  ile 3 farkl  
sistem denendi. lk olarak Avrupa ve Asya k talar n n h z karakteristiklerini en iyi yans tt  dü ünülen 17 
nokta ile çal ld  (Yava o lu ve di ., 2005). Bunlara ek olarak Türkiye etraf na yay lm  13 farkl  IGS 
noktas n n da kullan lmas  dü ünüldü. Böylece 30 dayanak noktas  ile de erlendirme yap ld . Daha sonra 
sadece bu 13 IGS noktas  ile de erlendirmeler yap larak bu noktalar n, Türkiye’ deki ve di er IGS 
noktalar  üzerlerindeki etkileri de erlendirildi. Kullan lan yöntemlerin özeti Çizelge 2’ de verilmi tir 
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Çizelge 2: Kullan lan Analiz Yöntemleri 

 Kulland  Analiz Yöntemi Deneme 1 Deneme 2 Deneme 3 

Etkibil1 EKK 16 IGS noktas  30 IGS noktas  13 IGS noktas  

Etkibil2 Kalman Filtrelemesi 16 IGS noktas  30 IGS noktas  13 IGS noktas  

Etkibil3 YSA 16 IGS noktas  30 IGS noktas  13 IGS noktas  

 

Çizelge 3‘ de farkl  dayanak noktalar  kullan larak elde edilen sonuçlar gösterilmi tir. Çizelge dikkatle 
incelenirse artan dayanak noktas  ile yani s kla t r lm  bir a da daha iyi sonuçlar al nmaktad r. Ancak bu 
s kla t rman n do ru yap lmas  gereklili i, mevcut alandan belli uzakl ktaki verilerin i lenmesinin 
gereksiz oldu u Çizelge 3 ile görülmektedir. Türkiye’ de yap lacak bir kampanya için sa l kl  veri 
sa layan IGS istasyonlar  benzeri noktalar n n kurulmas  (CORS istasyonlar ) zaman ekonomisi 
sa layacakt r. Görüldü ü üzere yeteri kadar s k IGS noktas n n bulunmad  alanlarda eldeki mevcut 
verilerin dönemsel etkilerin göz önüne al nmas  ile iyile tirilebilece i Çizelge 3‘ ün 8. kolonundan 
anla lmaktad r. Burada dikkat edilmesi gereken dönemsel etkilerin kullan lmas nda kullan lacak olan 
deneysel katsay lar n bulunmas d r. Bunun için “Etkibil” otomatikle tirilerek haftal k gözlem analizleri 
yap larak, Bulan k Mant k yöntemi ile bu katsay lar n ba lang ç ve biti  epoklar  girdi verisi olarak 
kullan ld  ve bu katsay  modellenmeye çal ld . “Etkibil1” ile yap lan iyile tirme sonucu elde edilen 
sonuçlar için standart sapma ±0.1 mm olmu tur. Yap lan de erlendirmeler göstermi tir ki bu iyi sonuçlar 
sadece hesaplanan genlik zamanlar nda geçerli olmaktad r. Yani yukar da vurgulanan sonuçlar 26 haftada 
bir yani 6 ayl k dönemlerde görülmektedir. Bu da demek oluyor ki ölçme zaman nda belirlenecek 
katsay lar ile daha do ru sonuçlar elde edilebilecektir. 

Çizelge 3: TUBI istasyonuna EKK ile yap lan analiz sonuçlar  

Analiz 
Yöntemi 

Dayanak 
Noktas  
Say s  

Ba lang ç 
Epo u 

Biti  
Epo u 

Gün 
Say s  

Beklenen 
H z 

(mm/y l) 

* E H z  
(mm/y l) 

** E + D 
H z  

(mm/y l) 

EKK 16 2002.5 2002.516 7 - 17.95 -21.32 -17.46 

EKK 29 1999.98 1999.996 7 - 17.95 -16.44 -17.82 

EKK 13 2005.98 2005.996 7 - 17.95 -16.44 -17.81 

EKK 16 2002.495 2002.5110 30 - 17.95 -21.3 -17.6 

EKK 29 2003.977 2003.993 30 - 17.95 -16.44 -17.68 

EKK 13 2005.349 2005.366 92 - 17.95 -16.44 -17.69 

EKK 29 2005.349 2005.366 92 - 17.95 -16.44 -17.7 

*E= Enterpolasyon ile bulunan h z, **E + D= Enterpolasyon ve Dönemsel Etkiler ile bulunan h z 
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Çizelge 4: ZIMM istasyonunun Etkibil1 ile analizinden elde edilen sonuçlar 

Ba lang ç 
Epo u 

Biti  
Epo u 

Kampanya H z  
(mm/y l) 

Etkibil 
(mm/y l) 

Etkibil 1 
(mm/y l) 

Beklenen H z 
(mm/y l) 

2004.395 2004.411 591.463 570.475 - 13.67 -13.84 

2004.892 2004.909 -103.66 -79.28 -13.93 -13.84 

2005.393 2005.410 268.293 247.276 -13.7 -13.84 

2005.895 2005.911 224.242 248.637 -14.0 -13.84 

2007.390 2007.407 170.732 149.671 -13.76 -13.84 

 

Sonuçlar dikkate al nd nda en iyi sonuçlar n yine EKK yöntemi ile bulunan dönemsel etkilerin 
enterpolasyon sonuçlar na eklenmesi ile elde edildi i aç kt r. 16 IGS noktas  ile yap lan analiz 
sonuçlar nda bile bu hatan n ± 3,4 mm oldu u görülmektedir. Kalman Filtrelemesi ve YSA ile yap lan 
analizlerin sa l kl  sonuçlar vermedi i görülmektedir. 

Bu sonuçlar Kalman Filtrelemesi ve YSA kullan l rken kullan labilecek dönemsel katsay lar n 
modellenmesi fikrini do urmu tur. Dönemsel tekrarl  ve zamana ba l  de i en etkilerden söz etmek 
mümkün görünmektedir. Çizelge 5 ve ekil 2‘ de bu sonuçlar gösterilmi tir. 

 
Çizelge 5: H zlar n iyile tirilmesinde kullan labilecek katsay lar n belirlenmesi 

Algoritma stasyon Ba lang ç 
Epo u 

Biti  Epo u Gün 
Say s  

Beklenen 
H z 

(mm/y l) 

Hesaplanan 
H z (mm/y l) 

Süre 
(sn) 

Katsay  

etkibil2 ONSA 2001.0808 2001.1000 7 -14.88 -17.58 37.35 -1 

etkibil2 BRUS 2002.9548 2002.9904 14 -12.78 -12.27 29.47 -0.1 

etkibil3 PENC 2000.8921 2000.9276 14 -18.11 -18.28 32.76 -0.1 

etkibil1 MATE 2005.0836 2005.1000 7 -18.59 -14.70 27.99 0.1 

etkibil3 MATE 2005.0836 2005.1000 7 -18.59 -17.71 32.72 0.1 

etkibil2 MATE 2005.6041 2006.1082 185 -18.59 -18.50 31.03 10 
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ekil 2: H zlar n iyile tirilmesinde kullan labilecek katsay lar n gösterimi 

 

4. SONUÇLAR ve ÖNER LER 

 
Bu çal mada, sürekli GPS istasyonlar na ait zaman serilerinin analizinde kullan labilecek en uygun 
algoritma ya da algoritmalar n belirlenmesi, bu algoritmalar ile yap lan analizler sonucu serilerin en iyi 
ekilde yorumlanarak noktalara ait dönemsel etkilerin modellenerek kampanya tipi k sa süreli 

ölçmelerden elde edilen do rusal h z vektörlerinin iyile tirilmesi için uygun bir yaz l m n olu turulmas  
planlanm t r. 

Sürekli GPS istasyonlar n n zaman serilerinin analizleri ile bir erken uyar  sisteminde ya da bölgesel 
çal malarda kullan labilece i ve kampanya tipi GPS ölçmelerinin h zlar n n iyile tirilmesinde 
kullan lacak bir makronun MATLAB ortam nda geli tirilebilece i yap lan analizler sonucu görülmü tür. 
Kodlar  yaz lan farkl  algoritmalar  kullanan “Etkibil” makrolar n n, uygun analizler sonucu iyi sonuçlar 
verdi i görülmü tür. Burada uygun kelimesinden kas t, girdi verilerine göre analizlerin yap lmas d r. 
Bölüm 3.1 de aç kland  gibi iyi bir a a sahip bölgelerde elde edilen sonuçlar n do ruluklar n n fazla 
oldu u görülmü tür. Böyle olmayan ko ullarda ise dönemsel etkilerin kullan lmas nda baz  deneysel 
katsay lar n belirlenmesi yararl  olacakt r. “CORS” projesi kapsam nda Türkiye kapsam nda olu turulan 
yakla k 150 dayanak noktas ndan elde edilecek zaman serileri ile bu etkilerin daha sa l kl  ve kolay elde 
edilebilece i dü ünülmektedir. Bu istasyonlardan elde edilen sonuçlar ile haz rlanan makronun kontrol 
edilmesi gerekmektedir. 
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ÇOK DE KENL  UYAB LEN SPL NE REGRESYONU (MARS) 
KULLANARAK BÖLGESEL YONOSFER MODELLEMES  
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Özet 
 
yonosfer modellemesi için de i ik algoritmalar kullan lmaktad r. Bunlar içerisinde en yayg n olarak 

kullan lan küresel harmonik fonksiyonlar, bölgesel ve yüksek çözünürlüklü lokal modellemelerde küresel 
modellemelerde oldu u kadar ba ar l  sonuç verememektedir. Dengesiz veri da ilimi ve verideki 
bo luklar da ayr ca küresel modellemede sorunlar ya anmas na yol açmaktad r. Bu çal mada yersel 
GPS ölçümleri kullanarak, iyonosfer içerisindeki elektron da l m n  bölgesel ve uzay-zaman boyutunda 
modelleyebilen ve  Çok de i kenli Uyabilen Spline Regresyonu (Multivariate Adaptive Regression Splines 
(MARS)) algoritmas na dayal  parametrik olmayan yeni bir metod önerilmektedir. MARS çok fazla 
say daki ölçumleri kullanabilen, veriye uyabilen (adaptive) esnek bir algoritmad r ve hem do rusal 
(linear) hem de do rusal olmayan (non-linear) problemlere uygulanabilmektedir. Kullan lan baz 
fonksiyonlar  ölçümlerden türetildi i ve uzay parçalama (space partitioning) özelliklerinin olmas  
dolay s yla ortaya ç kan model veri uyumludur (adaptive). Bu özelli i sayesinde iyonosferdeki bölgesel 
de i imleri modellemek için gereken fazla say da parametrenin yol açt  say sal i lem verimsizli inin 
(computational inefficiency) ve numerik sorunlar n a labilmesine yard mc  olmaktad r. Model olu turma 
sürecinin eklemeli (additive) olmas  ve baz fonksiyonlar n n ozellelliklerinden dolay  izgara (gridding) 
gerektirmemesi nedeniyle çok büyük verileri, veri bo luklar  olsa dahi, i leyebilmektedir. Ayr ca 
kullan lacak maksimum terim say s  ve baz fonksiyonlar n n çarp m derecesinin (product of basis 
functions) kullan c  taraf ndan belirlenmesi/k s tlanmas  ile olu an modelin karma kl  (model 
complexity) kontrol alt na al nabilmektedir. Bu çal mada önerilen bölgesel iyonosfer modellemeleri 
mühendislik ölçmelerinde kullan lan bölgesel ve lokal jeodezik a lardaki  konumlama duyarl l n n 
yükseltilmesine katk  yapacakt r. Bu çal mada MARS algoritmas  Avrupa üzerinde bölgesel iyonosfer 
modellemesine uygulanm st r. Elde edilen sonuçlar ayn  bölge üzerinde Bernese GPS yaz l m n n 
sonuçlar  ile kar la t r lm t r.  
 
Anahtar Kelimeler: yonosfer, GPS, MARS, Bölgesel modelleme 
 
 

REGIONAL IONOSPHERE MODELING WITH MULTIVARIATE ADAPTIVE 
REGRESSION SPLINES 

 
 
Abstract 
 
Different algorithms have been proposed for the modeling of the ionosphere. The most frequently used 
method is based on the spher-ical harmonic functions achieving successful results for global modeling 
but not for the local and regional applications due to the bounded spherical harmonic representation. 
Irregular data distribution and data gaps cause also difficulties in the global modeling of the ionosphere. 
In this paper we propose an efficient algorithm with Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) to 
represent a new non-parametric approach for regional spatio-temporal mapping of the ionospheric 
electron density using ground-based GPS observations. MARS can handle very large data sets of 
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observations and is an adaptive and flexible method, which can be applied to both linear and non-linear 
problems. The basis functions are directly obtained from the observations and have space partitioning 
property resulting in an adaptive model. This property helps to avoid numerical problems and 
computational inefficiency caused by the number of coefficients, which has to be increased to detect the 
local variations of the ionosphere. Since the fitting procedure is additive it does not require gridding and 
is able to process large amounts of data with large gaps. Additionally the model complexity can be 
controlled by the user via limiting the maximal number of coefficients and the order of products of the 
basis functions. Proposed regional ionosphere modeling in this study will increase the positioning 
accuracy in regional and local geodesic networks that is used for engineering measurements. In this 
study the MARS algorithm is applied to real data sets over Europe for regional ionosphere modeling. The 
results are compared with the results of Bernese GPS Software over the same region. 
 
Keywords: Ionosphere, GPS, MARS, Regional modeling. 
 
 
1. Giri  
 
GNSS ve ozellikle GPS, iyonosferin Toplam Elektron çeri i (TE ) aç s ndan modellenmesi ve 
gösterilmesi (monitoring) amac yla s kça kullan lmaktad r. TE  iyonosfer içerisinde sinyal yolu boyunca 
1 m2 kesit alan na sahip kolon içerisindeki toplam elektron miktar d r. TE  ölçü birimi TECU’dur 
(Toplam Elektron çeri i Birimi - Total Electron Content Unit) ve 1 TECU = 1016 elektron/m² olarak 
belirlenmi tir (Liu ve Gao, 2003).  GPS uydusu ile al c s  aras ndaki sinyal yolu boyunca bulunan 
elektron yo unlu unun integrali E ik Toplam Elektron çer ini (ETE  – Slant Total Elektron Content) 
verir. Sadece yersel GPS ölçümleri kullan ld nda iyonosfer genellikle belirli bir yükseklikteki çok ince 
küresel bir katman ile modellenebilmektedir. Çünkü; yersel ölçümler iyonosferin radyal geometrisine  
yeterince duyarl  de ildir (Dettmering, 2003; Jin v.d., 2006 ve 2008). Bu yakla mda tüm elektronlar bu 
çok ince küresel katman içerisinde konsantre olmu lard r. Tek katmanl  modelde, ETE  enlem ve 
boylama ba ml  iki boyutlu Dikey Toplam Elektron çeri i (DTE  - Vertical Total Electron Content)’ne 
çevrilebilir. Literatürde GPS ölçümleri kullanarak DTE  iyonosfer haritalar  üretilmesi üzerine bir çok 
çal ma vard r (Mannucci v.d., 1998; Hernandez-Pajares M. v.d., 1999; Schaer, 1999; Yuan v.d., 2002; 
Brunini v.d., 2004; Jin v.d., 2004). DTE  modellemesi için küresel harmonik aç l m  s kça 
kullan lmaktad r. Bu metod, özellikle ölçümler dünya üzerinde düzgün da lm sa cok etkilidir. DTE  
modellemesinde ana problem verinin düzensiz da l m  ve verideki bo luklard r. Bu problemin çözümü 
için Yuan v.d. (2002) ve Mautz v.d. (2005) DADS (Differential Areas and Differential Stations) metodu 
ve Japonya üzerinde B-spline dalgac klar  (wavelets) kullanarak veri öni lemesinden sonra e it uzakl kl  
uzaysal da l m  olmak üzere iki farkl  TE  izgara yakla m  önermi lerdir. IRI’y  referans model kabul 
ederek, ikinci dereceden B-Splinelar ve tansör çarp mlar n  temel alan uzay-zamansal iyonosfer 
de i imleri için hem bölgesel çok boyutlu elektron yo unlu u hem de DTE  modellemesi Schmidt 
(2007), Schmidt v.d. (2007a, 2007b) ve Zeilhofer (2008) taraf ndan önerilmi tir. Nohutcu v.d. (2007) 
Schmidt tarafindan onerilen algoritmayi lokal olarak gerçek GPS verisi kullanarak uygulam t r. Çok 
boyutlu iyonosfer modellemesi yakla mlar  için detayl  genel bilgiler Garcia-Fernandez (2004)’de 
bulunabilir. Bu çal mada bölgesel uzay-zamansal DTE  haritalamas  için Çok De i kenli Uyabilen 
Spline Regresyonu (MARS) kullanarak güne e sabitli (sun-fixed) , enlem, boylam ve zamana ba ml  (üç 
boyutlu) yeni bir yakla m sunulmaktad r. MARS çok büyük ölçüm setlerini i leyebilmekte ve çe itli 
muhendislik ve bilimsel alanlarda lineer ve lineer olmayan olaylar n ve zaman dizilerinin analizi için 
kullan lmaktad r (Lewis ve Stevens, 1991; Ekman ve Kubin, 1999; Yang v.d., 2004; Crino ve Brown, 
2007). MARS algoritmas  baz fonksiyonlar  ve model üretiminin özellikleri sayesinde  veride bo luklar 
olmas  durumunda izgaralama ve bir referans modeli seçimini gerektirmemektedir. MARS modeli 
ileri/geri basamakli spline baz fonksiyonlar n n seçimi ve gözlemlere uydurulmas  ile üretilmektedir. Baz 
fonksiyonlar  do rudan gözlem noktalar ndan üretildi i için uyabilen bir model ortaya ç kmaktad r 
(Friedman, 1991). Baz fonksiyonlar n n ve çarp mlar n n seçilerek ve gözlemlere uydurularak ileri/geri 
basamakl  bir ekilde modelin üretilmesi hem lineer hem de lineer olmayan davran lar n i lenebildi i 
esnek bir model olu turmaktad r (Hestie v.d., 2001). Model seçiminde Generalized Cross Validation  
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(GCV) baz al nd ndan ve GCV’nin bir regularizasyon etkisi oldu undan dolay  ilave bir 
regularizasyona ihtiyaç yoktur. GCV ayn  zamanda daha az önemli baz fonsiyonlar n  eleyerek parametre 
say s n  da kontrol etmektedir. Modelin kompleksli i katsay lar n say s  ve baz fonksiyonlar n n 
çarp mlar  limitlenerek kontrol edilebilmektedir.  

Bu makale u ekilde organize edilmi tir. kinci bölümde yersel GPS gözlemleri kullan larak 
DTE  hesaplanmaktad r. Üçüncü bölüm MARS’in matematiksel ilkeleri hakk nda genel bilgi 
vermektedir. Dördüncü bölüm Avrupan n büyük bir bölümündeki GPS gözlemlerinden uygulama ve 
analiz sonuçlar n  içermektedir. Son bölüm de ise sonuçlar de erlendirilmektedir. 
 
2. Yersel GPS Gözlemlerinden DTE  Hesaplanmas  
 
Kod (pseudorange) GPS gözlemlerinin gürültü düzeyi göreceli olarak yüksek oldu undan ve ta y c  faz 
gözlemlerinde belirsizlik çözümlemesi gerekti i için iyonosfer modellemesinde faz yumu at lm  kod 
(phase-smoothed code) GPS gözlemleri tercih edilmektedir (Schaer, 1999; Liu ve Gao, 2003; Wielgosz 
v.d., 2003). Troposferik gecikme, uydu ve al c  saat hatalar  ve gorelilik etkileri gibi hatalar n ve 
geometrik ifadelerin tamamen kald r lmas  için faz-yumu at lm  (phase-smoothed) Kod gözlemlerinden 
geometri ba ms z lineer kombinasyonlar olu turulur. A a daki denklemdeki geometri ba ms z lineer 
kombinasyonda sadece iyonosferik gecikme, GPS uydular ndan ve al c lar ndan kaynaklanan  
differansiyel kod yan lmas  (differential code biases - DCBs) ve ölçüm gürültüleri geriye kal r (Schaer, 
1999; Brunini v.d., 2004): 
 
       ˜ P 1 ˜ P 2 (dION1 dION 2) DCBS DCBR                                        (1) 
 

1
~P  ve 2

~P   L1 ve L2 ta y c  sinyal için ta y c  faz yumu at lm  kod gözlemleridir, dION1 ve  dION2  L1 ve 
L2 üzerinde iyonosfer kaynakl  mesafe gecikmesidir (range delay), DCB’s (Differential Code Biases) 
al c  (DCBR) ve uydu (DCBS) donan mlar ndan kaynaklanan frekans aras  elektronik mesafe 
gecikmeleridir. K r lma indisinden elde edilen mesafe gecikmesi metre cinsinden a a da verilmi tir. 
 

          dIONi
40.3
f i

2 ETEI                                                     (2) 

 
 fi : Li ta y c s ndaki sinyal frekans d r (Liu ve Gao, 2003). Denklem (1) ve Denklem (2) birle tirilerek 
TECU cinsinden ETE  hesaplanabilir: 
                                              

ETEI ( ˜ P 1 ˜ P 2) (DCBS DCBR )
( f1

2 f2
2)

40.3 ( f2
2 f1

2)
.                                                                        

(3)      
Bu çal mada iyonosfer dünyay  saran çok ince küresel bir katman olarak modellendi i için ETE  

de erleri yükseklik ba ms z DTE ’ye FI  e leme (mapping) fonksiyonu kullan larak dönü türülmelidir.  
 

FI
ETEI
DTEI

1
cosz'

     ile   sinz'
R

R H
sin z                                         (4) 

 
z ve z’  uydunun gözlem noktas nda ve iyonosfer kesme noktas ndaki (uydu-gözlem noktas  aras ndaki 
çizginin H yüksekli indeki iyonosfer küresel katman  kesti i nokta) zenit aç lar d r. H: ortalama 
iyonosfer yüksekli i (300-450 km), R: ortalama dünya yar çap  (Misra ve Enge, 2001; Seeber, 2003; 
Schaer, 1999).  
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3. Spline Kullanarak Uyumlu Regresyon 
 
MARS istatistik alan ndan gelen güçlü bir matematiksel regresyon arac d r (Friedman, 1991). Basamakl  
linear regresyona benzer ekilde, MARS uzay parçalama (space partitioning) ve spline uydurmay  (spline 
fitting) birle tiren uyabilen eklemeli bir model sunar. Uzay parçalama girdi uzay n  (gözlemlerin 
bulundu u uzay) daha küçük uzaylara bölmek anlam ndad r. MARS baz fonksiyonlar , ayn  zamanda 
yans t lm  çiftler (reflected pairs) olarak an lmakta ve a a daki gibi tan mlanmaktad r: 
 

(x j t)
x j t eger x j t

0 degilse
 

(t x j )
t x j eger x j t

0 degilse
 
 ,  t {x1, j ,x2, j ,..., xN , j}, j 1,2,3,..., p                                   (5) 

 

 
jx : girdi uzay n n j. bile enidir, N :gözlem say s , p :girdi uzay n n boyutlar . k. gözlem ky  

T
jkk x ][ ,x  noktas nda gözlemlenmi tir,  k 1,2,...,N, j 1,2,..., p  ve t, }{ , jkx kümesinden tek 

de i kenli dü üm noktas d r. Denklem (5)deki “+” i areti fonksiyonun pozitif k sm n  ifade eder (Hastie 
v.d., 2001). Baz fonksiyonlar  gözlem noktalar ndan olu tu u için olu san model uyumludur ve bölgesel 
uygulamalarda kullan labilmektedir. Örne in, 3B kartezyen koordinat sisteminde x, Tyx ],[x olarak 
tan mlanmaktad r. ekil 1, T

obsy ],1[ 1 noktas nda gözlemimiz oldu unu varsayarsak, (x 1)  baz 
fonksiyonunu göstermektedir. Di er yandan, ekil 2, [xobs2,1]T gözlem noktas nda baz fonksiyonlar n 
çarp m n n olu turdu u yüksek dereceli terimi göstermektedir.  
 

 

ekil 1: The basis function )1(x . 

MARS a a dakine benzer bir bir regresyon fonksiyonunu (model) üretmektedir. 
 

1

0
)()( M

i ii hf xx                                                                                      

(6) 
 

x [x1, x2,..., x p ]T  , ihi(x): algoritma taraf ndan seçilen model içerisindeki terimlerdir. hi(x)  : a a da 
detaylar  verilen MARS baz fonksiyonlar d r, M: modeldeki terim say s d r. y [y1,y2,...,yN ]T  
vektoründe toplanm  N gözlem için gözlem denklemi a a daki gibidir : 
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Burada e [e1,e2,...,eN ]T  s f r ortalama ve s n rl  varyans  olan ölçüm hatalar d r. Denklem (6)da, 
h0(x) 1, 0: sabit de er (intercept) ve hi(x) ,i 0 : Denklem (8) de verilen kümedeki 
fonksiyonlar n n ve h0(x) 1in çarp m  ile olu an baz fonksiyonlar d r.  
 

C {(x j t) ,(t x j) }, t {x1, j ,x2, j ,...,xN , j}, j 1,2,...p                                    (8) 
 

{(x j t) ,(t x j) } fonksiyon çiftleri t xk, j  dü üm noktalar  kullan larak Denklem (5)de belirtildi i 
gibi üretilir.  Yans t lm  çiftler tüm uzay üzerinde tan ml d r ve parametreleri teker teker hesaplan r. Bu 
yöntemle uzay n zgaralanmas  gerekmez. Parametre ve varyanslar n n kestirildi i linear regresyondan 
farkl  olarak parametresiz bir regresyon presedürü olan algoritman n amac  Denklem (7)deki regresyon 
fonksiyonu )(ˆ xf i kestirmektir. MARS ileri ad mda Denklem (8) deki kümeden üretilen  ve veriyi 
anlatan en iyi baz fonksiyonlar n n ve çarpanlar n n seçiminin yap lmas ndan sonra geri ad mda GCV 
kullanarak daha önemsiz olan baz fonksiyonlar n  modelden ç kar r, böylece model kompleksli i ve a r  
uyum (overfitting) önlenmi  olur. GCV fonksiyonunun tan m   Denklem (9)da verilmi tir. 
 

 

 
(x 1) (1 y)

 

 
(x 1) (y 1)

 

ekil 2: Baz fonksiyonu (x 1)  ile yans t lm  çiftin { (1 y) , (y 1)  } carpimindan olu an yüksek dereceli 

terimler. 

3.1 leri Ad m  
 
leri ad mda kullan c  taraf ndan belirlenen maksimum terim say s na ula l ncaya kadar yeni baz 

fonksiyonlar  Denklem (6) da gösterilen modele eklenir. (Hastie v.d., 2001). lk olarak sabit terim ˆ 
0  

( h0(x) 1’in çarpan ) en küçük kareler yöntemi ile kestirilir. Daha sonra maximum terim say s na 
ula l ncaya kadar modele yeni baz fonksiyonu çifti )()()( txhh jim xx  ve ))(()(1 jim xthh xx  

eklenir. Burada )(xih  zaten modelde bulunan bir baz fonksiyonu olmal d r ( 0 i m 1). lk terim 
eklendi inde zaten h0(x)  fonksiyonu modele girmi  durumdad r. Baz fonksiyonu çifti { hm (x) , 
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hm 1(x) } seçimi modelde var olan tüm baz fonksiyonlar  )(xih  ile C  kümesinden al nan yans t lm  
çiftlerin çarp m nlar ndan olu mal d r, bu çarp mda )(xih  ve yans t lm  çiftler ayn  de i keni x j  
kullanm yor olmal d rlar ve modele eklendi inde düzeltmeyi (residual) en fazla dü üren olmal d r 
(Friedman, 1991). Arama i lemi her bir aday çift için { hm (x) , hm 1(x) } parametrelerin ˆ 

m  ve ˆ 
m 1 en 

küçük kareler yöntemiyle kestirilmesi ve düzeltmeyi (residual) en fazla azaltan çiftin modele eklenmesi 
ile yap l r. Bu i lem terim say s  maximum terim say s na ula l ncaya kadar veya kalan belli bir de erden 
daha fazla dü ürülemeyene kadar devam eder. Baz fonksiyonlar n çarp m  yüksek dereceli terimlerin 
modele girmesine yol açar. ekil 2de ayn  zamanda yüksek dereceli baz fonksiyonlar  gösterilmektedir. 

ekildeki baz fonksiyonlar  model üretimi aç s ndan u ekilde tan mlanabilir: x [x,y]T , 
hi(x) (x 1)  hm (x) hi(x)(1 y)    eklin solunda, hm 1(x) hi(x)(y 1)  ise eklin sa nda yer 
almaktad r.  
 
3.2 Geri Ad m 
 
leri ad mda fazla uyan (overfit) bir model üretilmi tir. Bu problemi çözmek için geri ad mda 

düzeltmelere en az etki eden terimler birer birer silinir. Bu i lem modelde optimal efektif say da terim 
kalana kadar devam eder ve GCV fonksiyonu sayesinde bir çe it regularizasyon uygular. GCV modelin 
veriye uyumu ile kompleksli i aras nda seçim yapan ve nihai modele ( )(ˆ xf ) girmesi gereken efektif 

terim ( ˆ 
i hi(x)) say s n  optimal olarak tahmin eden bir fonksiyondur (Friedman, 1991). GCV’nin tan m :  

 

GCV ( )
(yk

ˆ 
i hi(x k ))2

i 0

M 1

k 1

N

(1 K( ) /N)2
                                                                              

(9) 

 
 : ayarlama (tuning) parametresi, ayn  zamanda regularizasyon parametresi gibi de alg lanabilir, K( )  
modeldeki efektif terim say s n n ölçütüdür. Modeldeki efektif terim say s  K( ) r cL  eklinde 
tan mlanabilir. r : lineer ba msiz baz fonksiyonu say s , L: seçilen dü üm say s , c : dü üm seçimi için 
belirlenen maliyettir. c  için seçilen büyük de erler daha az dü üm kullan lmas na böylece daya yumu ak 
modellerin üretilmesine yol açar. Bu çal mada c  önerildi i üzere 3 olarak al nm t r (Hastie v.d., 2001). 
Formülden göründü ü üzere, GCV, kalanlar n kareleri toplam  ile efektif terim say s  aras nda bir k yas 
olu turmaktad r. Olmas  gerekenden daha fazla say da baz fonksiyonu eklenmesi durumunda kalan 
kareleri toplam  dü ecek ancak K( )  N’ye yakla acakt r, böylece GCV yükselecektir. Di er yandan 
olmas  gerekeden daha fazla baz fonksiyonu geri ad mda silindi inde K( )  azalacak ancak kalan kareleri 
toplam  artacakt r ve yine GCV yükselecektir. En dü ük GCV de erini veren model en iyi model olarak 
algoritma taraf ndan seçilecektir.  

Her ad mda çok fazla say da regresyon yap ld  için çok büyük hesaplama gücü gerektirdi i 
dü ünülsede baz fonksiyonlar n n karakteristikleri sayesinde bir güncelleme formülü kullanarak baz 
fonksiyonu arama çok h zl  gerçekle ebilmektedir (Hastie v.d., 2001). Böylece MARS çok büyük verileri 
rahatl kla i leyebilmektedir. Di er bir avantaj  ise baz fonksiyonlar  gözlemlerden türedi i için hem 
uyumlu hem de esnek bir model uretilebilmektedir(Friedman, 1991). Maksimum terim say s , maximum 
derece (baz fonksiyonlar  aras  çarp m say s ) tan mlanabildi inden model kompleksli i 
ayarlanabilmektedir  (Hastie  v.d., 2001). 
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4. MARS ile Bölgesel DTE  modellemesi  
 
Bu çal madaki bölgesel DTE  modellemesi Avrupa üzerinde toplanan yersel GPS ölçümlerine 
dayanmaktad r. 30 ocak 2009 günü için IGS ve EUREF a lar na ba l  25 istasyondan al nan 24 saatlik 
gözlemler kullan lm t r.  

Kod gözlemleri ta y c  faz gözlemleri ile Bernese GPS Yaz l m  5.0 kullanarak gürültü azaltmak 
amac yla yumu at lm t r. Bernese Yaz l m  ayn  zamanda al c lar n DCB de erlerinin hesaplanmas  için 
de kullan lm t r. Uydu DCB de erleri ise internet üzerinden CODE (Center of Orbit Determination in 
Europe)’dan al nm t r.  

Her gözlem için ETE  ve DTE   de erleri Bölüm 2 de anlat ld  gibi hesaplanm t r. Tüm 
gözlemlerin ayn  hassasl kta topland  varsay lmaktad r. Yükseklik kesim aç s  (elevation cut-off angle) 
olarak 15°, küresel iyonosfer katman  yüksekli i olarak 400 km al nm t r. Uydu posizyonlar n  bulmak 
için bir çok IGS istasyonu taraf ndan sa lanan hassas yörünge dosyalar  enterpole edilmi tir. 

DTE  modellemek için Denklem (7), a a daki gibi yaz labilir 
 

y1

y2

M
yk

M
yN

DTEI(x1)

DTEI(x2)
M

DTEI(x k )

M
DTEI(xN )

e1

e2

M
ek

M
eN

                                                                                                      (10) 

 
DTEI(x)  MARS algoritmas  taraf ndan 3B üretilmi  DTE  model fonksiyonu. x [s, ,t]T , s: güne  
çak l  referans düzleminde boylam, : co rafi enlem, t : UT (Universal Time) cinsinden zaman. Güne  
çak l  boylam a a daki ekilde hesaplan r: 
 

UTs                                     (11) 
 
 : co rafi boylam (Dach v.d., 2007).  N: DTE  gözlem say s , yk :  x k [sk, k , tk ]  noktas ndaki DTE  
gözlemi, k 1,2,....,N  ve ek  : ölçüm hatas .  
 
Saat 08:00:00 a.m. – 10:00:00 a.m. UT zaman dilimine dü en veri uygulama verisi olarak seçilmi tir. 
Cünkü; bu zaman diliminde Avrupa üzerinde ö le vakti olmas  dolay s yla iyonosfer de i imi yüksektir. 
MARS algoritmas n n farkl  zaman aral klar  ve veri büyüklükleri ile test edilebilmesi için gözlemler 
merkezi saat 09:00 a.m. UT olmak üzere 15, 30, 60, 120 dakikal k parçalara bölünmü tür. Hangi kullan c  
girdilerinin GCV aç s ndan daha iyi model üretti ini bulmak için 9 ayr  ayar Tablo 1de gösterildi i gibi 
kullan lm t r. Her bir ayar (A) için, seçilmi  terim say s , GCV de eri ve Karesel Ortalama Hata (KOH) 
(Root Mean Square Error (RMSE)) ayr  ayr  tablolarda listelenmi tir. Tablo 2 seçilmi  terim say lar n  
göstermektedir. A2, A5 ve A8 ayarlar  120 dakikal k veri için kullan ld nda (derece 2 olarak çak l , 
max. terim say s  100’den 300’e c kar l yor)  seçilen terim say lar  47, 72 ve 75 olarak gerçekle mektedir. 
Terim say s ndaki art  ayn  zamanda A1, A2 ve A3 ayarlar  (maks terim say s  sabit:100, derece 1’den 
3’e ç k yor) kullan ld nda da gözlemlenebilmektedir. Bu beklenen bir davran t r çünkü terim say s  
veya derece artt nda aranabilecek uzay büyümekte ve daha fazla baz fonksiyon denenebilmektedir. 
Ancak, A1, A4 ve A7 maks. terim say s  artsa bile ayn  terim say s n  vermektedir. Bu sonuc dereceyi 
sabit tutup maks. terim say s n  artt rmakla her zaman modeli geni letmemektedir, çünkü derece 
sabitlendi inde kalan  azaltabilecek yüksek dereceli terimler arananamaktad r. Tablo 2de verilen MARS 
modelleri için GCV de erleri Tablo 3 de gösterilmi tir.  
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Tablo 1. Avrupa üzerinde MARS kullanarak iyonosfer modellemesi için dokuz ayar. 

Ayar Ad  Derece Maksimum Terim Say s  
Ayar 1 (A1) 1 100 
Ayar 2 (A2) 2 100 
Ayar 3 (A3) 3 100 
Ayar 4 (A4) 1 200 
Ayar 5 (A5) 2 200 
Ayar 6 (A6) 3 200 
Ayar 7 (A7) 1 300 
Ayar 8 (A8) 2 300 
Ayar 9 (A9) 3 300 

 
 
Tablo 2. Her bir veri boyutu ve ayar için üretilen MARS modellerindeki terim say s  (TS). 

Veri Süresi TS-A1 TS-A2 TS-A3 TS-A4 TS-A5 TS-A6 TS-A7 TS-A8 TS-A9 
15 min. 16 30 36 16 29 40 16 29 40 
30 min. 15 42 50 15 48 68 15 48 74 
60 min. 19 48 54 19 57 72 19 57 94 
120 min. 21 47 52 21 72 97 21 75 127 

 
 
Tablo 3deki GCV de erleri hem maks. terim say s  hem de derecenin artt r lmas n n daha iyi sonuc 
verdi ini göstermektedir. Örne in, 120 dakikal k veride A6 (derece 3, maks terim say s  200) 
kullan ld nda GCV de eri 1.0308 iken A9(derece 3, maks. terim say s  300) kullan ld nda GCV 
de eri 1.0273 olarak gerçekle iyor. Öte yandan ayn  veri için maks. terim say s  300’e sabitlendi inde ve 
derece artt r ld nda (A7 ve A9 da oldu u gibi) GCV de eri 1.1447’den 1.0273’e dü mektedir.  Tablo 
3’de görülebilen di er bir sonuç ise veri say s n n artmas n n GCV de erini büyük oranda 
etkilememesidir çünkü GCV de eri terim say s  ile dengelenmektedir 

 
Tablo 3. Her bir veri boyutu ve ayar için GCV de erleri. 

Veri süresi GCV-A1 GCV-A2 GCV-A3 GCV-A4 GCV-A5 GCV-A6 GCV-A7 GCV-A8 GCV-A9 
15 min. 1.0008 0.9248 0.9196 1.0008 0.9267 0.9215 1.0008 0.9267 0.9215 
30 min. 1.0008 0.9261 0.9174 1.0008 0.9257 0.9122 1.0008 0.9257 0.9119 
60 min. 1.0201 0.9625 0.9472 1.0201 0.9610 0.9380 1.0201 0.9610 0.9383 

120 min. 1.1447 1.0505 1.0476 1.1447 1.0459 1.0308 1.1447 1.0458 1.0273 
 

 
 
 

Tablo 4. Her bir veri süresi ve ayar için KOH degerleri. 

Veri süresi KOH-A1 KOH-A2 KOH--A3 KOH-A4 KOH-A5 KOH-A6 KOH-A7 KOH-A8 KOH-A9 
15 min. 0.9933 0.9486 0.9432 0.9933 0.9499 0.9424 0.9933 0.9499 0.9424 
30 min. 0.9970 0.9531 0.9468 0.9970 0.9515 0.9401 0.9970 0.9515 0.9386 
60 min. 1.0078 0.9756 0.9672 1.0078 0.9738 0.9604 1.0078 0.9738 0.9581 

120 min. 1.0687 1.0222 1.0205 1.0687 1.0185 1.0097 1.0687 1.0182 1.0061 
 
Tablo 4’e göre, beklendi i gibi, TECU cinsinden KOH de erleri Denklem (9)’da da görülebilen ili ki 
dolay s yla GCV de erleri ile paralellik göstermektedir. Tüm veriler için A9 minimal GCV ve KOH 
de eri vermektedir. Bu sonuç DTE  modellemesi için MARS kullan rken derece 3 maks terim say s  300 
al nmas n n uygun oldu unu göstermektedir. Maks. terim say s  ve derece ayn  zamanda eldeki 
bilgisayar n i lem gücüne ve haf za büyüklü üne de ba l d r. Bu çal mada bu de erler yazarlar n 
elindeki i lem gücüne ba l  olarak maksimum 3 ve 300 al nm t r. 

 
Farkl  veri setleri ve A9 kullanarak saat 09:00 UT için üretilmi  DTE  haritalar  ekil 3’de 
gösterilmi tir.Alt ekillerden de görünebilece i üzere ayn  zaman için yakla k ayn  harita üretilmi tir. 
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ekil 3a ve 3b deki haritalar n sol üst kö elerinde baz  yap lar görünmektedir. Bu yap lar n baz 
fonksiyonlar n karakteristi i ve ileri ad mda kestirim kalitesi için yeterince veri olmamas ndan 
kaynaklanabilece i dü ünülmektedir. Veri say s  artt kça MARS daha yumu ak grafikler üretmektedir 
( ekil 3c ve 3d) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

ekil 3. 30.01.2009 saat 09:00:00 UT için Avrupa üzerinde MARS ve A9 kullanarak üretilmi  DTE  

haritalar . 

MARS sonuçlar  küresel harmonik aç l m  kullanan Bernese GPS Yaz l m  v5.0 ile kar la t r lm t r. 
Küresel harmonik aç l m için derece 12 s ra 8 (149 parametre) olarak seçilmi tir. ekil 4 saat 08:30:00 ve 
09:30:00 UT için hem Bernese GPS Yaz l m  hem de MARS ayar A9 ile elde edilen haritalar  
göstermektedir. Küresel harmonik aç l m ile saat 08:00 – 10:00 UT aras nda elde edilen KOH de eri 
1.1121 TECU’dur. Ayn  veri ve A9 ayar  ile MARS daha az baz fonksiyonu kullanarak (Tablo 1 ve Tablo 
4’e bak n z) 1.0061 TECU KOH de erine sahiptir. Bunun yan nda  Bernese Yaz l m  taraf ndan üretilen 
DTE  haritalar  ile MARS haritalar  genel bir tutarl l k göstermektedir. Ancak, Bernese Yaz l m  
taraf ndan üretilen haritalar daha yumu ak görünmektedir. Bu iki ana nedene dayand r labilir: birincisi, 
küresel harmoniklerin do as  gere i global olmas , ikincisi, Bernese Yaz l m  taraf ndan yap lan 2B 
haritalar n modelleme süresince statik olmasi dolay s yla k sa süreli de i iklikleri görmeden iyonosferin 
ortalama durumunu yans tmas d r. 
 
. 

 

 
a)saat  09:00:00 UT merkezli 15 dakikal k veri 
(GCV=0.9215, KOH=0.9424) 

 
b) saat 09:00:00 UT merkezli 30 dakikal k 
veri(GCV=0.9119, KOH=0.9386) 
 

 
c) saat 09:00:00 UT merkezli 60 dakikal k veri 
(GCV=0.9383,KOH=0.9581) 
 

 
d) saat 09:00:00 UT merkezli 120 dakikal k veri 
(GCV=1.0273, KOH=1.0061) 
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a) Saat 08:30:00 UT için 2 saatlik veri setinden  (08:00:00 – 
10:00:00 UT) MARS ile üretilmi  DTE  haritas . 

 
b) Saat 09:30:00 UT için 2 saatlik veri setinden  
(08:00:00–10:00:00 UT) MARS ile üretilmi  DTE  
haritas . 
 

 
c) Saat 08:30:00 UT için 2 saatlik veriden (08:00:00 – 
10:00:00 UT) Bernese GPS Yaz l m  ile üretilmi  DTE  
haritas . 
 

 
d) Saat 09:30:00 UT için 2 saatlik veriden (08:00:00 – 
10:00:00 UT) Bernese GPS Yaz l m  ile üretilmi  DTE  
haritas . 
 

ekil 4. Bernese Yaz l m  MARS algoritmas  sonuçlar  08:30:00 UT and 09:30:00 UT. 

5. Sonuçlar  
 
Iyonosferin elektron içeri i hem zamansal hem de uzaysal olarak hizli de i en bir yap ya sahiptir. Bu 
çal mada bölgesel DTE  modellemesi için Çok De i kenli Uyabilen Spline Regresyonu (MARS) adl   
alternatif bir metod sunulmu tur. MARS algoritmas n n performans  ve uyumu Avrupa üzerinden 
toplanan gerçek yersel GPS gözlemleri ile gösterilmi tir. Sonuçlar i i inda, algoritma etkin bir biçimde 
bölgesel DTE  de erlerini modellemeyi ba ard  görülmü tür. De i ik modellerin numerik ve görsel 
kar la t rmas  modellenen bölge üzerinde genel bir tutarl l k göstermektedir. Ayr ca lokal zamansal ve 
uzaysal de i imler de beklendi i gibi MARS taraf ndan modellenebilmi tir. Sonuçlar derecenin 1 veya 2 
de il de 3 seçilmesinin GCV aç s ndan daha iyi DTE  modeli uretilmesini sa lad n  göstermi tir. Daha 
ötesi algoritma derece ve maksimum terim say s n n kullan c  taraf ndan belirlenebilmesi sayesinde model 
uretiminin kontrollü bir ekilde yap labilmesini sa lamaktad r. Bulgular nda MARS algoritmas  
iyonosferik elektron yo unlu u modellemesi veya di er yer bilimleri alanlar nda kullan labilir cazip bir 
modelleme arac d r. Daha güçlü makinalar ve yeterli haf za kullan l rsa derece ve maksimum terim say s  
artt r larak daha iyi sonuçlara ula labilece i dü ünülmektedir 
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Özet 
 
Bu çal mada toplam elektron yo unlu u ve tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar  aras ndaki ili ki 
çapraz korelasyon analizi ile belirlenmi tir. Çal mada kullan lan veri 18-21 A ustos 2000 (Y l n günü 
(DOY), 231-234) tarihleri aras ndad r. Dü ey toplam elektron yo unlu u 4 saatlik zaman aral klar  için 
ISTA, TUBI ve BUCU istasyonlar nda hesaplanm t r. Tamsay  belirsizli i ba ar  oranlar , Marmara 
sürekli GPS a ndan (MAGNET) 2 baz ve Uluslararas  GNNS servisinden (IGS) 2 baz için elde 
edilmi tir. Çapraz korelasyon de erleri -0.7 ile -1.0 aras nda de i im göstermektedir. 
 
Anahtar kelimeler: yonosfer, TEC, Tamsay  belirsizli i, Çapraz korelasyon 
 
 

CORRELATION ANALYSIS OF TOTAL ELECTRON CONTENT AND AMBIGUITY 
RESOLUTION SUCCESS RATES 

 
Abstract 
 
Cross-correlation analysis was used to determine the relationship between total electron content and 
ambiguity resolution success rates. The study was carried out using the data collected on 18-21 August 
2000 (Day of year (DOY), 231-234). Vertical total electron content (VTEC) was estimated for four hours 
time interval at the ISTA, TUBI and BUCU stations. The ambiguity resolution success rates were 
obtained by processing of two baselines from Marmara Continuous GPS Network (MAGNET) stations 
and two baselines from International GNSS service (IGS) network. The cross-correlation values range 
between -0.7 and -1.0 for the selected baselines. 
 
Keywords: Ionosphere, TEC, Ambiguity resolution, Cross-correlation 
 
 
1.  Giri  
 
Global konumlama sistemi (GPS) ile yap lan çal malarda, modellenmesi gerekli olan büyük hata 
kaynaklar ndan biri iyonosfer tabakas  nedeniyle meydana gelen hatalard r (Komjathy ve Langley, 1996). 
yonosfer tabakas ndan geçen sinyal bu tabakadaki iyonlar ve elektronlar nedeniyle k r lmaya u rarlar. 
yonosferdeki de i imler sinyal yolundaki Toplam Elektron Yo unlu u (TEC) ile ifade edilmektedir GPS 

sinyallerini kullanarak kestirilen TEC, geometriden-ba ms z do rusal kombinasyondan elde edilir.  
 
TEC; günün saati, mevsimler, güne in devinimi (solar cycle), GPS al c s n n co rafi konumu ve dünyan n 
manyetik alan na göre de i iklik göstermektedir (Warnant ve Pottiaux, 2000). 
 
Çapraz korelasyon analizi ve tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar yla ilgili pek çok çal ma 
bulunmaktad r. Krankowski ve Shagimuratov (2006) yüksek enlem bölgesinde TEC’de meydana gelen 
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de i imlerin tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar n  nas l etkiledi ini ara t rm t r. Jakowski vd. 
(2002) TEC ve solar radyasyon aras ndaki ili kiyi çapraz korelasyon fonksiyonu ile sunmu tur. Cotten 
vd. (2004) sigma B ve Dst indis de erleri aras ndaki korelasyonlar  çal m t r.  
 
Bu çal mada, dü ey TEC (VTEC) ile seçilen bazlardaki tamsay  belirsizli i çözümleri ba ar  oranlar  
aras ndaki çapraz-korelasyon de erleri gösterilmi tir. VTEC zaman serilerini ve tamsay  belirsizli i 
çözümleri ba ar  oranlar n  dura an hale getirmek için s ras yla Gauss modeli ve Fourier serileri 
kullan lm t r. 
 
 
2. Toplam Elektron Yo unlu u 
 
E ik TEC (slant TEC) olarak adland r lan sinyal yolu üzerindeki TEC, VTEC’e çe itli projeksiyon 
fonksiyonlar  ile dönü türülür. TEC de erleri TEC biriminde ifade edilmektedir (TECU). Tek tabaka 
modeli (SLM) toplam elektron yo unlu unu modellemek için kullan lan yakla md r. Bu model, dünya 
yüzeyinden H kadar olan yükseklikte, bütün serbest elektronlar n çok ince bir tabakada s k t r ld n  
kabul etmektedir (Wild, 1994; Dach vd., 2007). 
 
Fark  al nmam  L1 ve L2 ta y c  faz gözlemleri, 
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biçiminde yaz labilir. Burada, i

k : uydu ve al c  aras ndaki geometrik uzakl k, c: n bo luktaki h z , 

k : al c  saat hatas , i : uydu saat hatas , i
1kI : iyonosferik faz gecikmesi, i

kT : troposferik gecikme, 1f : 
L1 sinyalinin frekans , 2f : L2 sinyalinin frekans , mp1: L1’ deki yans ma etkisi, mp2: L2 deki yans ma 
etkisi, i

1kn  ve i
2kn : s ras yla iki frekans için ba lang ç ta y c  faz tamsay  belirsizli i, 21  , : ilgili 

frekans n dalga boylar  ve 1 , 2 : iki frekans için gürültü terimleridir (Teunissen ve Kleusberg, 1998; 
Dach vd., 2007). En küçük kareler dengelemesi için temel denklem L2 ve L1 nin fark  al nmas  sonucu 
elde edilen geometriden-ba ms z do rusal kombinasyon olup: 
 

4vI2
2

2
1

i
4k   )( 11 BEzF

ff
L         (3) 

 

biçiminde elde edilir. Bu e itlikte; = 4.03 1017 m s-2 TECU-1,  (z)F I  projeksiyon fonksiyonu:     

 
zcos1E/E)z(F vI          (3a) 

ile 
zsin))HR/(R(zsin          (3b) 

 
verilmektedir. Bu e itliklerde, z ve z : istasyona ve tek tabakaya olan zenit aç lar , R: dünyan n yar çap , 
H: tek tabaka yüksekli i,  Ev : VTEC, 4B : iyonosferik kaymad r i

2k2
i
1k1 nn  (Dach vd., 2007). vE , 

iyonosferik geçi  noktas n n Co rafik enlemi ( ) ve güne -sabit boylam na (s) göre Taylor serisine 
aç l rsa: 
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max maxn
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0nmv )()()( ssE, sE        (4) 

 
elde edilir. Burada maxn  ve maxm : iki boyutlu Taylor serisi aç l m n n maksimum derecesi, nmE : Taylor 
serisinin TEC katsay lar , s0: gözlem aral n n ortas ndaki saat aç s , 0 : bütün istasyonlar n 
enlemlerinin ortalamalar d r (Dach vd., 2007; Schaer vd., 1995; Schaer, 1999; Wild, 1994). 4 denklemini 
3 denkleminde yerine koyarsak, 
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elde edilir. Bu e itlikte, Enm ve B4 sabiti (her bir uydu için) en küçük kareler dengelemesini kullanarak 4 
saatlik zaman aral klar  için kestirilmi tir. E er nmax=1 ve mmax=2 seçilirse 5 denklemi: 
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biçiminde yaz labilir. Bu çal mada, s f r nc  derece katsay lar E00 (VTEC) elde edilen iyonosferik 
modellerden ç kar lm t r. Bu modeller Bernese 5.0 GPS yaz l m  ile üretilmi tir. 

 
 
3. Çapraz Korelasyon  
 
Çapraz korelasyon iki seri aras ndaki ili kinin derecesini kestirmeye yarayan bir yöntemdir. Bu 
çal mada, çapraz korelasyon fonksiyonunu kullanarak çe itli istasyonlardan elde edilen VTEC de erleri 
aras nda çapraz korelasyon katsay lar  hesaplanm t r. Buna ek olarak, VTEC de erleri ile tamsay  
belirsizli i çözümü ba ar  oranlar  aras nda da çapraz korelasyon katsay lar  hesaplanm t r. Çapraz 
korelasyon fonksiyonlar  dura an verilere uygulanmal d r. Verileri dura an hale getirmek için Gauss 
modeli ve Fourier serileri VTEC ve tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar na uygulanm t r. 
Gauss modeli VTEC zaman serisine e ri uydurmak için kullan lmaktad r. Gauss model katsay lar  
a a daki e itlikle hesaplanmaktad r. 
 

n
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2

i

i

c
bx

eay           (7) 

 
Burada, x: veri vektörü, a: genlik, b: geometrik merkez (centroid), c: tepe (peak) geni li i, n: uydurulan 
e ride bulunan tepe say s d r. Tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar na sinüs ve kosinüs 
fonksiyonlar n n toplam  ile ifade edilen Fourier serilerininin uydurulmas yla yakla lmaktad r. 
Trigonometrik olarak ifade edilen bu seri, 

 
u

1i
ii0 sincos (uwx)g(uwx)ddh        (8) 

biçiminde ifade edilir. Burada; 0d : sinyalin ofseti, id  ve ig : Fourier serisi katsay lar , w: sinyalin temel 
frekans , u: serideki terim say s d r (harmonikler). Fonksiyonun verilere uyum derecesini gösteren çe itli 
uygunluk dereceleri vard r. R-kare (R2) bunlardan biri olup modelle ifade edilen karelerin toplam yla 
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ortalama civar ndaki karelerin toplam n n oran na e ittir. Seçilmi  modelde uydurulan e rinin katsay lar  
art r l rsa, uydurulan e ri verileri temsil etmese de R-kare de erinde art  olabilir. Bu eksikli i 
giderebilmek için, dengeli R-kare istatisti i kullan labilir. Dengeli R-kare istatisti i, düzeltmenin 
serbestlik derecesini kullanarak R-kare istatisti ini dengeleyerek elde edilir. Düzeltmenin serbestlik 
derecesi, no gözlem say s  ile p uydurulan katsay n n say s  aras ndaki farkla elde edilir. ki istatistik 
aras ndaki ili ki,   
 

pnonoRkarereDengeliRka /1.11 .      (9) 
 
biçiminde verilebilir. R-kare ve dengeli R-kare de erleri 0 ile 1 aras nda de erler almaktad r. 1’e yak n 
de erler veriye en iyi derecede uyan modeli ifade eder. Veri ile model aras ndaki fark düzeltme olarak 
ifade edilir. Elde edilen düzeltmeler 0 civar nda ise model veriyi do ru biçimde temsil eder. Root Mean 
Squared Error (RMSE) istatisti i standart hatay  göstermektedir. 0’a yak n RMSE de erleri, modelin 
veriye çok uygun oldu unu göstermektedir. Bu çal madaki hesaplar Matlab 7.0 ile yap lm t r.  
 
 
3.1. Veri leme Stratejisi 
 
Hesaplarda, 24 saatlik RINEX verileri 4 saatlik zaman aral klar na bölünmü tür. RINEX verilerinin 
örneklem aral  30 saniyedir Bu veriler kullan larak VTEC de erleri hesaplanm t r. Tek tabaka modeli 
(SLM) için yükseklik 400 km olarak al nm t r. 
 
 
3.2. Toplam Elektron Yo unlu u Analizi 
 
Bu çal mada, VTEC de erleri 3 istasyondan elde edilmi tir. Kullan lan istasyonlar s ras yla ISTA, TUBI 
ve BUCU’dur ( ekil 1). RINEX verileri, http://sopac.ucsd.edu SOPAC web sitesinden elde edilmi tir. 
ISTA ve BUCU istasyonlar  Astech ZXII3 ve TUBI istasyonu Trimble 4000ssi al c s yla çal maktad r. 
VTEC de erleri 231. GPS gününden 234. GPS gününe kadar elde edilmi tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1. GPS istasyonlar n n co rafik konumlar . 
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ekil 2. 2000 y l  231. GPS gününden 234. GPS gününe ait Dst de erleri. 
 
Manyetik f rt nalar Dst indisi ile izlenebilir. Bu çal mada seçilen günler için elde edilen Dst de erleri 
manyetik olarak aktivitenin olmad n  göstermektedir ( ekil 2). 
 

ekil 3’un üst taraf  BUCU (daire), TUBI (üçgen) ve ISTA (çarp ) istasyonlar na ait VTEC de erlerini ve 
alt taraf  ayn  istasyonlar için düzeltme de erlerini göstermektedir.  
Çizgi-nokta, çizgi ve kesik çizgiler VTEC de erlerine uydurulan e rileri göstermektedir ( eklin üst 
taraf ). Bu ekilde X ekseni Evrensel zaman  (UT) saat olarak ve Y ekseni de VTEC de erlerini TECU 
biriminde göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 3. BUCU, ISTA ve TUBI istasyonlar  için elde edilen VTEC de erleri ve bu de erlere uydurulan 
e riler (üstte) ve düzeltmeler (altta). 
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Tablo 1. stasyonlardan elde edilen VTEC de erlerine uygunluk dereceleri. 
 

stasyonlar 
Uygunluk dereceleri 

R2 Adj-R2 RMSE (TECU) 

BUCU 0.9677 0.9381 2.905 

ISTA 0.9631 0.9262 3.343 

TUBI 0.9685 0.9396 3.057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 4. BUCU, ISTA ve TUBI istasyonlar ndan elde edilen VTEC için çapraz korelasyon de erleri 
Tablo 1 seçilen istasyonlarda elde edilen VTEC de erleri için uygunluk derecelerini göstermektedir. ekil 
3’ten görüldü ü üzere Gauss modeli veriye iyi derecede uymaktad r. Düzeltmeler ± 5 TECU aras nda 
de i im göstermektedir. R-kare, dengeli R-kare ve RMSE için s ras yla 0.96, 0.93 ve 3 de erleri elde 
edilmi tir (Tablo 1).  
 
stasyonlardan elde edilen VTEC de erleri aras ndaki ili kileri belirlemek için bu de erlerden periyodik 

k s m ç kar ld ktan sonra bulunan düzeltme de erleriyle çapraz-korelasyon de erleri hesaplanm t r. 
Çapraz-korelasyon de erleri Bucu-Ista, Bucu-Tubi ve Ista-Tubi istasyon çiftleri aras nda bulunmu tur 
(Sekil 4). S f r nc  gecikmede (zero lag) çapraz-korelasyon de erleri sözü edilen bazlar için s ras yla 0.73, 
0.82 ve 0.93’dir. Birbirine yak n istasyonlar aras nda, uzak istasyonlara oranla daha güçlü korelasyon 
vard r. Hesaplamalar Matlab 7.0 ile yap lm t r. 
 
 

3.3 Tamsay  Belirsizli i Çözümleri 
 
TEC de i imlerinin tamsay  belirsizli i çözümleri ba ar  oranlar na etkilerini göstermek için 4 baz elde 
edilmi tir. Çözümlerde ISTA noktas  sabit al nm  ve istasyonlar bu baza ba lanm t r. Kullan lan bazlar 
s ras yla Ista-Bucu (Isbu, 441 km), Ista-Dumt (Isdu, 67 km), Ista-Madt (Isma, 133 km) ve Ista-Tubi (Istu, 
51 km)’dir. Tamsay  belirsizli i ba ar  oranlar , ilgili bazlar için 4’er saatlik GPS verilerinden elde 
edilmi tir. Ista, Tubi ve Bucu verileri IGS’ten ve Madt, Dumt istasyonlar  Marmara sürekli GPS a ndan 
(MAGNET) elde edilmi  ve Bernese GPS v.5.0 yaz l m n  kullanarak i lenmi tir. 
Bernese ile yap lan GPS veri i lemesi iki a amadan olu maktad r. lk a ama ön veri i lemesi 
(preprocessing), ikinci a ama ise parametre kestirim a amas d r. Ön veri i lemesi fark  al nmam  kod 
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ölçümlerinden al c  saat hatas n n ç kar lmas , uydu saat hatas  bilgisinin i lenmesi, hassas yörünge 
bilgisinin i lenmesi, kaba hatalar n ve faz s çramalar n n bulunmas  ve tekli ve ikili farklar n 
olu turulmas  a amalar n  kapsar. 
 
Ön veri i lemesinden sonraki ad mda ikili fark iyonosferden-ba ms z (L3) do rusal kombinasyon 
çözümü yard m yla veri kalitesi kontrol edilmi tir. Bu ad mda tamsay  belirsizli i çözümü yap lmam t r. 
Parametre kestirimi a amas nda ikili fark faz gözlemleri kullan larak tamsay  belirsizlikleri çözülmü tür. 
Tamsay  belirsizli i parametrelerinin çözümünde Kuasi yonosfer-ba ms z (QIF) stratejisi kullan lm t r. 
QIF stratejisi L1/L2 tamsay  belirsizliklerini önsel a rl kl  iyonosferik zorlama kullanarak do rudan 
çözmektedir (Dach vd., 2007).  
 
Bu çal mada; troposfer, ön veri i lemesinde Saastamoinen modeliyle, parametre kestirim a amas nda ise 
noktaya özgü troposfer parametreleriyle (her 2 saat için) kestirilmi tir. yonosferden kaynakl  etkilerin 
giderilmesinde CODE veri merkezinden elde edilen küresel iyonosfer modeliyle birlikte stokastik 
iyonosfer parametreleri kullan lm t r. Faz s çramas  ve yans ma etkilerini gidermek için yükseklik aç s  
15 derece seçilmi tir. Yörünge olarak IGS hassas efemerisi kullan lm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 5. Çe itli bazlar için elde edilen tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar . 
 

ekil 5 çe itli bazlar için elde edilen tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar n  göstermektedir. 
Tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oran , ba ar l  olarak çözülen tamsay  belirsizli i say s n n (fixed) tüm 
tamsay  belirsizliklerine oran yla elde edilir. Tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar  her 4 saat için 
kestirilmi tir. ISTA istasyonunda 48:00 ve 52:00 UT saatleri aras ndaki veriler eksiktir. Tamsay  
belirsizli i çözümü ba ar  oranlar  8:00 UT ve 12:00 UT saatleri aras nda di er zaman aral klar na göre 
daha dü üktür. Örne in, 32:00 ve 36:00 UT saatleri aras nda, Isbu, Isdu, Isma ve Istu bazlar  için s ras yla 
% 69.2, % 75, %75, %53.3 de erleri bulunmu tur. Bu durum ö len saatlerindeki yüksek VTEC de eriyle 
ili kilendirilebilir ( ekil 3). 
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Tablo 2. Farkl  bazlar için uygunluk dereceleri. 
 

stasyonlar
Uygunluk dereceleri 

R2 Deng-R2 RMSE 

ISBU 0.8559 0.7118 6.446 

ISDU 0.8631 0.5697 5.797 

ISMA 0.8532 0.6413 5.949 

ISTU 0.8821 0.7119 6.208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ekil 6a. VTEC ve bazlar aras ndaki çapraz korelasyon de erleri b. Çapraz korelasyon de erleri 

histogram . 

a) 

b) 
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Bir sonraki a amada, farkl  istasyonlardan elde edilen VTEC de erleri ile farkl  bazlardan elde edilen 
tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar  aras nda çapraz korelasyonlar elde edilmi tir. VTEC de erleri 
ve tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar  kayd r lmak suretiyle farkl  de erler elde edilmi tir. Bu 
de erlerin tümü ekil 6a’da görülmektedir. X ekseni elde edilen çapraz korelasyon de erlerini, Y ekseni 
ise elde edilen çapraz korelasyon de erlerinin say s n  göstermektedir. ekil 6a’daki siyah de erler 
BUCU istasyonu, gri de erler ISTA ve beyaz de erler TUBI istasyonu VTEC de erini göstermektedir. 
Tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oranlar ndaki trendler Fourier serileri ile ç kar lm t r. Isbu, Isma, Isdu 
ve Istu bazlar  için R-kare de erleri 0.85-0.88, dengeli R-kare de erleri 0.57-0.71 ve RMSE de erleri 
5.80-6.45 olarak elde edilmi tir (Tablo 2). Sekil 6a daki de erler kullan larak 0.1 aral k geni li i için 
histogram de erleri elde edilmi tir ( ekil 6b). ekillerde 0. gecikmedeki (lag) de erler konulmu tur. 
Korelasyonlar ço unlukla -0.7 ve -1.0 aras nda toplanm t r. Isma ve Istu bazlar nda -1.0 aral ndaki veri 
say s  s ras yla 9 ve 6 d r. 
 
4. Sonuç ve Öneriler 
 
Çapraz korelasyon de erleri dü ey toplam elektron yo unlu u ve tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  
oranlar  aras nda ili ki oldu unu göstermektedir. Pek çok de er olmas na kar n korelasyon de erleri -0.7 
ile -1.0 aras nda toplanm t r. Bulunan negatif korelasyonlar, yüksek VTEC de erlerinin daha dü ük 
tamsay  belirsizli i çözümü ba ar  oran na neden oldu u sonucunu göstermektedir. Uygunluk dereceleri 
fonksiyonun veriye uyma derecesine ba l  olarak de i iklik göstermektedir. Gauss modeli VTEC verisine 
iyi bir biçimde uymaktad r. TEC istasyonlar  aras ndaki çapraz korelasyon de erleri 1 civar ndad r. Bu 
durum yak n istasyonlardan elde edilen TEC de erlerinin birbirine benzerli ini göstermektedir. 
 
Te ekkür: GPS verisini sa layan TUB TAK’a te ekkürlerimi sunar m. 
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YONOSFERDEK  DE MLER N TEQC YAZILIMI LE 
ZLENMES  
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Özet 
 
yonosfer, global konum belirleme sistemi (GPS) ölçülerini etkileyen önemli bir tabakad r. yonosferdeki 

de i imlerle GPS ölçülerinin kalitesi do rudan ili kilidir. Bu nedenle, iyonosferdeki de i imlerin 
izlenmesi oldukça önemlidir. Bu çal mada, 13 sabit GPS istasyonundan, 10-11 Ekim 2008 (Y l n günü, 
DOY, 284-285) tarihlerine ili kin RINEX verileri UNAVCO’nun TEQC yaz l m yla incelenmi tir. 
Çal man n sonucunda, 285. GPS günü meydana gelen manyetik f rt nalar n iyonosferi ve GPS 
sinyallerini yüksek enlem bölgesinde, orta enlem bölgesindekinden daha fazla etkiledi i gözlenmi tir. 
 
 
Anahtar kelimeler : GPS, TEQC, yonosfer 
 
 
 

MONITORING OF IONOSPHERIC CHANGES WITH TEQC SOFTWARE 
 
Abstract 
 
Ionosphere is an important layer which affects Global Positioning System (GPS) observations. There is a 
linear correlation between ionospheric changes and GPS observations.  It is very crucial to monitor 
ionospheric changes. In this study, RINEX files from 13 sites are analyzed with UNAVCO’s TEQC 
software from 10 to 11 October 2008 (Day of year, DOY, 284-285). The geomagnetic storm which took 
place on DOY 285 affects ionosphere and GPS signals more at high latitudes than mid latitudes.  
 
Keywords: GPS, TEQC, Ionosphere 
 
 
1. Giri  
 
Global konum belirleme sistemi (GPS) farkl  ara t rma gruplar  taraf ndan çe itli amaçlar için 
kullan lmaktad r. Bu gruplar n amac  GPS ile konum belirleme do rulu unu artt rman n yan  s ra elde 
edilen konum bilgisinin çe itli çal malara altl k sa lamas na yard mc  olmakt r. GPS, navigasyon amaçl  
dü ük do ruluklu anl k konum belirleme uygulamalar ndan, yüksek do ruluklu konum bilgisi gerektiren 
deformasyon ara t rmalar na kadar çe itli uygulamalarda kullan lmaktad r (Minstsis vd, 2004; Tamura vd, 
2002; Kierulf vd. 2008; Ito vd, 2009). GPS sistemi uydulardan gönderilen sinyallerin belirli bir yol kat 
ederek ve atmosferden geçerek kullan c  taraf ndan al nmas na dayanan tek yanl  pasif bir sistem 
oldu undan pek çok hata kayna ndan etkilenmektedir (Ware vd., 2001; El-Rabbany, 2006). Bu nedenle, 
GPS’teki hatalar n modellendirilmesi oldukça önemlidir. GPS’teki en önemli hata kaynaklar ndan biri 
iyonosfer nedeniyle olu an hatalard r. yonosferdeki de i imler düzenli ve düzensiz olabilir. TEC’in 
günlük de i imleri düzenlidir. Genellikle manyetik f rt na kaynakl  düzensiz de i imler GPS sinyallerini, 
dolay s yla veri kalitesini etkilemektedir (Skone ve Jong 2000; Skone 2001; Fedrizzi vd, 2005; Kintner ve 
Ladvina 2005; Jakowski vd. 2008; Zou ve Wang, 2009; Nohutcu vd., 2010; Gomez vd., 2007). 
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Bu çal mada, iyonosferdeki de i imler TEQC kalite kontrol analiz yaz l m  ile incelenmi tir (Estey ve 
Meertens, 1999). stasyonlar yüksek ve orta enlem bölgelerine göre grupland r lm  ve manyetik 
f rt nan n oldu u ve olmad  günler göz önüne al narak sonuçlar yorumlanm t r. 
 
 
2. TEQC Kalite Kontrol Yaz l m  
 
TEQC yaz l m  RINEX verilerinin incelenmesinde kullan lan oldukça kullan l  bir yaz l md r. Bu 
yaz l mdan elde edilen sonuçlar veri kalitesi hakk nda fikir vermektedir. Bu yaz l m n verdi i sonuçlardan 
biri iyonosferdeki de i imleri izlememizi sa layan iod uzant l  dosyad r. iod uzant l  dosyay  elde etmek 
için gerekli matematiksel model geometriden ba ms z do rusal kombinasyona dayanmaktad r (Estey ve 

Meertens, 1999; Ogaja ve Hedfors, 2007; TEQC, 2010). k noktas  ile i uydusu için fark  al nmam  i
1kL  

ve i
2kL  faz ölçüleri, 
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biçiminde yaz labilir (Dach vd., 2007). Bu e itlikler kullan larak geometriden ba ms z do rusal 
kombinasyon (L4), L1 ve L2 faz ölçülerinin fark  al narak 
 

)(  1
221112

2

2
1

214
i

k
i
k

i
k

i
k

i
k

i
k

nnI
f

f
LLL                                                (3) 

 

olarak yaz l r. Bu e itliklerde; i
k : uydu ile al c  aras ndaki uzakl k, k : al c  saat hatas , i : uydu saat 

hatas , i
kI1  ve i

kI 2 : s ras yla 1L  ve 2L  için iyonosferik gecikmeler, i
kT : troposferik gecikme, c: k 

h z , i
kn1  ve i

kn2 : tamsay  belirsizlikleri, 1 ve 2 : ilgili frekans için dalga boylar d r. Bu kombinasyon 
saat hatalar , yörünge ve istasyon koordinatlar  gibi geometrik de erlerden ba ms zd r. Ba ka bir deyi le, 
bu de erler fark olu turma nedeniyle kombinasyonda geçmemektedir. ki ard k epok için elde edilen 
geometriden ba ms z kombinasyon fark ,   
 

i
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i
k

k LLD
414

                                                                                                      (4) 

ve bu fark n zamana göre türevi 

t
D

D k
k                                                                                                                       (5) 

biçiminde yaz labilir. Burada geçen zaman fark  

kk ttt 1                                                                                                               (6) 
 
ile ifade edilir (Hwang vd., 2010). 
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3. Veri Analizi 
 
Bu çal ma, orta ve yüksek enlem bölgesinde seçilen 13 nokta ile gerçekle tirilmi tir. Orta enlem 
bölgesinde 6, yüksek enlem bölgesinde ise 7 nokta seçilmi tir ( ekil 1). Kullan lan veriler Kaliforniya 
üniversitesi taraf ndan kontrol edilen sopac.ucsd.edu internet adresinden elde edilmi tir. Kullan lan GPS 
verileri RINEX format nda ve 24 saati kapsamakta olup her 30 saniyede bir al nm t r. 15 dereceden daha 
dü ük yükseklikte toplanan veriler çok yolluluk etkisini (multipath) azaltmak için veri i lemede 
kullan lmam t r. 
 
Dünyadaki manyetik aktiviteleri izlemede çe itli indisler kullan lmaktad r. Bunlardan en yayg n 
kullan ma sahip olanlar ndan biri Kp indisidir. Bu indis, iyonosferle ilgili çal ma yapanlar için referans 
olmaktad r. Bunun nedeni, iyonosferdeki düzensiz de i imler ile manyetik aktiviteler aras ndaki ili kidir. 
Kp indisi 0 ile 9 aras nda de erler almakta olup 4’den büyük de erler aktif manyetik etkiyi ifade eder. 
Evrene ili kin Kp de erleri 3 saat zaman aral klar  için bir de er olarak hesaplanmaktad r. Manyetik 
f rt na kaynakl  aktivitelerin olmas  durumunda iyonosferde de i im olmas  beklenmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1. Çal mada kullan lan noktalar ve konumlar . 
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ekil 2. Kp indisi de erleri. 
 

ekil 2, 3 güne ait 3 saatlik Kp de erlerini göstermektedir. ekil 2’den görüldü ü üzere 10 Ekim 2008 
(DOY 284) tarihindeki Kp de erleri 1’den küçüktür. Bunun anlam  manyetik olarak herhangibir 
aktivitenin olmad d r (sakin, -quiet-). Bunun tersine Kp de erleri 11 Ekim 2008 (DOY 285) tarihinde 
12:00-15:00 UT saatleri aras nda 6, 15:00-18:00 UT saatleri aras nda ise 7’dir. Bu de er kuvvetli (strong) 
derecede manyetik f rt nay  göstermektedir (NOAA, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
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ekil 3. KIR0 noktas  birim zamandaki iyonosfer de i imleri a. 284. GPS günü ve b. 285. GPS günü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 

a) 
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ekil 4. MAR6 noktas  birim zamandaki iyonosfer de i imleri a. 284. GPS günü ve b. 285. GPS günü. 
 

ekil 3a, KIR0 noktas  için manyetik f rt nan n olmad  284. GPS gününe ili kin farkl  uydulardan elde 
edilen 24 saatlik (2880 epok) iyonosferik de i imleri göstermektedir. ekilden görüldü ü üzere 
de i imler ± 0.2m civar ndad r. ekil 3b, ayn  noktaya ili kin manyetik f rt nan n oldu u 285. GPS 
gününe ili kin iyonosferik de i imleri göstermektedir. Burada de i imler ± 2m düzeyindedir. Manyetik 
f rt nan n ba lad  12:00 UT’den sonra de i im de erleri art  göstermektedir. Bu durum 284. GPS 
gününde meydana gelen de i imler incelendi inde daha net olarak görülmektedir.  

ekil 4a ve 4b benzer ekilde MAR6 istasyonu için 284. ve 285. GPS günlerindeki birim zaman 
iyonosferik de i imleri göstermektedir. Manyetik f rt na ( ekil 4b) ba lad ktan sonra de erler ±0.5 m 
düzeyindedir. Bu genlik KIR0 istasyonuna göre daha dü üktür. Bunun nedeni MAR6 istasyonunun 
yüksek enlem bölgesinin alt k sm nda yer almas  olarak aç klanabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
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ekil 5. BUCU noktas  birim zamandaki iyonosfer de i imleri a. 284. GPS günü ve b. 285. GPS günü. 
 
 
 
 
 
 

a) 

b) 
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ekil 6. TUBI noktas  birim zamandaki iyonosfer de i imleri a. 284. GPS günü ve b. 285. GPS günü. 
 

ekil 5 ve 6 orta enlem bölgesinde bulunan BUCU ve TUBI noktalar na ili kin birim zamandaki 
iyonosferik de i imleri göstermektedir. Her iki istasyonda manyetik f rt nan n olmad  (284. GPS günü) 
ve oldu u (285. GPS günü) günler için iyonosfer de i im de erleri ±16m aras nda de i iklik 
göstermektedir. Manyetik f rt na ile ili kili belirgin bir de i im gözlenmemi tir. Bu durum orta enlem 
bölgesinde seçilen istasyonlar n manyetik f rt nalardan daha az etkilendi inin göstergesidir. 

a) 

b) 
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4. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çal mada, manyetik f rt nalar n GPS sinyallerine ve iyonosfere etkileri TEQC yaz l m  ile 
incelenmi tir. Bu inceleme sonucunda yüksek enlem bölgesindeki KIR0 ve MAR6 noktalar nda elde 
edilen birim zaman iyonosfer de i imlerinin manyetik f rt nalardan etkilendi i görülmü tür. Bunun 
tersine, orta enlem bölgesinde bulunan TUBI ve BUCU noktalar nda manyetik f rt na kaynakl  bir 
iyonosferik de i im görülmemi tir. 
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Özet 
 
Ülkemizde, ula t rma faaliyetleri içinde yer alan yük ve insan ta mac l n n büyük bir bölümünün 
karayollar  ile yap lmas  trafikte yo unlu a yol açmaktad r. Buna ba l  olarak da çe itli sebeplerden 
dolay  trafik kazalar  meydana gelmektedir. Bu kaza sebepleri analiz edildi inde yoldan kaynaklanan 
kazalar n Avrupa ülkelerinin çok alt nda kald  görülmektedir. 
 
Bu durum, yoldan kaynaklanan trafik kazalar n n ara t r lmas  için yeni yöntemlerin belirlenmesini 
gerekli hale getirmektedir. Bu çal mada belirlenen bir yol güzergah nda konum bilgileri ve ivme 
de erleri e  zamanl  tespit edilerek, kurblarda yol konforunu etkileyen merkezkaç kuvvetinden dolay  
olu an yanal ivmenin etkileri ölçüm yap lan k s mlarda analiz edilmeye çal lm t r. 
 
Anahtar Kelimeler : Tarafik Kazalar , Yol Geometrisi, GPS, vme Ölçer, vme 
 
Abstract 
 
Freight and human carrying within the transportation activities by mostly higways leads to a 
traffic density in our country. Accordingly, traffic accidents occur due to various reasons. It is 
seen that accidents caused by roads remained well below the European countries when 
analyzing the reasons of accidents. Therefore, it is necessary to investigate new methods for the 
determination of the traffic accidents which are caused by roads. 
 
In this study, location data and acceleration values which was simultaneously determined in a 
selected road route, the effects of lateral accelaration caused by centrifugal force which affects 
road comfort in curves were analyzed in surveyed sections. 
 
 
Keywords : Traffic Accidents, Road Geometry, GPS, Accelerometer, Acceleration 
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1. Giri  
 
Ula m; canl  cans z her eyin insan n istek ve ç kar  do rultusunda yer de i tirme eylemine denir(Müler  
1984). Bu tan mdan yola ç karak, kara, demir, hava, deniz yollar  ve enerji, su, telefon vb. altyap  
tesislerinin olu turdu u yap  ve ula m araçlar n n, ula t rman n bir parças  oldu unu görürüz.  
 
Ülkemizde ula t rmay  genel olarak ta mac l k faaliyetleri kapsam nda de erlendirdi imizde hiç üphe 
yok ki bunun birinci s ras nda karayollar  ta mac l  gelmektedir. 
 
Ülkemizde yük ve insan ta mac l n n yüzde 90-95 kadar  karayollar  ile gerçekle mektedir. Bu oran 
Avrupa ülkelerinde yüzde 40’larda iken Amerika’da yüzde 30’u geçmemektedir (Demiröz 2006). 
Karayollar  d ndaki ula t rma yöntemlerinin, yük ve insan ta mac l nda çok az bir paya sahip olmas , 
karayollar n n yükünün her geçen gün daha da artmas na neden olmakta, bu da trafik kazalar n n 
olu mas nda büyük rol oynamaktad r.  
 
Trafik kazalar n n nedenlerini analiz edilmeye çal ld nda, kazaya neden olabilecek birçok faktörün bir 
arada de erlendirilmesi gerekmektedir.  Bu faktörleri üç grup alt nda toplamam z mümkündür. Bunlar  
kazaya kar an sürücü, sürücünün kulland  araç ve kazan n gerçekle ti i çevre (yol) olarak 
s ralayabiliriz.  
 
Ülkemizde trafik kaza istatistiklerinde sürücü kusurlar ndan kaynaklanan kazalar 1980-1997 y llar  
aras nda ortalama olarak % 89.83 olmu tur.  Türkiye'de trafik kazalar ndaki araç kusurlar  %4' lük bir 
oran  kapsamaktad r (Korkmaz 2005). 
 
Trafik kazalar n n olu umunda çevre faktörlerinden olan yol alt yap s  ve geometrisinin kazalara neden 
olma yüzdesi ülkemiz için % 0.5'lerin alt ndad r. Avrupa ülkelerinde ise bu oran n % 20'lerin üzerinde 
oldu u görülmektedir (Korkmaz 2005). Bu durum Ülkemiz yol standartlar n n Avrupa ülkelerinden 
yüksek oldu u anlam na gelmemektedir. Ülkemizde kaza nedenlerinin tespitinde mevcut mevzuat n ve 
teknik çal malar n yetersiz kalmas  bunun ba l ca nedenidir. 
 
Buradan yola ç karak trafik kazas  nedenlerinden biri olan yol geometrisinin etkisinin ara t r lmas  için 
Afyonkarahisar linde tüm y l trafi in yo un oldu u Afyonkarahisar- zmir-Antalya yolunda, yol 
geometrisi tasar m nda göz önün bulundurulan faktörlerden biri olan yol konforunun ara t r lmas  
amaçlanm t r. 
 
Bu ara t rmada yol konforunun sa lanmas nda önemli etkiye sahip olan yanal ivmenin tespiti için, ivme 
verileri ile birlikte e  zamanl  olarak konum bilgileri tespit edilerek gözlemler yap lm t r. Bu gözlemler 
sonucunda kazalar n s kça ya and  noktalarda yanal ivme verileri do rultusunda yol konforu 
irdelenmi tir. 
 
2. Genel Bilgiler 
 
2.1 vme Ölçer 
 
vme, belirli bir yönde hareket etmekte olan bir cismin h z n n belirli bir zaman aral ndaki de i im 

miktar d r. vme, endüstriyel faaliyetlerde ve bilimsel çal malarda s kça kullan l r. Deprem, in aat, 
madencilik çal malar , çarpma testleri, çok yüksek devirli motorlar n testlerinin gibi çal malarda 
kar m za ç kmaktad r. Bu çal malarda dinamik ölçümler için alg lay c lar ile ivme tespit edilir. Bu 
alg lay c lar  genel olarak ivme ölçer sensör olarak adland r l r. 
 
vme ölçerler, genel amaçl  mutlak hareket ölçümlerinde, ok ve titre im ölçümlerinde kullan l rlar. Bir 

yap n n ya da bir makinenin ömrü, çal ma s ras nda maruz kald  ivmenin iddeti ile orant l d r. Bir 
yap n n çe itli noktalar ndaki titre imin genli i ve faz , bir model analiz yap labilmesine izin verir. 
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Yap lacak olan bu analiz sonucunda dinamik olarak çal acak parçalar n çal ma modlar  belirlenerek tüm 
sistemin dinamik karakteri ortaya konabilmektedir.( nt.Kyn.1) vme sensörü, titre im ve mekanik ok 
de erlerini ölçerek 3 eksenli (x,y,z yönünde) ivmenin tespitini sa lar. vmenin tespitinde 2 çe it ivme 
sensörü kar m za ç kmaktad r. Bunlar Piezoelektrik ivme ölçer ve Kapasitif ivme ölçerdir.  
 
2.1.1 Piezoelektrik ivme ölçer 
 
Bu tür ivmeölçerler çok dü ük frekansl  sismik uygulamalardan, çok yüksek frekansta do rusal çal ma 
aral  gerektiren çarpma testlerine kadar birçok ölçme uygulamas nda kullan lan, küçük boyutlu yüksek 
s cakl k aral nda çal abilen endüstriyel standartlarda k l f içinde yap land r lm  transdüserlerdir. 
Kuvars yada seramik kristaller bir kuvvet alt nda kald nda belirli bir seviyede elektrik yükü üretirler. Bu 
elektrik yükünün kristal üzerindeki de i imi yer çekim ivmesinin de i imi ile do ru orant l d r. 
vmeölçerdeki sismik kütlenin ivme alt nda maruz kald  atalet kuvveti Piezoelektrik kristale etkir ve 

ivme ile do ru orant l  bir elektrik sinyali ç k  verir. Bir yongaya sahip bu ivme ölçerlerin içinde sinyali 
ta nabilir voltaj sinyaline çevirebilen bir sinyal ko ullay c  devre vard r. Bu tip sensörler gürültüden 
minimum etkilenirler. Üzerinde çevirici elektronik devre olmayan sensörler harici bir çevirici ile 
kullan l rlar.( nt.Kyn 2) 
 
2.1.2 Kapasitif ivme ölçer 
 
Ölçme tekni ine göre de erlendirildi inde di er ivme ölçer ise Kapasitif vmeölçerdir. Kapasitif ivme 
ölçerler dü ük seviyeli ve dü ük frekansl  titre imleri, statik ivmeleri ölçmede kullan l r. Kar l kl  
yerle tirilmi  kapasitör seklinde çal an iki plaka aras ndaki kapasitans n de i mesi prensibi ile ölçüm 
yaparlar. Bu plakalar aras ndaki mesafe ve dolay s  ile kapasitans ivme alt nda de i ir ve ivme ile 
do rusal bir sinyal do ururlar. Bu tip sensörler özel bir sinyal ko ullama gerektirmezler. 12 VCD ya da 
24 VCD ile beslenmek sureti ile çal rlar. Özelikle robotik, otomotiv sürü  kalite testleri, bina dinami i 
ölçümü gibi yerlerde kullan l rlar. ( nt.Kyn. 2) 
 
2.2 GPS 
 
Genel tan m yla GPS, herhangi bir yer ve zamanda, her türlü hava ko ulunda, ortak bir koordinat 
sisteminde, yüksek duyarl l kla, ekonomik olarak, an nda ve sürekli, konum, h z ve zaman belirlenmesine 
olanak veren konum belirleme sistemidir (Kahveci 2009) 
 
1978 y l nda yörüngeye yerle tirilen GPS uydusu 300 m do rulukla 3 boyutlu gerçek zamanl  konum 
belirlemeye olanak sa lam t r. 1982 y l nda Rus GLONASS uydu sisteminin faaliyete geçmesiyle Global 
Uydu Navigasyon Sistemi (GNSS) tan m  s kça kullan lmaya ba lanm t r (Kahveci 2009) 
 
Günümüzde her alanda en yüksek do rulukta konum bilgilerinin tespitini sa lamak için GPS kullan m  
oldukça yayg nd r. Çal ma amac na göre yüksek do rulukta ve h zl  konum bilgisi elde etmek için birçok 
sistem ve ölçü yöntemi geli tirilmi tir. Bu yöntemleri 2 k sma ayr l r. Bunlardan biri Mutlak Konum 
belirleme di eri ise rölatif konum belirlemedir. 
 

 Mutlak Konum Belirleme: Bu yöntem de tek GPS al c s  kullan l r. Merkezi dünyan n a rl k 
merkezi olan bir koordinat sitemi ile nokta konumu mutlak olarak belirlenmektedir (Güngör 
2000). 

 
 Göreli Konum belirleme: Bu yöntemle nokta konumu ba ka bir nokta referans al narak belirlenir. 

Referans nokta ve konumu belirlenecek noktadan yap lan e  zamanl  gözlemle konumu belirlenen 
noktan n referans noktada tespit edilen farklar  giderilerek konum belirlenmektedir.  Bu 
yöntemde farkl  metotlar kullan lmaktad r. Bu metotlar; Statik, H zl  Statik, Tekrarl , Dur-git, 
Kinematik ve Gerçek zamanl  konum belirleme olarak adland r l r (Güngör 2000). 

 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

182

Gerçek zamanl  konum belirleme ile istenilen konum bilgilerini h zl  ve yerinde ula lmas  mümkün hale 
gelmi tir. Di er yöntemlerde al m sonuçlar  ölçüm biti i sonras  çe itli yaz l mlarla tespit edilmektedir. 
Bu yöntemde ise konum belirleme an nda uygulama alan nda tespit edilmektedir.  
 
Teknolojik geli melerle birlikte önceleri sadece askeri amaçl  kullan lan GPS günümüzde her alanda sivil 
amaçl  da kullan lmaktad r. 1980’li y llardan sonra sivil amaçl  kullan lmaya ba layan GPS jeodezik 
a lar n olu turulmas nda s kça kullan lm t r. Çe itli amaçlar için tekrarl  ölçülerde kullan lmak üzere 
noktalar tesis edilmi tir. Bu noktalar aras  baz uzunluklar  birkaç bin kilometreye kadar ula makta olup 
bunlarda GPS ölçüsü yap labilmesi için ulusal ve uluslar aras  koordinat sistemleri tan mlanm t r 
(Kahveci 2009). 
 
Ulusal ve uluslar aras  temel GPS a lar n n ve s kla t rma a lar n n kurulmas n  sa lamak amac yla sabit 
referans istasyonlar  tesis edilmeye ba lanm t r. Bu geli melerin sonucunda ise ba ms z referans 
noktalar ndan olu an ve gerekti inde üzerine kurularak ölçü yap lan pasif jeodezik GPS a lar n n yerini 
günümüzde aktif sabit GNSS a lar  alm t r (Kahveci 2009).  
 
RTK tekni inin ortaya ç kmas yla birlikte gerçek zamanl  GNSS a lar  olu maya ba lam t r. 
Günümüzde RTK GNSS art k her sektörde kullan lmaya ba lam t r. Tüm dünyada oldu u gibi 
ülkemizde de h zl  bir ekilde yayg nla maktad r (Kahveci 2009). 
 
Türkiye’ de GPS ile ilgili çal malar 1990 y l  öncesine dayanmaktad r. 1990 y l  öncesi çe itli projelerde 
ve çal malarda uydudan lazerli mesafe ölçümlerinin sa lanmas  için noktalar tesis edilmi tir 
 
Harita Genel Komutanl  ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün ortak yürüttü ü TUTGA projesi 
1997 y l nda ba lam t r. TUTGA; ülke yüzeyini jeoidin de i imine ba l  olarak 15-70 km s kl kla 
kaplayan uluslar aras  yersel referans sisteminde (ITRF) birkaç cm do rulu unda üç boyutlu koordinatlar  
ve bu koordinatlar n zamana ba l  de i imleri uygun yükseklik sisteminde, yüksekli i ve jeoid yüksekli i 
bilinen be  yüz doksan dört noktadan olu an a d r (Kahveci 2009). 
 
Günümüzde ise teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gerçek zamanl  aktif sabit GNSS a  olan TUSAGA-
aktif a n n kurulmas  için çal malar yürütülmektedir.TUTGA jeodezik amaçl  statik bir a  olup, gerçek 
zamanl  uygulamalar için kullan lmamaktad r. Buda uydu tekniklerinden gerçek zamanl  olarak 
faydalanma olana n  k s tlamaktad r. TUSAGA-Aktif sisteminin hayata geçmesi ile birlikte bu eksiklik 
giderilerek, etkin ve verimli bir a  kurulmu tur. TUSAGA-Aktif a , yüksek do ruluklu, çok amaçl , aktif 
ve gerçek zamanl , uluslararas  sistemler ve standartlarla uyumlu bir a  olarak hizmet vermektedir 
(Kahveci 2009). 
 
2.3 Yol Dinami inde Yanal vme 
 
Güvenlik ve kapasite aç s ndan ta tlar n kurblar  sürekli bir hareketle ve alinyimanda ki h z n  mümkün 
mertebe muhafaza edecek ekilde dönmesi istenir. Kurb üzerinde seyreden bir ta t merkezkaç kuvvetten 
do an bir enine ivmeye maruz kal r. Bu enine ivmeyi olu turan faktörler h z (V), yolun enine e imi (q), 
yerçekimi ivmesi (9,81 m/sn²), yar çapd r(R) (Bostanc  2005). 
 

q
R

Va .81,9
2

                                                                                                                                        (1) 

 
Yar çap  belli bir kurbda belirli bir hazda arac n maruz kalaca  merkez kaç kuvvetinden dolay  olu acak 
yanal ivme formül (1)’de gösterilmektedir. Yanal ivme yol konforu ve güvenli inde en önemli 
faktörlerdendir. Bu de er olmas  gereken de erlerin üzerinde oldu u ve arc n donan m n n (lastikler, 
amortisör, araç geni li i, boyu ve yükü gibi hususlar) bunu kar layamad  durumlarda kazalar 
kaç n lmaz hale gelmektedir. Bu nedenle bu faktörün hissedilebilirli ini yol geometrisinin tasar m nda en 
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aza indirilmesi gerekmektedir. Yanal ivmenin etkisi yolun standard na göre kurblarda uygun yar çaplar n 
ve enine e imin belirlenerek uygulanmas yla mümkün olmaktad r. 
 
 
3. Materyal Metot 
 
Bu çal mada y l boyu trafi in yo un oldu u Afyonkarahisar- zmir-Antalya Karayolu üzerinde zmir-
Antalya yol ayr m  0+000 km al narak Afyonkarahisar istikametine do ru Kütahya yol ayr m na kadar 
yakla k 7 km’lik k s m güzergâh olarak seçilmi tir. Bu güzergah n seçilmesindeki amaç ba lang ç 
noktas ndan 2 km sonra birbirini izleyen 4 kurbun ard  ard na olmas  ve bu kurblardan ba lang ca göre 
yakla k 4.5 km sonra yer alan 3. kurbda s kça kazalar n meydana gelmesidir.Yakla k 1500 kg 
a rl nda ortalama özelliklere sahip bir araç kullan larak ivme ve konum bilgilerini toplanmas  
amaçlanm t r. Bunun için GPS ve ivmeölçerin otomobil üzerine yerle tirilmesine yönelik ekil (1)’de ki 
düzenek haz rlanm t r. Bu düzene in 3 taraf na RTK CORS uyumlu GPS’ler yerle tirilmi tir. Düzene in 
orta k sm na ivmeölçer tak lm t r. 
 

 
 

ekil 1. GPS ve vmeölçerin yerle tirildi i düzenek 
 
Bu düzenek otomobilin üzerine, otomobilin yakla k a rl k merkezine gelecek ekilde monte edilmi tir. 
( ekil 2.) vmeölçerin kablo ba lant s  otomobilin içinde bulunan bilgisayar ile yap lm t r. 
 

 
 

ekil 2. Düzene in otomobil üzerine montesi. 
 
Çal mada öncelikli amaç Konum bilgileri ve ivmeölçer ile elde edilecek de erlerin e  zamanl  olarak 
tespiti oldu undan GPS ve ivmeölçer zamanlar  senkronla m t r. Böylelikle 1 noktada elde edilen konum 
bilgisi ile ivmeölçer verisi e lenebilecektir.    
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ekil3. Çal mada Kullan lan Araçtan Bir Görüntü 
 

Arac m z ölçüm durumuna haz r hale getirildikten sonra güzergâh olarak belirlenen Afyonkarahisar-
zmir-Antalya Karayolunun Antalya yol ayr m  ba lang ç kilometresi kabul edilerek 70km/h h zda biti  

noktas  olarak belirledi imiz Kütahya yol ayr m na 6+809,59 kilometreye kadar olan k s mda e  zamanl  
ivme ölçer verisi ve konum bilgileri toplanm t r. 
 
 

 
 

ekil 4. Ölçüm yap lan Afyonkarahisar- zmir Karayolu 
 
Toplad m z konum bilgileri güzergah n geometrik yap s n n anla labilmesi için, say sal ortama 
aktar lm t r. Burada alinyiman ve kurblar  tespit etmek için arac m z n izledi i do rular  te et kabul 
ederek, arc m z n dairesel harekette bulundu u noktalar  da bu do rulara te et yay seklinde alarak kurb 
yar çaplar  ve alinyimanlar tespit edilmeye çal lm t r. Buna göre güzergah ba lang c m z olan Antalya 
yol ayr m  0+000 km’den sonra 2+335.78 km’ye kadar olan k s m alinyiman, 2+335.78 km’den 3+790.25 
km’ye kadar olan k s m yakla k 1001 m yar çapa sahip 1454.74 m uzunlu unda kurb(1), 3+790.25 
km’den sonra 4+021.07 km’ye kadar olan k s m alinyiman, 4+021.07 km’den 4+493.34 km’ye kadar olan 
k s m yakla k 275 m yar çapa sahip 472.26 m uzunlu unda kurb(1), 4+493.34 km’den sonra 4+541.78  
km’ye kadar olan k s m alinyiman, 4+541.78 km’den 4+820.82 km’ye kadar olan k s m yakla k 328 m 
yar çapa sahip 279 m uzunlu unda kurb(3), 4+820.82 km’den sonra 4+953.90 km’ye kadar olan k s m 
alinyiman, 4+953.90 km’den 5+352.81 km’ye kadar olan k s m yakla k 420 m yar çapa sahip 400 m 
uzunlu unda kurb(4), 5+352.81 km’den sonra ölçümümüzü tamamlad m z Kütahya yol ayr m na olan 
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6+809.59 km’ye kadar alinyiman olarak belirlenmi tir. Bu güzergâh tespiti, arac m z n izledi i yolda 
toplanan konum bilgilerine göre yap lm t r. Söz konusu Afyonkarahisar- zmir-Antalya Karayolu 
yakla k 20 y l önce projelendirildi inden, bu yol ile ilgili proje bilgilerine ula lmam t r. 
 
Güzergâh üzerinde ivmeölçer ile yakla k 6810 metrede 70 km/h de 35000 ivme verisi toplanm t r. 
vmeölçer araca göre, ileri yönlü (x), arc n yan yönleri (y) ve yerin a rl k merkezine do ru (z) olmak 

üzere her bir yönden saniyede 100’er veri toplam t r. Bu verilerden bizim için önemli olan arac n merkez 
kaç kuvvetinden etkile imini gösteren faktörlerden y yönünde olan ivme verisi de erlendirmeye 
al nm t r. Buna göre, ba lang çtan ba layarak 1. kurba kadar olan k s mda ki alinyiman, onu takip eden 4 
kurb ve 4. kurbdan sonraki biti e kadar olan alinyimandaki y yönü ivmeölçer verileri al nm t r. Kurblar 
aras  alinyimanlar geçi lerdeki geometrik de i imden dolay  ivme de erinin etkilenebilece i göz önüne 
al narak de erlendirmeye al nmam t r. vme de erleri hem kurblarda hem de alinyimanlar da geçi lerden 
kaynaklanan geometrik de i imlerden en az etkilenmesi için alinyiman ve kurb ba lang ç-biti lerinden 
100’er metre içten al nm t r. 
 
  
4. Bulgular 
 
vme verileri de erlendirmeye al nd nda ba lang çtan 1. kurba kadar olan k s mda 0.678546 m/sn², 1. 

kurbda 0.728351 m/sn², 2. kurbda 0.775685 m/sn², 3. kurbda 0.915753 m/sn², 4. kurbda 0,857364 m/sn² 
ve 4. kurb sonundan ölçümün sona erdi i k s mda kalan alinyimanda 0.714918 m/sn² ivme ölçer ile tespit 
edilen ortalama y yönü de er olarak tespit edilmi tir. 
 

Tablo 1: Y Yönünde Tespit Edilen Ortalama vme Verisi 

Kilometre Kilometre Ortalama Y Yönü 
vme Verisi 

Geometrik 
Durum Kurp Yar çap  

0+000,00 (m) (m/sn²)   (m) 

2335,78 0,678546 Alinyiman - 
2+335,78 

1454,47 0,728351 Kurb 1001,77 
3+790,25 

230,82 - Alinyiman - 
4+021,07 

472,27 0,775685 Kurb 274,91 
4+493,34 

48,36 - Alinyiman - 
4+541,70 

279,12 0,915753 Kurb 327,52 
4+820,82 

133,08 - Alinyiman - 
4+953,90 

398,91 0,857364 Kurb 421,79 
5+352,81 

1456,78 0,714918 Alinyiman - 
6+809,59 

        
 
Güzergâh boyunca inceleme yap ld nda, 3. kurbda y yönündeki ivmenin di erlerine nazaran oldukça 
yüksek oldu u gözlemlenmektedir. 3. kurbun araç üzerindeki merkez kaç kuvveti etkisinin en çok 
hissedildi i yer oldu u gözlemlenmi tir. 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

186

Güzergah Üzerinde Ortalama (Y) Yönü vemHareketi
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ekil 5. Güzergâhtaki Y Yönlü vme De i im Hareketleri. 

 
vmenin di er k s mlara göre farkl l k gösterdi i 3. kurba bak ld nda bariyerlerin hasarl  oldu u 

görülmektedir. Ayr ca 3. kurb üzerinde araçlar n olu turdu u fren izleri gözlemlenmektedir. 
 

 
 

ekil 6. Üçüncü Kurb Üzerinde Hasar Görmü  Bariyerler 
 

 
 

ekil 7. Üçüncü Kurb Üzerinde Fren zleri 
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Y yönlü ivme de erlerinin yüksek ç kt  üçüncü kurb üzerinde olu an kazalar n geneli sürücü kusuru 
olarak Afyonkarahisar Trafik ube kay tlar na geçmi tir. Bu k s mda yol geometrisinden kaynakl  her 
hangi bir kaza kayd  bulunmamaktad r. Bu k s mda olu an kazalar n birço u da maddi hasarl  oldu u için 
sürücüler taraf ndan kay tlara geçirilmemektedir. Yol da bulunan bariyerler yol bak m onar m 
çal malar n  yapan Karayollar  Müdürlükleri taraf ndan ancak 1–2 gün sonra fark edilerek 
onar lmaktad r. 
 
 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çal mada öncelikli amaç olan konum bilgisi ve ivme verisi e  zamanl  olarak toplanmas  
ba ar lm t r. Toplan lan verilerden yola ç k larak güzergâh üzerinde kazalar n yo unla t  k s mda olan 
bir kurbda y yönü ivme de erinin, belirlenen güzergâhtaki di er k s mlardan yüksek oldu u 
gözlemlenmi tir. Güvenlik ve konfor göz önüne al nd nda alinyimandan kurblara geçi te h z n 
kesilmeden merkez kaç kuvvetinden olabildi ince az etkilenmesi gerekmekte olup, merkez kaç 
kuvvetinin de i iminin güzergâh boyunca araca etkisinin mümkün mertebe yakla k de erlerde olmas  
gerekirdi. Fakat üçüncü kurbda bu etki di erlerine nazaran yüksek oldu u gözlemlenmi tir. 
 
Bu durum mevcut mevzuat ve teknik yetersizlik nedeniyle trafik kazalar na etki eden sebepler analizinin 
tam anlam yla yap lamad n  ortaya koymaktad r. De erlerin yüksek ç kt  üçüncü kurbda yol 
geometrisinin de kazalarda etkili olabilece i imdiye kadar hiç göz önüne al nmam  oldu u kaza 
kay tlar ndan ortaya ç kmaktad r. Trafik kazalar na kar  önlem al nabilmesi için öncelikle kaza 
sebeplerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu çal ma ile yol geometrisinden kaynaklanan kazalar n 
ortaya ç kar labilmesi için bir örnek yarat lm t r.  
 
Bu tezde vurgulanan yol geometrisinin trafik kazalar na etkisinin öncelikle iyi tespit edilmesi 
gerekmektedir. Mevzuatta ve ilgili kanunlarda bu konu hakk nda gerekli düzenlemenin yap lmas na 
önemle ihtiyaç duyulmaktad r. Buna paralel olarak yol yap m ve onar m faaliyetlerini yürüten kurumlar n 
teknik yönden güçlendirilerek e itiminin sa lanmas  önemlidir. Ayr ca kazalar n  kay t alt na alan trafik 
denetçilerinin mevzuat d nda teknik yönden de e itilmesi kaza nedenin daha objektif olarak 
de erlendirilmesine yol açacak, dolay s yla al nacak önlemlerde daha gerçekçi olacakt r. 
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Özet 
 
Yeralt  maden üretimi madencilik ve jeolojik faktörlere ba l  olarak, zemin içinde ve yer yüzeyinde 
deplasmanlara ve deformasyonlara neden olmaktad r. Bu deformasyonlar yeryüzündeki yap larda hasara 
neden olmaktad r. Yap larda görülen hasarlar, yeralt  madencilik faaliyeti devam ederken ortaya ç kan 
aktif tasman etkisi ile olabildi i gibi sonras ndaki art k tasman etkisi ile de kendini gösterebilmektedir. 
Bu hasar üzerinde madencilikten kaynaklanan tasman etkilerinin büyüklü ü yan nda, temel zemininin 
türü, arazinin topografik yap s , yap n n tasman etki alan  içindeki konumu gibi çevresel faktörler; 
yap n n boyutlar , yap n n ekli, temel ve yap n n ta y c  sistemlerinin türleri, yap  in a edilirken 
kullan lan malzemenin türü gibi yap yla ilgili faktörler de etkili olmaktad r. Madencilik faaliyetleri 
s ras nda ve sonras nda olu an hasarlar n n belirlenmesi ve giderilmesi Tasman Mühendisli i’nin u ra  
konular  içindedir. Bu mühendislik disiplini, tasman kestirimi, kontrolü, hasarlar  ve düzenlemeleri gibi 
konular  içermekte ve bünyesinde harita, in aat, maden ve jeoloji mühendisli i disiplinlerini 
bar nd rmaktad r. Bu çal mada Zonguldak Ta kömürü havzas ndaki, seçilen baz  binalardaki münferit 
tasman etkileri incelenmi  ve konu ile ilgili baz  önerilere yer verilmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Deformasyon, Deplasman, Madencilik Kaynakl  Tasman, Zonguldak Ta kömür 
Havzas  

 
DETRIMENTAL EFFECTS OF MINING SUBSIDENCE ON STRUCTURES IN 

ZONGULDAK HARD COAL BASIN AND SOLUTION SUGGESTION 
 
Abstract 
 
Underground mining production causes displacement and deformation in the soil and earth surface 
depending upon mining and geological factors. The deformations in the soil cause damage also in the 
structures on the ground surface. The damages appear in the structures by the active subsidence, which 
emerges while the underground mining activities continue, and the residual subsidence which emerges 
after the mining production. The type of the soil, the topography of the ground, environmental factors 
such as the site of the structure in the subsidence impact area, the dimensions of the structure, the type of 
the structure, the type of the foundation and the load-bearing system of the structure, the material used in 
the structure are also effective on the damage occurred in the structure except for the mining subsidence 
effects. Determine and repair of the damages occurred during and after the mining activities are in the 
field of the mining subsidence engineering. This engineering discipline includes the subjects such as 
forecast, control, damages and measurement of the mining subsidence. It incorporates surveying 
engineering, civil engineering, mining engineering and geological engineering disciplines in its 
constitution. This study considers the mining subsidence effects on some of the structures in Zonguldak 
hard coal basin and makes some proposals.  
Keywords: Deformation, Displacement, mining subsidence, Zonguldak hard coal basin. 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

192

1. Giri  
 
Yer alt  kömür madencili i için zemin içinde kuyu, galeri gibi tesis bo luklar  ile damarlar n çal lmas  
sonucu üretim bo luklar n n aç lmas  zorunlu olmaktad r. Bu bo luklar n aç lmas  ile de zeminde var olan 
do al yük dengesi bozulmakta özellikle bo luklar n çevresindeki gerilmelerde de i iklikleri meydana 
gelmektedir. Zemin tabakalar  aras ndaki ba lant  ve katmanlar n dayan kl l  bu gerilmeleri 
kar layabildi i sürece bu yer alt  bo luklar  aç k durumlar n  koruyabilmekte kar layamamas  halinde ise 
bo lu u saran katmanlardan itibaren çökme, kabarma, kayma gibi fiziksel de i melerle kapanmaktad r. 
Kuyu, galeri gibi yap lar için zemin bo luklar  küçük boyutta olduklar  ve ayn  zamanda ek gerilmeleri 
kar layacak çe itli yap  malzemeleri ile desteklendikleri için bu bo luklar uzun süre aç k 
kalabilmektedirler. Üretim bo luklar  ise özellikleri gere i daha büyük boyutlarda olmakta ve bu nedenle 
zeminin do al dayan m  ilave tahkimat yöntemleriyle desteklenmesi bir s n rdan sonra mümkün ve 
ekonomik olmamaktad r. Bu durumda göçertme yöntemiyle çal lan bir yer alt  kömür oca nda, üretim 
ile aç lan bo luk belirli bir geni li e ula t nda bo luk tavan ndaki kayaç katman  stabilitesini 
kaybederek alçalmakta, sonuçta üstündeki katmandan koparak yerçekiminin etkisiyle bloklar halinde 
göçmekte ve alt ndaki bo lu u doldurmaktad r ( ekil 1). Bu olu um üretim yap lan bo lu unun 
geni li ine ve derinli ine, zeminin jeolojik özelliklerine, zemindeki tabakla man n yap s na, madencilik 
üretiminin h z na ba l  olarak ya zemin yüzeyine ula madan kemerle me eklinde zemin içinde son bulur 
ya da devam ederek üretim alan ndan daha geni  bir alan  etkileyecek biçimde yeryüzünde ortaya 
ç kmaktad r. Her türlü yer alt  madencili inin zeminde neden oldu u bu çökme yatay yerde i tirme, 
kabarma, e im de i ikli i, e ilme, çatlama gibi fiziksel de i iklerinin tamam na tasman denilmektedir 
(Ku cu, 1986, 1991) ( ekil 2). 
 

     
 
 
 
 
 
Madencilik kaynakl  tasman olu umu zemin içinde ve üstündeki birçok yap da zaman, i gücü, malzeme 
ve stabilite bak m ndan kayba sebep olmaktad r. Yeralt  madencilik tasman n neden oldu u bu zararlar n 
azalt lmas  ya da önlenmesiyle ilgili olarak al nabilecek önlemleri mevcut ve yeni yap lar n korunmas  
olmak üzere iki kategoride incelemek mümkündür. Mevcut yap lar n tasmandan korunmas  çal malar ; 
bu yap lar n çevresinde al nabilecek birkaç önlemin d nda daha çok dolgulu, k smi ve harmonik üretim 
gibi maden i letme yöntemlerinin kullan lmas  ile tasman etkisinin kontrolü esas na dayan r. Yeni 
yap lacak binalarda ise tasman alanlar n n kesinle tirilmesi ve bu alanlara göre yeni imar planlar n n 
yap larak, bina in aatlar n n yap lmas , bu mümkün olmuyorsa bu binalar n tasman bölgelerinde yeterli 
direnci gösterebilecek rijitlikte olmas  ya da bu etkilere kar  koyabilecek ekilde tasar mlar n n yap lmas  
gerekmektedir (Erol ve Ku cu, 1991). 
 

ekil 1. Madencilik çal malar n n neden 
oldu u tabaka hareketlenmesi ve yeryüzüne 

yans mas  (Ku cu, 1986). 

ekil 2. E imli Damarlarda Tasman S n r Aç s  
ve Çökme Küveti (Ku cu, 1986). 
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2. Tasman Parametreleri 
 
Etki alan  içinde bir noktada ortaya ç kan tasman üç boyutlu bir koordinat sisteminde incelendi inde, 
nihai hareketin yatay ve dü ey yöndeki bile enlerden meydana geldi i görülmektedir. Dü ey yöndeki, 
çökme veya kabarma biçiminde dü ey kayma; yatay yöndeki ise yatay kayma olarak adland r l r. ekil 
3’te görülen bir P noktas n n S dü ey ve V yatay kayma hareketleri sonucunda L kadar yer de i tirdi i 
görülmektedir. Bu yer de i tirme do rusal bir yörünge üzerinde olmay p; noktan n üretime göre konumu 
ile yönlenen e risel bir yörünge üzerinde olmaktad r. Hareketli bölge içinde en büyük hareketlenme ise 
ocak tavan n  olu turan noktalarda meydana gelmektedir ( ekil 4). Hareketlenme bu seviyeden itibaren, 
yüzeye do ru azalarak devam etmekte ve sonunda tasman hareketi olarak yeryüzüne ula maktad r.  
 

    
 

 
 
 

Tasmanl  bölge içinde tasman sonucu birbirine yakla an noktalar n topland  bölgeler bas nç 
gerilmelerinin etkisinde; birbirinden uzakla an noktalar n topland  bölgeler ise çekme 
gerilmelerinin etkisindedir (Ku cu, 1986) ( ekil 5). Buradan, tasman n do al ve mühendislik 
yap lar  üzerindeki etkisinin tasman etki alan  üzerinde bu yap lar n bulundu u çekme ve bas nç 
bölgelerine göre farkl  olaca  anla lmaktad r. 
 
 

 
 

ekil 5. Ayak ilerlemesine göre noktalar n olu turduklar  çekme ve bas nç bölgeleri (Ku cu, 1986). 
2.1 Tasman n Dü ey Yerde i tirmelere Etkisi 
 
Madencilik faaliyetleri s ras nda veya sonras nda olu an tasman sonucu bir zemin noktas nda 
meydana gelen bile ke hareketin en büyük bile eni çökme ve kabarma olarak kendini gösteren 
dü ey do rultudaki yerde i tirmedir. Tasman öncesinde yüksekli i H1, tasman sonras nda H2 
olan bir P noktas n n dü ey yöndeki yer de i tirme miktar ; 

12 HHH P                                                                                                                        (1) 

ekil 3 Tasman n dü ey ve yatay hareketlerinin 
koordinat sistemlerindeki 3 boyutlu görünümü 

(Ku cu, 1986). 

ekil 4 Madencilik kaynakl  tasman hareketi ile 
noktalarda meydana gelen e risel yörünge 

(Ku cu, 1986). 
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eklinde ifade edilir. Tasman etki alan  içerisinde olu an farkl  büyüklükteki dü ey yer 

de i tirmeler zeminde e im de i ikli ine sebep olur. Zemindeki bu e im de i ikliklerini takiben 
bükülmeler meydan gelir. Bu da yer üstünde tesis edilmi  olan yap lar n dü eyden sapmas na 
sebep olmaktad r. ekil 6’da görülen P1 ve P2 noktalar nda farkl  yönde ve büyüklükte L1 ve L2 
yer de i tirmeleri görülmü  ise bu yer de i tirmeler sonucunda noktalar aras nda tasman n neden 
oldu u yeni e im de i ikli i, 
 

OL
SSSg 21                                                                                                                       (2) 

 
ile tan mlan r. Bu ekilde belirlenen de erlere tasman e imi denir ve genellikle mm/m eklinde 
ifade edilir. Ayn  do rultudaki e it aral kl  1,2 ve 3 numaral  zemin noktalar ndan en az birisinde 
farkl  dü ey yer de i tirme meydana gelmi  ise 2 no’lu noktada meydana gelen tasman 
e rili inin yar çap  )(  
 

2,13,2 SS
LO  = 

3122 SSS
LO (konkav),  

321 2 SSS
LO (konveks)                                       (3) 

 
 
eklinde ifade edilir ( ekil 6a). Bu de erin tersine de tasman e rili i )/1( ad  verilir ( ekil 6b). 

 

     
                  (a)     (b)  

 
ekil 6. a) Tasman e imi, b) tasman e rili i. 

 
 
 
2.2 Tasman n Yatay Yerde i tirmelere Etkisi 
 
Tasman hareketi sonucu bir zemin noktas nda meydana gelen bile ke hareketin ikinci bile eni yatay 
yöndedir. Tasman öncesinde aralar ndaki mesafe LO olan iki nokta dikkate al n rsa, yönleri ve 
büyüklükleri farkl  yatay kaymalar meydana gelmi  ise do al olarak LO mesafesi de de i ecektir. Yatay 
uzunluktaki bu de i menin birim uzunlu a isabet eden miktar na bu iki nokta aras ndaki tasman yatay 
kayma deformasyonu (e) denir.  
 

OO

OO

L
L

L
LLe (mm/m)  (4) 

 
eklinde ifade edilir. Bu tan mlamaya göre tasman sonucunda iki nokta aras ndaki mesafe artm sa çekme 

gerilmesine ba l  olarak uzama deformasyonu, k salma olmu sa bas nç gerilmesi sonucu k salma 

S1 S2 S3 o o 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

195

deformasyonu meydana gelmi  demektir. Tasman n yap lar üzerindeki hasar etkisinin 
de erlendirilmesinde ve al nabilecek önlemlerin belirlenebilmesinde yukar da tan mlanan parametrelerin 
etki biçimleri ve büyüklükleri göz önünde bulundurulmaktad r. Bir yap n n oturdu u zeminde meydana 
gelebilecek düzgün bir tasman olu umu o yap da hasar olu turmayabilir. Ancak tasman e imi, tasman 
e rili i, yatay yerde i tirme sonras nda olu acak çekme ya da bas nca ba l  deformasyon farkl  
büyüklükteki yatay ve dü ey hareketler oldu undan, bu parametreler maden oca n n etki alan  üzerinde 
bulunan her türlü mühendislik yap s na düzgün olmayan bir tasman etkisi yans tacakt r. Tablo1’de tasman 
sonucu olu an e ilme, uzama ve k salma davran lar n n yap lar üzerindeki etkileri verilmi tir. 
 
 

Tablo 1. Yap larda tasman kaynakl  olu an hasar türleri. 
 

 
3.Yap lardaki Tasman Hasarlar  
 
Üretim yap lan bir maden oca n n etki alan  içinde bulunan bir yap ; üretimin ilerlemesine paralel olarak 
miktar  ve yönü devaml  de i erek sonlanan bir tasman etkisi alt nda kal r. Bu yap  söz konusu etkiye 
kar  direnç veya uyum göstererek hasar görmeyebilir ya da hasara u rar. Bu hasara, yap n n üzerinde 
veya içinde bulundu u zemin yüzeyindeki tasman etkisiyle e im ve e im farkl l klar n n noktalar 
aras ndaki farkl  deplasman ve birim ekil de i ikliklerinin ortaya ç kmas  sebep olur. Bu hasar üzerinde 
tasman etkilerinin büyüklü ü yan nda temel zeminin türü, arazinin topografik yap s , yap n n etki alan  
içindeki konumu gibi çevresel faktörler; yap n n boyutlar  ve ekli, temel tipi, kullan lan yap  
malzemelerinin özellikleri gibi yap  ile ilgili faktörlerde etkili olur ( ekil 7) (Ku cu ve Erol 1991). 
 

 
 

ekil 7. Madencilik kaynakl  tasman n bina ya da tesislere olan etkileri (Kratzsch, 1983). 
Maden i letmelerinde çökme küvetinin kenar bölgesinde olu an zeminin uzama ve k salma hareketleri, bu 
bölgede bulunan yap da, yap n n temellerinin boyutlar n  de i tirmeye zorlamaktad r. Yine ayn  bölgede, 
yap ya ait iki noktan n farkl  oturmas  burada e im de i ikli ine sebep olacak, meydana gelen e im 

Zemin Hareketleri Yap lara Etkisi Zeminin Birim ekil 
De i tirmeleri 

Yap lara Etkisi 

Çökme Ayn  büyüklükte 
konum de i ikli i 

E ilme Taban Bas nç De i ikli i, 
E ilme Momenti 

E ri Konum Ayn  büyüklükte 
konum de i ikli i 

Uzama (Çekme) Sürtünme Çekme Kuvveti 

Kayma Ayn  büyüklükte 
konum de i ikli i 

K salma (bas nç) Sürtünme Bas nç Kuvveti,  
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de i ikli i de binan n bir taraf n n di er taraf ndan önce oturmaya ba layarak ilerleyen tasman e risinin 
formuna uydurmaya çal acakt r. Özellikle y ma yap larda oturman n az oldu u taraftan fazla olan tarafa 
do ru diyagonal çatlaklar ba layacakt r (Erol, 1987). 
 
Betonarme bloklarda ise ta y c  yap n n kayma ve çekme gerilmelerine kar  en zay f oldu u noktada 
çatlamalar meydana gelir. Zeminde dikkate al nan noktalar aras ndaki mesafenin uzamas  nedeniyle 
ortaya ç kan çekme kuvvetleri zemin ile yap  temeli aras nda sürtünme etkisini ortaya ç kartmaktad r. 
Sürtünme kuvvetinin de eri yap  a rl  ile sürtünme katsay s na ba l d r. Zeminde dikkate al nan 
noktalar aras ndaki mesafenin k salmas  nedeniyle ortaya ç kan bas nç kuvvetleri sürtünme olay  d nda, 
yap n n yan duvarlar  üzerine toprak itkisine neden olur. Yan duvarlar üzerindeki bas nç etkisi zemine 
gömülü yap  k sm  artt kça daha da artmaktad r (Erol, 1987) ( ekil 8). 
 

   
 
 

ekil 8. Zeminin uzamas  ve k salmas  durumunda yap  temelinin etkileni i ve zemin bas nc nda bodrum 
duvarlar n n deformasyonu (Erol, 1987). 

 
ekil 9’da madencilik kaynakl  tasmana ba l  olarak olu an kuvvetlerin yap n n do rultusuna göre yap  

üzerindeki etkisi görülmektedir. Yap n n aks  ile ayn  yönde olan çekme kuvvetleri durumunda iki 
yap n n birbirinden uzakla t n , yap  aks  ile ayn  do rultuda olmayan bas nç kuvvetleri durumunda 
yap n n dönmeye zorland n  görülmektedir (Erol, 1987). 
 

                     
 

ekil 9. Tasmana ba l  olarak olu an kuvvetlerin yap  do rultusu göre etkisi (Erol, 1987) 
 
3.1 Tasmana Kar  Yap lar n Korunmas      
 
Yap lardaki tasman hasarlar n n azalt lmas  için hasarlar üzerinde etkili olan faktörlerin göz önünde 
bulundurulmas  gerekir. Bu durumda tasman etkisini azaltan madencilik yöntemlerini uygulayarak, 
mevcut yap lar üzerinde önlemler alarak, yeni yap lacak yap lar  tasmana dayan kl  projelendirip te kil 
ederek gerçekle tirilmeye çal l r. Tasmana u rayacak alanlar üzerindeki mevcut binalarda ortaya 
ç kacak tasman hasarlar n n azalt lmas  için baz  önlemler al nmal d r. Al nmas  gereken önlemler yap n n 
tasman etkisine direncini art rmaya, uyum sa lamaya, zeminden yap ya gelen etkiyi azaltmaya yönelik 
önlemler olup a a daki gibi s ralanabilirler:  
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 Yap  yerinin seçimi: Tasmana kar  yap lar n korunmas  için madencilik faaliyetlerinin 
yap lmamas  ya da tasman etkisinin sona erdi i yerlerde yerle imin yap lmas  gereklidir. Fakat bu 
uygulama sosyal ya am, i yeri-konut yak nl  ili kisi gibi nedenlerle her zaman 
uygulanmamaktad r. Bu nedenle madencilik kaynakl  tasman etkisi alt nda kalan alanlar üzerinde 
tasmana dayan kl  yap  sistemlerinin yap lmas  gereklidir (Erol ve Ku cu, 1988).  

 Yap lar n konumland r lmas : Tasman etkisi nedeniyle çökme küvetinin içinde bulunan bir 
yap n n, boyuna aks n n üretim nedeniyle yeryüzünde meydana gelen tasman e  çökme e rilerine 
paralel yönde konumland r lmas  gerekmektedir ( ekil 10). Bu durumda yap lacak bir 
konumland rmada çökme küveti e imli kenar bölgesinde bulunan yap lar n dar kenarlar  e im 
do rultusunda oldu undan, yap  uç noktalar  aras ndaki oturma de erleri daha az olacakt r. 
Konutlar n arazi üstünde yerle tirilmesi üç grupta toplanabilir. Bunlar ayr k, yar  ayr k ve birle ik 
düzen olarak s ralanabilir. Bahçeli nizam olarak da adland r lan ayr k düzen, madencilik 
faaliyetleri uygulanan bir bölgede en uygun seçenek olarak görülmektedir (Erol, Ku cu 1988). 

 

           
ekil 10. Tasman etki alan  ve e  çökme e rilerine göre uygun olan ve olmayan bina konumland rmas  

 
 Yap n n boyutland r lmas : Tasman etkisi alt ndaki bir bölgede yap lan çok katl  bir bina için 

e ik konuma gelme nedeniyle dü eylikten sapma büyük önem kazan r. Bu tür bölgelerde 
yap lacak olan yap lar n plan boyutlar  kareye yak n ve simetrik özellikte olmal  ve çok katl  
yap lara izin verilmemelidir. Yine bu tür bölgelerde yap lacak olan yap lar mümkünse tek parça 
olmal  ve çok bölümlü olmamal d r (Erol ve Ku cu, 1988). 

 Yap lar n derzlerle bölünmesi: Tasman etkisi alt ndaki bölgelerde yap lmas  dü ünülen 
yap lar n uzunlu u 15 m’den büyükse ay rma derzi ile birbirinden ayr lmal d r. Bu derzlerin 
haz rlanmas nda ta y c  sistem elemanlar  çift olarak haz rlanmal d r. Derzler tasman etkisinden 
kaynaklanan hiçbir yatay kuvvetin binan n bir k sm ndan di er k sm na iletilmesine izin 
vermeyecek ekilde düzenlenmeli ve bu nedenle kullan lacak olan duvar ve dö eme kaplama 
malzemelerinin derz yerlerinden ayr lm  olmas  gerekmektedir. Ayr ca derzler mümkün 
oldu unca do rusal yönde olmal d r (Erol, Ku cu 1988). 

 Kap  ve pencerelerdeki malzeme cinsi: Y ma yap larda pencere bo luklar  en zay f 
noktalardan biridir. Bu nedenle tasmanl  bölgelerde pencere boyutlar  bina tasar m a amas nda 
olabildi ince küçük tutulmal d r. Metal çerçevelere nazaran ah ap çerçeveler bina yap m 
a amas nda tercih edilmelidir. Pencere kasalar  gere inde duvara mafsalla ba lanmal , camlar n 
hareket etmesi için plastik oluk malzemeler kullan lmal d r. Cam ile ah ab n birle im yerinde 
cam n esnekli ini koruyan bir macun kullan lmas  uygun olmaktad r. Pencerelerde oldu u gibi 
kap larda da ah ap malzeme seçilmesi madencilik kaynakl  tasman hareketlerini önlemede etkili 
olacakt r (Erol, Ku cu 1988). 

 Dö eme ve duvar kaplamalar : Tasman bölgelerinde küçük boyutlu d  duvar kaplamalar  tercih 
edilmelidir. Duvarla olan ba lant lar mümkün oldu unca sa lam olmal d r (Erol, Ku cu 1988).  

4. Tasman Hasarlar  Aç s ndan Ta kömür Havzas n n Durumu 
 
Ta kömür havzas nda tasman hasarlar na u rayan yap lar genellikle plans z olup ve yerle ime müsaade 
edilmeyen bölgeler üzerindedir. Bu nedenle bu bölgelerde ekonomik sorunlar n ötesinde genellikle sosyal 
a rl kl  sorunlar ortaya ç km t r. (Can ve Ku cu 2009) ekil 11 ve 12’de ta kömür havzas nda çok say da 
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kömür damar n n üst üste binmi  oldu u görülmektedir. Bir bölgedeki rezervin tamamen al nmas  ve o 
bölgenin tasman etkisinden ar nmas  uzun y llar sürmektedir.  
 

 
 

ekil 11 Ta kömür havzas  kömür damarlar n n kuzey-güney yönündeki kesit görünümü (Kozlu, 
Zonguldak) 

 
 

ekil 12. Ta kömür havzas  maden galerilerinin Orb-View uydu görüntüsü üzerindeki konumu (Kozlu, 
Zonguldak) 

 
Bu durum üretim bölgeleri üzerinde yer alan yerle im alanlar nda uzun y llar tasman hasarlar  ile iç içe 
ya anmas na neden olmaktad r. ekil 13’de tasman etkisinden dolay  zarar görmü  yap lar görülmektedir.  
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ekil 13. Ta kömür havzas nda tasman etkisi alt nda kalan yap lardan baz lar  
 

Ta kömür havzas nda tapulu ve imarl  arazilerin az olmas , dolay s yla da kaçak ve gecekondu 
yap la mas n n fazla olu u, yörenin fazla engebeli bir topografik yap ya sahip olmas , yap lar n geni  
tabanl  ve gecekondu türü dü ük standartl  olmalar , etkili ve istikrarl  bir imar plan n n bulunmay  
tasman hasarlar n n yap larda yayg nla mas na yol açmaktad r. Havzada jeolojik belirsizlikler nedeniyle 
uzun vadeli bir üretim ve planlaman n yap lamamas , tasmanl  bölgelerin tasman büyüklü üne göre 
s n fland r lmalar n  mümkün hale getirememekte ve belirli bir etkiye direnç gösterebilecek rijit yap  
sistemleri ise a r  maliyet art  nedeniyle ekonomik olmamaktad r. Bu nedenle havzan n Zonguldak 
metropolitan alan  ile iç içe bulunan bölgelerinde: 
 

 Yo un yerle me bölgeleri için mevcut yap lanman n dondurularak yeni kal c  yap la maya izin 
verilmesi, 

 Yap la ma ve imar faaliyetlerinin madencilikle uyumlu yürütülmesinin sa lanmas , 
 Tasmanl  ve ileride tasman etkisinde kalabilecek olan alanlar üzerinde hafif, küçük ve tasman 

etkilerine kar  durabilecek sa lam yap lar n tesis edilmesi, 
 Kömürsüz ve tasman etkisinden kurtulmu  olan bölgelerin belirlenerek yerle me bölgesi olarak 

kullan lmas  
 
Tasman hasarlar n n ve sorunlar n n azalt lmas nda, ba vurulabilecek önlemler olarak görülmektedir. 
 
5. Sonuçlar 
 
Yeralt  kömür madencili i sonucu ortaya ç kan zemin hareketleri kömür havzalar nda teknik, ekonomik, 
yasal ve sosyal yönden önemli sorunlara neden olmaktad r. Havzada üst üste yer alan çok say da damar 
katmanlar nda üretim yap ld ndan, zamanla bu üretimlerin üst üste eklenen tasman etkileri mevcut 
sorunlar  daha da art rmaktad r. Bölgenin tasman beklenen k s mlar nda, mevcut yap lar n korunmas  ve 
yeni yap lar n tasmana dayan kl  olarak projelendirilip uygulanmalar  ekonomik olmayacakt r. Bu 
durumda ta kömür havzas nda tasmandan kaynaklanan sorunlar n yap lacak yasal ve idari 
düzenlemelerle, etkin ve kararl  uygulamalarla azalt lmas  zorunlulu u ortaya ç kmaktad r. Bu kapsam 
içinde;  
 

 Konunun ekonomik, sosyal ve yasal yönleri de erlendirilerek k sa ya da uzun vadede alt nda 
üretim yap lacak veya üretim yap lmadan korunacak yerle im alanlar n n belirlenmesi, 

 Üretim yap lacak bölgelerde yeni yap lacak olan yap lar için in aat izni verilmemesi, 
 Yo un yerle imin oldu u bölgelerde rezervsiz ve tasmans z bölgelerin belirlenerek özel 

mülkiyete konu imarl  yerle ime aç lmas , imar planlar n n madencilik planlar  ile uyumlu 
olarak haz rlanmas  ve uygulanmas  ve her y l bu programlar n güncellenmesi, 
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 Yak n çevredeki yerle ime elveri li bölgelerde yeni toplu konut alanlar  olu turulmas ,  buralara 
gitmeye te vik edici istihdam yat r mlar n n yap lmas  ve alt yap  hizmetlerinin sa lanmas  

 Hastane okul gibi yerle imi yönlendirici olan yap lar n yerlerinin seçiminde gelecekteki üretim 
ve kentle me planlar n n göz önünde bulundurulmas , 

 Tasman tahmin yöntemleriyle tasmanl  bölgeler, hareket büyüklüklerine göre 
s n fland r lmas n n yap lmas , her s n f için yöreye uygun koruma önlemleri yap m artnameleri 
haline getirilerek uygulanmaya konulmas , 

 Tasman n y k c  bir etkisi olmas ndan dolay  tasman etkisinde olabilecek yeryüzündeki önemli 
yap lar ve olu umlar n sürekli gözlem alt nda tutulmas ,  

 Tasmanl  bölgelerde tasmandan fazla etkilenmeyecek, onar m  kolay, ah ap, prefabrike yap  
malzemeleriyle geçici nitelikte hafif yap lar yap lmas  yoluna gidilmesi, 

 Ta kömür havzas nda bulunan belediyelerin tasman zararlar na kar  kendi aralar nda ortak bir 
komisyonun kurulmas n n sa lanmas , 

 Tasman olay n n çok iyi ara t r lmas  ve yak ndan takip edilmesi,  
konular nda ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yap lmas , kararlar n al nmas  ve etkin bir 
ekilde uygulanmas  gerekmektedir. Ayr ca konunun ilgili kurulu lar taraf ndan bütün yönleriyle 

incelenerek, bu kurulu lar aras nda koordinasyon sa lay c  tam yetkili bir birimin kurulmas  art 
olmaktad r. 
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Özet 
 
Günümüzde Zonguldak Ta kömürü Havzas  (ZTH)’da 200Km2lik bir bölgede yeralt  kömür üretimleri 
derin kömür madencili i olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle önemli bir çok yat r m program yla 
madencili in güvenli bir ekilde sürdürülmesi planlanmaktad r. Bu kapsamda mevcut kuyular modernize 
edilmekte, daha derin yeni  kuyular aç lmakta, eski yeralt  aç kl klar  yeniden düzenlenmekte, yeni tesisler 
ve galeriler aç lmaktad r. Bir program dahilinde gerçekle tirilen uygulamalar n ölçülmesi ve 3Boyutlu 
say sal harita ve yeralt  modelleri üzerinden denetlenerek takibi, yat r mlar n ba ar ya ula mas  
aç s ndan önemlidir. Çal mada TTK kozlu bölgesi yat r m programlar n n yönetimsel aç dan fiili 
takibine yönelik maden haritac l  hizmetleri ele al nm  ve de erlendirmeler yap lm t r.   
 
Anahtar kelimeler: TTK, Zonguldak, 3Boyutlu Say sal Yer alt  Modeli, Yeralt  Ölçmeleri. 
 
 
INVESTIGATION OF ACTUAL CIRCUMSTANCES OF PROGRAMMING PROGRESS 

IN UNDERGROUND PRODUCTIONS OF TURKISH HARDCOAL ENTERPRISES -
TTK’S KOZLU MINE FIELD 

 
Abstract 
 
 
To day deemed as dip mining activities have been carried out in Zonguldak Hardcoal Basin (ZHB) having 
a 200 km2 of mining area. In this reason, carry on as a reliable of mining activities with many important 
investment programs is planed.  In this scope, current shafts are modernized, constructed more than dip 
shafts, reconstructed old underground tunnels and new underground facilities are engineered. Monitoring 
and controlling by the 3D digital maps and underground surveys of programming progress is very 
important for pan out of investments. In this study, mine surveying and mapping employments for an 
effective succeeding of investment programs in TTK Kozlu mine field are evaluated.     
 
Keywords: TTK, Zonguldak, 3D digital underground modelling, underground surveys. 
 
 
1.Giri  
 
Zonguldak Ta kömürü Havzas  (ZTH)’da 1848 y l ndan bu yana sürdürülen madencilik faaliyetleri ile 
günümüze kadar Kozlu, Karadon, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk üretim bölgelerini içine alan 200 km2 
dolay ndaki bir alandan yakla k 400 milyon ton ham (tuvenan) kömür üretimi yap lm , binlerce metre 
galeri, kömür içerisinde taban yollar  aç lm , kuyu, bür gibi yeralt  mühendislik yap lar  in aa edilmi  
olup  halen bu faaliyetler  daha da artan bir potansiyelle devam etmektedir.  
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Ülkemizin kokla abilir ta kömürü üretiminin yap ld  tek yer olan Zonguldak Ta kömür Havzas nda, 
uzun y llardan bu yana sürdürülen kömür üretiminin sonucu havzada önemli bir yer alt  aç kl  ve tesis 
olu umu meydana gelmi  ve dolay s yla 1895’ten itibaren bu faaliyetler mühendislik ölçmeleri ve 
haritalama çal malar yla kay t alt na al nmaya ba lanm t r. Bu nedenle çok zengin bir veri altyap s  
olu mu  durumdad r. Bu veri guruplar ; 
 

 1500 civar nda Maden malat Haritas  (M H), 
 Jeolojik harita ve kesitler, 
 De i ik ölçek ve türden tematik haritalar (havaland rma, nakliyat, tasman vb.) 
 De i ik ölçek ve türden topo rafik, mülkiyet, hidrografik harita ve uydu görüntüleri, 
 Sondaj loglar  ve stamplar  

 
gibi grafik veriler ile kurum bünyesindeki de i ik birimlerde toplanan öznitelik verilerini (sözel ve say sal 
verileri) içeren bir Oracle veri taban ndan olu maktad r. Ayr ca bu veri altyap s ;  
 

 Mevcut ve terkedilmi  üretim ve tesis bo luklar n n geometrileri, konumlar , jeolojik, tektonik, 
petrografik, hidrojeolojik özellikleri ile sürdürülen haz rl k ve üretim faaliyetlerinin zamana ba l  
geli melerini, 

 Madencilik tesisleri ve i letme bilgileri, i çi sa l  ve i  güvenli i uygulamalar n , 
 Rezerv belirlemeleri ve rezerv hareketlerini, 
 Madencilik-çevre, mülkiyet ve arazi kullan m , madencili e ba l  tasman olu um bilgilerini, 
 mar ve mülkiyete yönelik uygulamalar , 
 Madencilikten kaynaklanan at k, stok alanlar  ve tesislere 

 
li kin bilgileri de içermektedir. 2009 y l ndan itibaren Kurumun ihtiyac na yönelik co rafi tabanl  bir 

yeralt  madencilik bilgi sisteminin kurulmas  ve yukar da belirtilen bilgileri içeren veri altyap s na dayal  
3 Boyutlu bir say sal yer alt  modeli olu turulmas  çal malar na ba lanm t r. Bunun için grafik veri 
yap lar n n olu turulmas na yönelik, mevcut maden imalat haritalar  ve kesitlerin üç boyutlu vektör 
formda say salla t r lmas , vektör veri yap lar n n olu turulmas  ve yeryüzü ile üç boyutlu model içinde 
birle tirilerek veri taban  ile ili kilendirilmesi, ayr ca yer alt  ölçmeleri ile de güncellenmesi 
gerçekle tirilmektedir. TTK’n n günümüzde devam eden faaliyetlerinin gerek yer alt  galeri ile eski 
açmalar n ve gerekse kuyular n in as  sürecinde önemli bir k sm  özel sektöre ihaleli olarak 
yapt r lmaktad r. Bu ba lamda; 
 

 Kuyularda program ilerlemelerinin 
 Ana galerilerde program ilerlemelerinin 
 Nefeslik ve desandrelerin program ilerlemelerinin 
 Taban yollar n n program ilerlemelerinin 
 Baca-ba yukar  ve ayaklarda program ilerlemelerinin 
 Eski açmalarda program ilerlemelerinin 

 
takibi gerçekle tirilmektedir. Bu uygulamalarda kurum eliyle yap lan uygulamalarda ise belirlenen 
program n önüne geçilmesi durumunda prim sistemi uygulanmaktad r. Gerçekle tirilen bu çal mada; 
yukar da belirtilen program faaliyetlerinin Kozlu Müessesesi içindeki özel sektör ve kurumun kendi 
olanaklar  ile gerçekle tirilen fiili uygulamalar  yer alt  ölçmeleri ve 3Boyutlu say sal yer alt  modelleri 
üzerinden kar la t r lmal  olarak incelenmi  ve sonuçlar tart lm t r. 
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2. Program lerlemelerinin Takibi çin Veri Altyap s n n Olu turulmas  
 
TTK bünyesinde üretilmi  grafik ve say sal ölçü verileri, öncelikle maden i letmelerinin yat r m 
programlar na ili kin mevcut durumun izlenmesi aç s ndan önemlidir. Ayr ca; havaland rma ko ullar n n 
incelenmesi ve planlanmas , üretim faaliyetlerinin düzenli takibi ve ileriye dönük üretim ve i  güvenli i 
planlamas , üretime kapat lm  i letme alanlar n n yeniden üretim program na al nmas na yönelik  
planlanmas , önemli yeralt  ve yerüstü tesislerinin korunmas na yönelik topuklar n planlanmas  ve tasman 
etkilerinin izlenmesi için bir Co rafi Bilgi Sisteminin olu umunu ve  temel madencilik veri altyap s n  
olu turulmas n  gerekli hale getirmi tir.  

Bu veri kaynaklar n  en etkin ve h zl  biçimde kullanmak ve bilgi haline dönü türmek, i letmenin 
ekonomik de erlerini, güvenli ini ve düzenlili ini artt rmaktad r. Günümüzde bili im 
teknolojilerinden yararlan larak daha h zl , ekonomik ve güvenilir çal malar n yürütülmesi 
olas d r. Ayr ca bu teknolojiler ile yap lan uygulamalar belirli biçim ve sistematikte yap ld nda 
mühendislik uygulamalar n n çe itli hatalardan da ar nd r lmas n  sa lanmaktad r. Kurum 
bünyesinde halen kurulum a amas nda olan bu sistem ile 

 
 Yeralt  madencilik uygulamalar na ili kin önemli bilgilerin 3B gösterimi gerçekle tirilmektedir, 
 Herhangi bir tarih, damar ismi veya i letme bölgesi kapsama alan ndaki yüzlerce harita, kesit 

sondaj ve veri gruplar na dayal  olarak olu turulmu  3B model  içinden sorgulama yap larak, 
niteli e uygun bilgiler üretme ve uygulama tasar mlar  yap labilmektedir, 

 Güncel olarak toplanan verinin ekran üzerinden geli tirilmi  menüler arac l yla giri i 
sa lanmaktad r,  

 Di er harita ve veri gruplar yla etkile imli çal abilme olanakl  hale gelmi tir, 
 Maden imalatlar na ili kin farkl  nitelikli sorgu ve analizler gerçekle tirilmektedir, 
  güvenli i denetimleri ve analizleri yap labilmektedir, 
 Yeralt nda sürekli dedektörler ile alg lanan gaz ve havaland rma  bilgilerinin sisteme aktar m  ile 

anl k ve ileriye yönelik perspektifte analiz ve uygulamalar gerçekle tirilebilmektedir,  
 Yeralt  üretimlerine yönelik planlanan ve fiilen gerçekle tirilen uygulamalar n   kar la t r lmas , 

uygulama alt projelerinin (nakliyat, havaland rma, üretim, i  güvenli i vb.) tasarlanmas  ve 
uygulamaya sokulmas , 

 
ve sistemin olanakl  k ld  di er uygulamalar yap labilmektedir. 
 
Bu noktadan hareketle Zonguldak Ta kömürü Havzas ndaki maden i letmelerinde mevcut olan ve çe itli 
fiziksel altl klar üzerine çizilmi  olan Maden malat Haritalar ,  Maden malat Kesitleri ve jeolojik 
belgelerin 3B olarak say salla t r lmas , bu harita ve planlara dayal  i lemlerin say sal ortamlarda 
üretilmesi, havzadaki maden i letmeleri aç s ndan gerçekten büyük bir önem arz etmektedir. 

Grafik verilerin say salla t r lmas  için uygulama içerisinde çe itli yöntemler ara t r lm t r. Sonuçta 
mevcut harita ve kesitlerin bir taray c  yard m yla taranarak, raster görüntü olarak bilgisayar ortam na 
aktar lmas  ve bu raster görüntünün ekran üzerinden üç boyutlu vektörle tirilip modellenmesi, en uygun 
say salla t rma yöntemi olarak belirlenmi tir ( ekil 1). Ayr ca i letmelerde halen düzenli olarak yeralt  
ölçmeleri devam etmektedir ( ekil 2 ve 3).  
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ekil1. Maden malat Haritalar n n say salla t r lmas  ile elde edilmi  3Boyutlu yeralt  modeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 2. TTK Kozlu letmesinde referans Jeoidinden a a da -560m’de eski aç lm  bir galeride konum 
ölçmeleri.   

 
Ayr ca program ilerlemelerinin yeralt n n jeolojik yap s na uygun olarak izlenmesi aç s ndan sondajlar, 
kesitler, stamplar, imalat haritalar   ve kay tl  öznetilik verilerinden yararlanarak  yeralt  3 boyutlu modeli 
için yap sal olu um sa lanm  ve interaktif jeolojik harita olu turulmu tur. ekil 4, 5 ve 6’da bu 
modelleme çal mas n n sonuçlar  görülmektedir.  
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ekil 3. Pano ilerlemelerinde ayak içi standart topo rafik ölçmelerin görsel modeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 4. Jeolojik kesit, sondaj ve stamp verilerinden Kozlu i letme bölgesinin 3Boyutlu yeralt  modeli (bu 
modelde kömür damarlar  renkli ve fay düzlemleri gri olarak gösterilmi tir).  

 
 
 
 
 
 

SONDAJLAR
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ekil 5. Yüzey topo rafyas  alt nda aç lan yeralt  aç kl klar  ve jeolojik aç dan kömür damarlar n n 
olu umu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 6. De i ik veri guruplar ndan olu turulmu  yeralt  modelleri ile ili kilendirilmi  havzan n interaktif  
jeoloji haritas . 

 
3. Program lerlemelerinin ncelenmesi 

 
Ayl k ve y ll k ilerlemeler olarak program ilerlemelerin takibine yönelik TTK Kozlu letmesindeki 
uygulamalar ele al nm t r. letmenin fiili üretimleri ve haz rl klar n  gösteren model ekil 7’de 
verilmi tir. Kozlu i letmesi için olu turulan 3Boyutlu modelleme çal malar ndan i letmenin görünür 
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rezervleri i letilebilir olarak yakla k 26 milyon ton olarak belirlenmi tir. Benzer olarak bu 
modellemelerden ve yeralt  ölçü verilerinden katlara göre i letilebilir rezevin da l m  tablo 1’de 
verilmi tir. letmenin 2002 y l ndan bu yana projelendirilmi  üretim miktar  ve topo rafik ölçmelerden  
ve 3 Boyutlu maden imalat haritalar ndan elde edilmi  fiili gerçekle me oranlar  tablo 2’de verilmi tir. 
Ele al nan bu üretim panolar n n olu turulmas , bu panolaro ula m ve nakliyat ile havland rma amaçl  
aç lan yeralt  aç kl klar n n kredili, yüklenici eliyle ve kurum taraf ndan ta ta ve kömür içinde aç lan fiili 
açmalar n durumunun de erlendirmesi ise Tablo 3’de verilmi tir.   
 

Tablo 1. Kozlu bölgesi için elde edilen görünür rezervin katlara göre da l m  (ton cinsinden) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 2. TTK Kozlu letmesi projelendirilmi  üretim miktarlar  ve gerçekle me oranlar  (ton cinsinden) 
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ekil 7. TTK Kozlu letmesi üretim ve haz rl k panolar n  gösterir 3 Boyutlu yeralt  modeli.  
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Tablo 3. TTK Kozlu letmesi için  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Günümüzde TTK Kozlu letmesinde bir k sm  karasal kesimde bir k sm  da denizalt nda olmak üzere 
üretimlerin referans düzlemi jeoidden -450m ile -650m kot seviyeleri aras nda gerçekle tirilmesi 
planlanmaktad r. Planlanan bu olu umlar 3 boyutlu yeralt  modeli üzerinde projelendirilerek fiili 
ilerlemelerin durumu takip edilmektedir ( ekil 8). Ayr ca eski açmalar ise yeniden projelendirilerek 
üretime aç lmaktad r.  
 
Ele al nan bu bölgelerdeki yeralt  aç kl klar n n takibi de oldukça önemlidir. 3 boyutlu modeller üzerinde 
takiplerde fiili olu umlar incelenmekte ve kurumun prim sistemine esas te kil eden ve Oracle ile 
haz rlanm  veri taban na bu bilgiler aktar larak ücretlendirmeler yap lmaktad r. ekil 9 ‘da verilen say sal 
modelde mavi ile gösterilmi  fiili aç kl lar üzerinden gri ile gösterilen projelendirilen aç kl klar ve k rm z  
ile yüklenici marifeti ile 2010 y l  sonuna kadar aç lmas  hedeflenen aç kl klar görülmektedir.  
 
 
Nefesliklerde ve desandrelerde (e ik aç lan ula m ve nakliyat yollar ) gerçekle tirilen fiili program 
ilerlemelerinin de benzer ekilde 3 boyutlu model üzerinden projelendirilerek takipleri yap lmaktad r. 

ekil 10’da  Kozlu 4 Nolu Oca n Ac l k isimli kömür damar  içinde projelendirilen nefesliklerin ( ekilde 
mavi ile gösterilen k s mlar) perspektif görünümünü ve ekil 11’de projelendirilen bir desandre 
görülmektedir. Kuyulardaki durumlar da özel ölçme sistemi ile gözlemlenerek üç boyutlu modellenip fiili 
ilerlemeleri gözlemlenmekte ve yüklenici denetimi sa lanmaktad r. ekil 12’de ncirharman  kuyusu 
projesinin  modeli verilmi tir. 
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ekil 8. Projelendirilen üretim panolar . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ekil 9. Projelendirilen yeralt  aç kl klar . 

 
 

Projelendirilen 
aç kl klar 

Fiili 
Aç kl klar 

Yüklenici taraf ndan 
aç lmas  hedeflenen 
aç kl klar 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

211

        
 

ekil 10. Ac l k Kömür damar nda olu turulan üretim panosunda projelendirilen nefeslikler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 11. Projelendirilen bir desandrenin fiili durumunun takibi.  
 
 
 
 
 

Projelendirilen 
Nefeslikler 
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ekil 12. Modelden al nm  24 nolu ncirharman  Havaland rma Kuyusunun model sondaj stamb  
görüntüsü ( koordinatl  model üzerinden tüm veriler enteraktif olarak al nabilir).    

 
4. Sonuç ve Öneriler.  

 
 

Türkiye Ta kömür Kurumunda 2008 y l ndan bu yana Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli i Bölümü ile i  birli i  kapsam nda bir Madencilik Bilgi S steminin Kurulmas  
çal malar  ba lat lm t r  (Akç n vd. 1999, ahin 2003, Ku çu vd. 2004, Akç n vd. 2008). Bu kapsamda 
öncelikle bütün grafik belgeler taranarak say salla t r lm  ve özellikle kurumun ar ivinde ve halen güncel 
kullan mda olan imalat haritalar  üzerinden üç boyutlu yeralt  modellemesi çal malar na ba lanm t r. Bu 
modelleme çal malar  kapsam nda kurumda daha önce kurulan bir veri taban  uygulamas na entegre 
olarak sürdürülen kapsaml  çal malar sayesinde y ll k yat r mlar aç s ndan önemli bir ekonomik de ere 
sahip projelerin fiili takipleri say sal ortamda, bütüncül yada öznel, h zl  bir ekilde yap labilir hale 
gelinmi tir. Projelerin fiili takipleri için;  üretimi yasal bir zorunluluk olan malat Haritalar n n ka t 
altl klar üzerinde olu turulmu  iki boyutlu çiziminden sonuca gitmenin oldukça zor oldu u günümüzde, 
ülkemizin en büyük ve tek ta kömürü üretilen bu kurumda bir hendikap olarak görülmekteyken, art k 
bunun  sorunsuz bir ekilde teknolojik olarak say sal modeller üzerinden gerçekle tirlebildi i kurumun 
Kozlu letmesi uygulamalar ndan görebiliyoruz. 
  
Kurumun en önemli sorunlar ndan biri olarak, yer alt n n jeolojik yap s ndaki belirsizlikler görülmektedir. 
Kurum, derin madencilik uygulamas na geçmi  olup gerek kuyular n  ve gerekse alt yap  aç kl klar n  
buna göre planlayarak uygulamaya sokmaya ba lam t r. Ancak hem denizalt  panolar n  çal rken, hem 
de daha derinlere indikçe jeolojik belirsizlikler daha da artmaktad r. Bu duruma en uygun çözüm, yer 
alt n n tüm veri guruplar  ile korelasyonlu olarak üretilecek 3B modelinin olu turuldu u bir CBS tabanl  
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modelleme çal mas yla ile sa lanabilir. Örnek uygulamadan bu durumu destekleyen önemli sonuçlar 
al nm t r.  
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Özet 
 
Maden imalat haritalar  (M H) madenlerin aranma, haz rlanmas  ve i letilmesi a amalar nda, 
madenlerdeki i çi sa l  ve i  güvenli i uygulamalar nda çok önemli ve zorunlu olan büyük ölçekli 
tematik (hizmete özel) haritalard r. Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de, yap lmas  zorunlu olan 
M H’lar  yürürlükteki 5177 say l  kanunla de i ik 3213 say l  maden kanununda, ilgili uzman teknik 
elemanlar taraf ndan yap lmas  gereken beyan niteli indeki “teknik belge” olarak nitelendirilmektedir. 
Maden i letmeleri ile ilgili teknik uygulamalar, kamusal denetimler, i çi sa l  ve i  güvenli i pratikleri 
aç lar ndan son derece önemli olan bu teknik belgelere ve genelde madenlerdeki Harita Mühendisli i 
uygulamalar na, gerek madencilik sektöründe gerekse meslek disiplininde gereken yerin ve önemin 
verildi ini söylemek mümkün de ildir. Bildiride, yürürlükteki Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeli i, 
madenlerle ilgili çi Sa l  ve  Güvenli i Tüzü ü çerçevesinde, M H’lar n ne oldu u ve olmas  
gerekti i ile ilgili tespitlere, görü  ve önerilere yer verilmektedir. 
  
Anahtar kelimeler:  Maden malat Haritalar , i çi güvenli i, Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeli i 
 
Abstract 

IMPORTANCE OF MINING PRODUCTION MAPS FOR MINING AND 
MINEWORKER HEALTH AND SAFETY APPLICATIONS IN MINES 

 
Mining production maps are very important and mandatory large scale thematic maps for workers health 
and safety practises in mine exploration and operation phases. All over the world as well as in our 
country mining production maps are defined as a technical document that needs to be done by technical 
staff in current 3213 mining law which is changed 5177. Mining production maps are extremely 
important that technical applications of related with mining companies, public controls and in terms of 
workers health and safety practises but it is not to possible to say that given to importance of this maps in 
applications of surveying engineering and sector of mining. In this paper opinions and recommendations 
are given that determinations about what are and should be mining production maps within framework of 
the current mining law and implementing regulations and workers health regulations about mining.    
 
Keywords: Mining production maps, workers safety, mining law and implementing regulations, 
 
 
 
 
 
 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

216

1. Maden malat Haritalar ’ n n Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerindeki Yeri 
 
Yürürlükteki 26 May s 2004 tarih ve 5177 Say l  Kanunla de i ik 5213 say l  Maden Kanunu  (MK)’ nun 
tan mlarla ilgili 3. Maddesinde, Maden malat Haritalar  (M H) “ letmelerde, üretim yap lan yerleri, 
miktarlar  ve yap l  eklini gösterir, ölçekli, beyan niteli inde harita” olarak tan mlanmaktad r. Yine ayn  
madde’de, “Yasada belirtilen i ler için, ilgili mühendis ve di er teknik elemanlar taraf ndan haz rlanan 
imalat haritalar , jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, raporlar ve bunun gibi teknik içerikli 
belgeler” ise “Teknik Belge” olarak tan mlanmaktad r.  
MK’nunun 03.02.2005 tarih ve 25716 say l  Resmi Gazetede yay mlanan Uygulama Yönetmeli i’ nin 
“Harita ve Çizimler” ba l kl  7. bölüm alt ndaki 32. maddesinde ve I(a) grubu madenlerle ilgili Uygulama 
Yönetmeli inin 14. maddesinde “Ruhsat sahibi, faaliyet alan n  görecek ekilde, Genel Müdürlü ün 
yapaca  denetimlerde kullan lmak üzere, 60 dilime esas, en az iki adet beton sütun ya da benzeri röper 
noktas  belirler. Bu noktalar n kot ve koordinatlar  gerçek de erler kullan larak, harita tekni ine uygun 
hassasl kta, uygun bir ölçüm aleti ile belirlenerek arazide muhafaza edilir” ifadeleri yer almaktad r. 33. 
Maddesinde de, “ malat Haritalar , yap lan çal ma alan na göre, 1/500 veya uygun ölçekte yap l r. Yeralt  
faaliyetleri ile ilgili olarak aç lan kuyu, galeri, taban yolu, ba yukar , fere, ayak gibi çal ma alanlar  
harita üzerinde, ölçekli olarak uygun bir çizimle belirlenir. Faaliyetlerin yer üstü ve yer alt  olarak 
yap lmas  durumunda her iki faaliyet kot ve koordinat de erleri ile birbirine ba lan r. H’lar  ölçümü 
yapan teknik eleman, sahadan sorumlu teknik nezaretçi ve ruhsat sahibince imzalan r. Ölçümün yap ld  
tarih üretim haritas  üzerine veri olarak yaz l r” ifadeleri yer almakta ve 34. Maddesinde de “ malat 
haritalar nda, madenin üretim yerinden en az iki adet kesit al n r. Üretim yap lmayan y llar için çizim ve 
harita verilmez” denilmektedir. 
MK’nunun 29. Maddesinde ve Uygulama Yönetmeli inin 16. ve 27. Maddelerinde, ruhsat sahibinin bir 
önceki y l içinde gerçekle tirdi i i letme faaliyetleri ile ilgili ( H ve di er) teknik belgeleri nisan ay  
içinde Genel Müdürlü e vermesi öngörülmektedir.  
 
Maden mevzuat n n temelini olu turan yürürlükteki 5177 say l  kanunla de i ik 5213 say l  MK ve bu 
kanunla ilgili genel ve I(a) grubu madenlerle ilgili uygulama yönetmeliklerinde, M H’lar  ile ilgili, 
yukar da belirtilenlerden ba ka önemli bir düzenleme hükmü bulunmamaktad r. MK’nun de i tirilmi  son 
metninden, de i iklik öncesindeki 29. maddesinde yer alan “M H’lar n n kimler taraf ndan ne ekilde 
tanzim edilece i yönetmelikle belirlenir.” ifadesi ç kar ld ndan, 12.02.1986 tarihli M H’lar  
Yönetmeli i yürürlükten kalkm t r. Yerine geçecek bir yönetmelik de haz rlanmam t r.   
 
Yukar da belirtilen Yasa ve Yönetmelik hükümlerinden,  M H’lar n n: 
 
 lgili mühendis ve teknik elemanlar taraf ndan haz rlanacak beyan niteli inde bir teknik belge oldu u, 
 Harita yap m tekni ine uygun olarak, 6o lik dilim esas na göre, 1/500 veya uygun ölçekte yap laca , 
 Ölçümü ve çizimi yapan teknik eleman (mühendis, tekniker, teknisyen, topograf), teknik nezaretçi ve 
ruhsat sahibi taraf ndan imzalanaca , 

 Faaliyet y l  sonunda faaliyet raporu eki olarak di er teknik belgelerle birlikte, M GEM’e teslim 
edilece i, 

 Bu haritalarda sadece, üretim yap lan yerlerin, miktarlar n n ve yap l  eklinin gösterilmesinin yeterli 
olaca , 

 Teknik elemanlar n sadece ihtisas sahibi olduklar  konularda beyanda bulunabilecekleri ve beyanlar  ile 
sorumlu olacaklar  için, beyan niteli indeki bu haritalar n da bu konuda ihtisas sahibi olan teknik 
elemanlar taraf ndan haz rlanmas  gerekti i; ancak bu teknik eleman n niteli inin belirtilmedi i önemli 
hususlar olarak ortaya ç kmaktad r.    

 
Di er yandan, M H’lar  büyük ölçekli tematik haritalar olmalar na ra men, Uygulama Yönetmeli inde, 
bu haritalar n yürürlükteki Bakanl klar Aras  Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeli i (BÖHHBÜY) ile ili kilendirilmemesi; teknik standartlarla ilgili (do ruluk ölçütlerine v.d) 
hususlara yer verilmemesi; bu haritalar n sadece faaliyet y l  sonundaki üretim durumunu yans tmas n n 
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esas oldu u ve y lda bir kez yap lan ölçmelerle olu turulaca  izlenimin do mas  gibi hususlar ilk göze 
çarpan önemli yetersizlikler olarak görülmektedir. 
 
MK Uygulama Yönetmeliklerindeki Harita Kadastro Mühendisleri Odas n n, Harita Mühendisli i 
disiplinini ilgilendiren konulardaki hata ve eksiklikleri ile ilgili olarak MK Uygulama Yönetmeli inin 4, 
19, 32. ve 33 maddeleri ve I(a) grubu madenlerle ilgili Uygulama Yönetmeli inin 14. maddesi için 
M GEM’ e yapm  oldu u 04.10.2005 tarihli ba vurudan ve 12.03.2008 tarihinde Dan tay’da açm  
oldu u davadan olumlu sonucun al namad  bilinmektedir   
 
Bu çok önemli mesleki sorun ile ilgili giri imlerin, bu olumsuz sonuca neden olan hususlar göz önünde 
bulundurularak, yeni bir strateji ile sürdürülmesinde yarar görülmektedir. Bunun için daha önce yap ld  
gibi, Uygulama Yönetmeliklerindeki çok say da madde ile ilgili uzun ve ayr nt l  düzeltme talepleri 
yerine, öncelikle uygulama yönetmeliklerinden birisine, M H’ lar n n “… Bakanlar Kurulunun 
15.07.2005 tarihli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretimi ile ilgili Çerçeve Yönetmeli e uygun 
olarak üretilir” ya da “Ulusal co rafi veri standartlar na uygun olarak üretilir” eklinde bir cümlenin 
girmesine çal lmas n n ve bunun sa lanmas n n yeterli olaca  dü ünülmektedir.  
 
2. M H’ lar n n Madencilik Faaliyetlerindeki Yeri ve Önemi 
 
Ülkemizde ve birçok ülkede madenlerin ç kar lmas  ile ilgili üretim faaliyetlerine “ malat” denildi i için, 
bu faaliyetleri ve faaliyetlerle ilgili do al ve kültürel yap  ile ilgili özellikleri yans tmak için haz rlanan 
haritalara da malat Haritas  ( H) denilmektedir. Bu haritalar n tanzimi arama faaliyetleri ile ba lamakta, 
faaliyetlere paralel olarak devam etmekte ve ocaklarla ilgili, çe itli amaçl  harita, plan ve kesit gibi grafik 
gösterimlerin ba nda gelmektedir.   
 
Arkeolojik bulgulardan, madencilik faaliyetlerinin planlarda gösterilmesinin yeralt  metal madencili i ile 
ba lad  ve günümüzden 3500 y l öncelerine kadar uzand  anla lmaktad r. Ancak H’lar n n ve 
genelde Maden Haritac l ’n n, Bat  Avrupa’da 19. yy’da sanayiye ba l  olarak, artan kömür üretimi ile 
önem kazand  ve geli ti i de bilinmektedir. H’lar , madenlerin ekonomik ve emniyetli olarak yönetimi 
ve denetimi için madencili in yap ld  tüm ülkelerde haz rlanmas  yasal zorunluluk olmaktad r. Bu 
haritalarda, genelde, üretim yap lan alanlar n konum ve geometrileri; ocaklar n i letilmesi için 
gerçekle tirilen tesisler, üretim yöntemleri; sahan n jeolojik ve tektonik özellikleri, rezerv durumu ile 
ilgili bilgilere yer verildi i bilinmektedir. H’lar  madencilik çal malar n n çevresel etki de erlerinin 
ara t r lmas nda, yönlendirilmesinde, yönetiminde, planlanmas nda, madencilik faaliyetlerinin tekni ine, 
i çi sa l  ve i güvenli i kurallar na uygunlu unun ve mali yönden denetiminde; i  kazalar na h zl  ve 
etkin müdahalede, nedenlerinin ara t r lmas nda; madencilik ile ilgili di er özel amaçl  haritalara ve 
madencilik bilgi sistemi (MAB S) gibi projelere altl k olu turmada her zaman ihtiyaç duyulan ve sürekli 
el alt nda bulundurulmas  ve güncelle tirilmesi gereken belgelerin ba nda gelmektedir.    
 
H’lar , terk edilen madenlerin durumlar n  gelecek nesillere aktarmada, çevreye uyumlu olarak 

i letilmesinde devletin maden varl na sahip ç kmas nda ve madencilik ile ilgili her türlü kamusal 
denetimlerde en etkin ve gerekli araç olmaktad r. Bu nedenle H’ lar , sadece madencilik faaliyetleri 
s ras nda de il, madencilik faaliyetleri sonras ndaki çevre  düzenlenmesinde ve y llar sonra da ihtiyaç 
duyulan, uzun y llar korunmas , saklanmas  gereken haritalard r.  
 
Maden Yüksek Mühendisi Muammer ÖCAL ve Arkada lar  taraf ndan haz rlanm  olan “Resimli 
Madencilik Terimleri Sözlü ü“nde M H’lar  ile ilgili olarak;  
 

 “ letilmekte olan bir maden damar n n ve damar çevresindeki madencilik yap lar n n, muayyen 
bir ölçekte, plan düzlemi üzerine çizilmesi suretiyle elde edilen harita.” olarak tan mlanmakta ve 
bu haritada “Ramble edilmi  kesimler, damar istikamet ve yat mlar , senklinal ve antisenklinaller, 
tektonik ar zalar, özel i aretlerle belirtilirler. H’s , ocak emniyeti bak m ndan yang n ç kan 
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k s mlar , yeralt  suyu sahalar n , barajlar , emniyet topuklar n  ve ruhsat s n rlar n  da gösterir” 
ifadelerinin yer ald  görülmektedir.  

 
Maden vet Maden Topografyas  Yüksek Mühendisi Tahir PARLAK taraf ndan haz rlanm  olan 
“Madenci Rehberi” adl  kitap’ da da, M H’lar  “Maden yasas na göre,  her y l i letmeye ait faaliyetleri 
gösteren ve (M GEM) öncesinde, Maden Dairesi Ba kanl ’ n n onay na sunulan asgari 1/2500 ölçekli 
plan.” eklinde tan mlanmakta ve aç k i letme H’lar nda, rezerv sahas , bina ve tesisler; bir y l önce 
çal lan ve madeni al nan sahalar, y l içinde çal lmakta olan maden sahas , bir y l sonra çal lacak 
panolar, toprak nakil yollar  ve toprak döküm sahalar  gibi tüm bilgilerin gösterilece i ifade edilmektedir.  
 
3. M H’ lar n  Di er Haritalardan Ay ran Özellikler  
 
M H’lar  tanzimlerinin yasal zorunluluk olmas , zaman boyutu ta mas , içerdikleri bilgi türleri ve bu 
bilgilere ula ma yöntem ve süreçleri aç s ndan di er haritalardan farkl  özellikler ta r. Bilindi i gibi 
klasik anlamda, harita ve planlardaki bilgiler, ait oldu u bölgenin (fotogrametrik haritalarda hava 
foto raf n n al m an  gibi) belirli bir tarihte, bölgede mevcut objelere ait grafik ve sözel bilgileri 
yans t rlar. H’ lar  ise, bir ocaktaki madencilik ile ilgili faaliyetlerin zamana ba l  geli mesini de 
yans tt klar  için, tarih bilgileri de içerirler. Bu nedenle, bir H paftas n n belirli bir zaman dilimi içinde 
bir periyotluk ölçü ile ula lan say sal ve sözel bilgilerden olu turulmas  ve tamamlanmas  söz konusu 
olmaz. Paftan n kapsad  saha içinde madencilik çal malar  sürdükçe, bu faaliyetlerin ölçülüp paftalara 
i lenmesi de devam edecektir. ekil 1’de bir yeralt  kömür i letmesine ait H örne i görülmektedir.  
 

 
 

ekil 1. Yeralt  Kömür letmesine ait malat Haritas  Paftas ndan bir bölüm (Löhr, W., Wohlrab, 
E., 1958). 

 
H’lar nda, do rudan, yerinde yap lan ölçme ve gözlemlerle ula lan bilgiler yan nda, bu bilgilerin 

korelâsyonlar ndan, yorumlanmas ndan, matematiksel projeksiyonlar ndan elde edilecek bilgilere ve 
deneyim sonuçlar  gibi bulgularada yer verilir. Örne in ocaklardaki üretim ve tesis bo luklar n n konum 
ve geometrisini yans tan bilgiler do rudan ölçmelerle ula lan bilgiler olurken; belirli noktalar ndan 
sondaj, kuyu, galeri gibi çal malardan ula lan s n rl  ve noktasal bilgilerden, bir damar n e im ve 
do rultusunun; alt derinliklerindeki rezerv durumlar  ile ilgili bilgiler, projeksiyon, korelasyon ve 
kestirim gibi yöntemlerle ula lan türden bilgiler olmaktad r. Bu nedenlerle, H’lar nda kesinkes 
do rulu undan emin olunamayan, (korelasyon, deneyim yorumlama gibi yöntemlerle ula lan) bilgilere 
de yer verildi i görülür. 
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4. M H’ lar n n Harita Mühendisli i Uygulamalar ndaki Yeri, Önemi 
                         
M H’lar , i  ve istihdam imkânlar  aç s ndan, Harita Mühendisli i (HM) disiplini için büyük i  
potansiyeline sahiptir. Ülkemizde madencilik faaliyetleri sonucu her y l kaz lan, ta nan ve yeryüzünde 
stoklanan zemin kütlesinin büyüklü ü bu potansiyelin en önemli göstergelerini olu turmaktad r. Örne in 
Ülkemizde, 2008 y l nda “ letme ruhsatl  sahalardan ruhsat sahiplerince M GEM’ e beyan edilen üretim 
miktar  de erleri Tablo 1’de verilmektedir.   
 
Çizelgenin sadece ruhsatl  alanlardan yap lan üretimlerle ilgili beyanlar  kapsad ; eksik yap lan beyanlar 
ve ruhsat d  çal malar; kanun kapsam nda olmayan tuz v.s gibi madenler de dü ünüldü ünde, 
Ülkemizde, y lda bir milyar m3 dolay nda zemin kütlesinin madencilik faaliyetleri sonucu kaz larak, 
ta narak ve sahada stoklanarak zemin içi ve yeryüzü topografyas n n de i tirilmekte oldu u söylenebilir.  
 
Di er yandan:  
 
Özellikle aç k i letmelerde ihale yolu ile yap lan dekapaj i lerinde örtü ve cevher kütlesinin miktar 
hesaplamalar  ile ilgili, tekrarlamal  ölçülme ve hesaplamalar; kaz , stok ve ta ma i lerinin topografyada 
ve zemin içinde, neden oldu u topo rafik de i imlerin, deformasyonlar n ve zemin hareketlerinin 
ölçülmesi, izlenmesi harita ve planlarda yans t lmas , 
 

 Bu faaliyetler için yap lmas  gereken, arazi kullan m ve kamula t rma i  ve i lemleri, 
 

 Yap lan yol, bina, galeri gibi yap -tesisler ve kaz -üretim ile ilgili mühendislik ölçmeleri 
hizmetleri, 

 
 Madencilik haklar , mülkiyet ve arazi kullan mlar  ile ilgili ortaya ç kan yo un hukuki 

ihtilaflardan do an arazi içerikli i ler,  
 

 Halen 200 bin (?) dolay nda oldu u bilinen ruhsatl  ta , kum ve çak l ocaklar  ile  ……?…… 
dolay ndaki di er maden ocaklar n n varl , 

 
 Maden i letmeleri ile ilgili HM hizmetlerinin madencilik faaliyetleri sürdükçe (di er mühendislik 

ölçmelerinde oldu u gibi) devam eden tekrarlamal  ölçü ve haritalama i leri, olu u gibi hususlar 
da, 

 
H’lar n n ve genelde Maden Haritac l n n, HM disiplini için nedenli yo un i  potansiyeline sahip 

oldu unu göstermektedir.  Ancak, günümüzde bu potansiyelin yeterince de erlendirildi i ve bu konuda 
gereken çaban n gösterildi i söylenemez. Örne in, MIGEM Harita ube Müdürlü ünde, halen üç Harita 
Mühendisine kar l k bir Maden Mühendisi (Müdür) ve 14 dolay nda di er teknik eleman n istihdam 
edilmekte olu u ve pek çok i letmede bu hizmetlerin tekniker ve topograflar taraf ndan yürütülmesi 
uygulamadaki durumu yans tmaktad r. Bu arada Madencilik faaliyetleri, ölçme ve haritalama hizmetleri 
ile ba lamas na ve yürütülmesine ra men bu konular n madencilik mevzuat ndaki yerinin ve öneminin, 
1954 tarihli 6309 say l  MK’ undan itibaren her yasa ve yönetmelik de i ikli inde azald ; en son 
yap lan de i iklikle de bu hizmetlerin genelde, tekniker, teknisyen ve topograflar taraf ndan yap labilecek 
nitelikte, fazla uzmanl k gerektirmeyen i ler olarak görüldü ü ve de erlendirildi i anla lmaktad r.  
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Tablo 1. letme Ruhsatl  Sahalardan Beyan edilen 2008 y l  Üretim ve TK  Dekapaj De erleri. 
Maddenin 

Türü 
Üretim Ton De erlerinin  

(Yakla k) m3  kar l  Miktar  Birimi 
Enerji Hammaddeleri 
 

88 086 000 Ton 
(1.4 ton/m3) 

62 919 000 

Do al Ta  Üretimi 
(Mermer, Oniks, Traverten v.b) 

3 051 389 
 

m3 3 051 389 

Do al Ta lar 
(Andezit, Bazalt v.s) 

12 284 850 Ton 
(2.2 ton/m3) 

5 584 000 

Çimento, Yol ve n aat Hammaddeleri 
(Kalker, Kumta  v.s) 

265 592 000 m3 265 592 000 

Metal Madenleri 
 

19 262 000 Ton 
(2.4 ton/m3) 

8 025 833 

Endüstriyel Hammaddeler 
 

46 499 000 Ton 
(1.8 ton/m3) 

25 832 778 

TK  Örtü Dekapaj Kaz s   214 691 000 m3 214 691 000 
G  E  N  E  L    T  O  P  L  A  M 585 746 000 

 
5. M H’ lar n n çi Sa l  ve  Güvenli i Uygulamalar ndaki Yeri ve Önemi 
 
M H’lar  ocaklarla ilgili di er planlama, projelendirme ve uygulamalarda oldu u gibi i  güvenli i ile 
ilgili tüm uygulamalarda da temel altl  olu turur. Dolay s  ile bu konuda da do ru, güncel ve güvenilir 
H’ lar  öncelikli gereksinim olmaktad r.  

 
22 Ekim 1984 tarihli “Maden ve Ta  Ocaklar  letmelerinde ve Tünel Yap m nda Al nacak çi Sa l  
ve  Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzü ün 13. Maddesinde “Maden ocaklar nda yap lan imalatlar n, 
her ay n sonunda haritalara i lenece i, gerekçe raporu ve imalat defteri ile birlikte yetkililere gösterilmek 
üzere haz r bulundurulaca ” ifade edilmektedir. Tüzü ün di er birçok maddesinde de H’ lar  ile ilgili 
hususlar n yer ald , at flar n oldu u görülmektedir. Özellikle yeralt  kömür i letmelerinde, sualt  üretim 
çal malar nda i  güvenli inin sa lanmas  daha zor ve önemli oldu u için bu ocaklarla ilgili H’ lar n n 
daha güvenilir ve güncel olmas  ve yeryüzü ile duyarl  kot ve koordinat birli i ile haz rlanmalar  daha da 
önem ta maktad r. Örne in; 
 

 A ustos 2010‘da; ili’ de, göçükler nedeni ile yeryüzünden 700m derinde mahsur kalan 33 
maden i çisine, elde yeryüzü ile ba lant l  do ru olan M H olmasayd , yeryüzünden aç lan 
sondaj kuyusundan kurtarma operasyonu çal malar n n yap lmas  mümkün olmazd , 

 Türkiye Ta kömür Kurumu (TTK) Karadon Müessesinde, yeryüzünden 210m a a daki 
derinlikteki beton tahkimat in aat na, yine yeryüzünden aç lan 30cm çapl  sondaj kuyusu ile 
beton gönderilmesi gibi uygulamalar, 

 Yeralt  yap lar nda ve i letmelerinde haz rl k-i letme a amalar ndaki imalatlarda tavan akmas  ve 
göçmesi, taban kabarmas , gaz ve toz patlamalar , meslek hastal klar  gibi olaylar n önceden 
önlemlerinin al narak i gücü kayb -i kazas -maliyet art na kar  tedbirlerin al nmas   mümkün 
olamazd  (Buzkan, ., 2008 ve Buzkan, ., 2009). 
 

Benzer ekilde, elde bir aç k maden oca n n gerçek ayr nt l  durumunu yans tan bir H olmad kça; 
 

 Aç k i letmelerde önemli bir i  güvenli i riski olu turan evlerdeki heyelanlar n ve zemin 
hareketlerinin önceden haber vermesi ile ilgili uyar  sistemlerinin tasar m  ve çal t r lmas , 

 
 Patlatmal  çal malarla ilgili patlatma noktalar n n projelendirilmesi, aplikasyonu ve 

uygulamalar n yap lmas , 
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  kazalar nda sebeplerin ve sonuçlar n ara t r lmas , delillerin konumland r lmas  gibi önemli i  
güvenli i faaliyetlerinin yürütülmesi mümkün olamaz. 

 
Bu nedenle elde güncel ve güvenilir H’ lar  olmadan; bu haritalar  ve di er grafik belgeleri okuyamayan 
bu belgelerden yararlanmay  bilmeyen bir ocak mühendisinin, oca  ekonomik ve emniyetli olarak 
yönetebilece ini söylemek mümkün de ildir.  
 
6. Migem Örnek IH’s n n De erlendirilmesi 
 
M GEM nternet Sitesinde ( ekil 2), aç k i letmeler için verilen örnek H’s  görülmektedir.  
 
Bu örnek H’s nda: 
 

 …/…/2010 Tarihinde (bir periyot) yap lan ölçümlerle, faaliyet y l  öncesindeki y lda ve faaliyet 
y l  içinde yap lan üretimler sonucu olu an kaz  evlerinin gösterilmesinin ana unsur oldu u, 

 
 Gelecek y lda çal lmas  planlanan sahan n s n rlar n n (plan durumunun) yer ald , 

 
 Ölçüyü ve çizimi yapan n unvan n n belirtilmedi i,  

 
 ev ve s n r gösterimleri d nda üretim faaliyetleri ve çevresi ile ilgili ba ka ayr nt lar  

içermedi i, 
 

 Kesitlerin sahada nivelman yap larak ya da harita üzerinden mi ç kar ld n n ve H’ s  d nda 
kalan bölümlerinin nas l olu turuldu unun anla lamad , 

 
 Büyük Ölçekli Harita niteli inden uzak; ölçeklendirilmi  bir kroki niteli indeki bu haritan n 
 M H’lar  için uygun bir örnek olarak verilmesinin do ru olamayaca   

söylenebilir.  
 
Bu çerçevede söz konusu örnek haritan n, en az ndan; 
 
 H’s n n, kaz  alan n n ve çevresinin üretim faaliyetleri, heyelan, göçük gibi olu umlar öncesi durumu 
hakk nda bilgi sahibi olunmas ; ölçülen kaz  evlerinin mevcut topografyaya uyumunun ve çal malar n 
projesine uygunlu unun görülmesi gibi nedenlerle, aç k i letme projesine altl k olu turan büyük ölçekli 
topo rafik harita üzerinde haz rlanmamas , 

 
 Ulusal standartlarda olmamas  (bir yönetmeli inin bulunmay ), yer ald  1/2500 lik, ya da di er 
standart pafta numaralar n n belirtilmemesi, 

 
 “Ölçümün Yap ld  Tarih” ibaresinin H’ lar n n sadece sende bir kez faaliyet y l  sonlar nda, ya da 
temdit amaçlar  için yap lan ölçmelerle olu turuldu u eklinde bir yanl  anlamaya neden olabilece i, 

 
 Aç k Maden letme faaliyetleri sadece kaz dan ibaret olmad ndan, MK’ nunu Madde 36’ da ve genel 
literatürde belirtilen “stok alanlar n n, cevher ve örtü dekapaj  yollar  ile ilgili di er yap  ve tesislerin” 
de gösterilmemesi 

 
 Ait oldu u madenin türünün; röper noktalar n n koordinat ve kot de erlerinin ve Haritay  (ölçüyü ve 
çizimi) yapan n unvan n n belirtilmemesi   

 
gibi hususlarda önemli eksiklikler olarak görülmektedir.  
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7. Sonuçlar ve Öneriler 
 
M H‘ lar  madenlerin arama, projelendirme, i letme ve i letme sonras  evrelerinde; madencilikle ilgili i çi 
sa l  ve i  güvenli i uygulamalar nda; faaliyetlerin gerek kurumsal gerekse kamusal bazda teknik, mali 
ve i çi sa l  ve i  güvenli i ile ilgili denetimlerinde; terk edilmi  ocak sahalar nda daha sonra yap lacak 
her türlü faaliyetlerde yararlan lmas  ve sürekli el alt nda ve göz önünde bulundurulmas  gereken, 
“hizmete özel” nitelikte büyük ölçekli tematik haritalard r.  
 
Dünyada maden i letme faaliyetlerinin oldu u her yerde tanzimi yasal zorunluluktur ve Maden Harita 
Mühendisli i (Maden Topografyas ) meslek disiplini ile ilgili u ra lar n ba nda gelmektedir.   
 
Bu haritalardan beklenen yarar n sa lanabilmesi için di er harita türlerinde oldu u gibi do ru, güncel ve 
güvenilir olmas  zorunludur. Yeralt  maden i letmelerinde ve özellikle de TTK gibi madencilik 
ko ullar n n çok zor ve a r oldu u, çal ma güvenli inin zor sa land  yeralt  i letmelerinde M H’ 
lar n n önemi daha da fazla olmaktad r.  
 
Ülkemizde, M H’lar na gereken önemin verildi i ve harita tekni ine uygun yap ld  söylenemez.  Bunun 
da temel nedeninin MK Uygulama Yönetmeliklerden kaynaklanan mevzuat yetersizli i oldu u 
söylenebilir. 
 
Sonuç olarak; M H’lar n n ülke düzeyinde bir standarda kavu turulmas n n hukuki bir gereklilik olma 
yan nda i letmeler ve Ülkemiz yarar na olaca  ilgililere anlat lmal  ve Uygulama Yönetmeliklerinde bu 
haritalar n tanzimi BÖHHBÜY ile ili kilendirilmeli ve yönetmeli inin ç kar lmas  sa lanmal d r.  
 
Di er yandan MK’nu Uygulama Yönetmeli indeki ifadelerden, verilen örnek H’ s ndan bu haritalar n, 
ocaklar n sadece faaliyet y l  sonlar nda bir kez yap lan ölçmelerle olu turuldu u ve faaliyetlerin zamana 
geli melerinin yans t lmas na gerek olmad  gibi izlenimde do maktad r. Mevcut ve yap lacak 
düzenlemelerde, bu duruma aç kl k getirmek üzere, H’ lar n n, faaliyetlerin devam  süresince, oca n 
özelli ine göre bir-iki hafta gibi aral klarla yap lacak ölçülerle sürekli güncelli inin sa lanmas  ve oca n 
zamana ba l  geli melerini göstermesi gere i belirtilmelidir.  
Bu arada:  

(M GEM) 

ekil 2. Örnek malat Haritas  (M GEM).  
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 ngilizcesi “Mine Surveying”, Almancas  “Markschidekunde”, Frans zcas  “Mine jeometer” olan 
“Maden Harita Mühendisli i” konusunda ayr  bir sempozyumun düzenlenmesinde, 

 Üniversitelerden birinde ya da birkaç nda Maden Harita Mühendisli i ile ilgili Yüksek Lisans 
programlar n n aç lmas nda, 

 Dünyada 50’den fazla Ülkenin kat l m  ile olu an Uluslararas  Maden Harita Mühendisleri Odas  – 
nternational Society For Mine Surveying (ISM)’ ye Ülkemizin de üye olmas nda fayda görülmektedir.  
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ERDEM R’DE  YAPILAN MÜHEND SL K ÖLÇMELER  VE 
HAR TA MÜHEND SLER N N ROLLER  

 
  

A.G.UZUN 
 

ERDEM R (Ere li Demir ve Çelik Fabrikas ) T.A. .  Yap m ve Montaj Müdürlü ü Ölçme Ba müh. 
Harita ve Kadastro Mühendisi (Ölçme Mühendisi), aguzun@erdemir.com.tr 

 
 

Özet 
 

Harita ve Kadastro Mühendisli i, genellikle toprak ölçümleri yapan bir bilim dal  olarak bilinir. 
Teknolojinin geli imi ile meydana gelen talep do rultusunda art k bu mühendislik dal nda görev yapan 
mühendisler farkl  alanlarda çal ma imkan  bulmaktad rlar. ERDEM R’de yap lan mühendislik 
ölçümlerini iki bölümde incelenmektedir; bunlardan birincisi letme içerisinde yap lan endüstriyel 
ölçmeler olan  deformasyon ölçmeleri, makine topografyas , makine parçalar n n eksensel kaç kl klar  
(durumu., makine montaj  ve benzeridir. kinci tür uygulamalar ise letme d nda, yeni yap lacak bir 
tesisin kurulmas  s ras nda yap lan ölçümler olan; Sondaj ve kaz k yerlerinin belirlenmesi, ankraj 
eksenlerinin ve kotlar n n ayarlanmas , kolon diklik ayarlar  ve di erleridir. Ayr ca ölçümler s ras nda 
kullan lan alet ve cihazlar n kalibrasyon ve kontrolleri de Harita Mühendislerinin görevleri aras ndad r.  
 
Harita Mühendislerinin bu alanlardaki dikkatli çal malar  di er mühendislik birimleriyle koordinasyon 
üretimin verimini önemli derecede etkilemektedir. Ancak çal ma alan n n tozlu olmas , k yetersizli i, 
yüksek s  ile ses ve vibrasyon gibi fiziksel faktörler çal ma ko ullar n  zorla t rmaktad r. Bu bildiride 
ERDEM R  gibi a r sanayide çal an Harita ve Kadastro Mühendisleri’nin rolleri anlat lacakt r. 
 
Anahtar Kelimeler: Mühendislik Ölçmeleri, Harita Mühendisi, Ölçme Mühendisi 

 
 

ENGINERING MEASUREMENTS IN ERDEMIR AND ROLES OF GEODESY AND 
FOTOGROMETRY ENGINEERS 

 
Abstract 
 
Geodesy and fotogrometry engineering is known as a scientific field that make field measurements 
generally. The engineers who work in this field find business opportunity in different areas by the results 
of demands directed with technological development. We can examine engineering measurement in 
ERDEMIR in two sect ons.Firs Industr al measurements that are done in the plant that are  deformat on 
measurements, machine tophograpy,  axial eccentricity of machine parts, installation of machines etc. 
Second the measurements in new construct ons that are performed out of the plant.Determining the 
places of borig and piles arranging the anchorage  axials and elevations, column orthogonality controls 
etc.Also  calibrat on and controls of devices and equiments that are used during measurement are under 
the responsibility of   geodesy and fotogrometry engineering 
 
 The accurate studies of geodesy and fotogrometry engineer in this field and coordinat on between other 
enginering field influence the efficiency of product on significantly. But  the physical factors such as dusty 
workplaces, inadequate lightining, high heat and sound and vibrat ons are complicated the working 
conditions. The roles of geodesy and fotogrometry engineer, who work in heavy industries like 
ERDEMIR, are expalined in this proceeding 
 
Key Words: Enginering measuremets, geodesy and fotogrometry engineer, measurement engineer. 
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 1. Giri  
 
Harita ve Kadastro Mühendisli i, genellikle toprak ölçümleri yapan bir bilim dal  olarak bilinir. 
Teknolojinin geli imi ile meydana gelen talep do rultusunda art k bu mühendislik dal nda görev yapan 
mühendisler farkl  alanlarda çal ma imkan  bulmaktad r. 
 
Ere li Demir ve Çelik Fabrikalar  T.A. , Türkiye’nin en büyük yass  çelik üreten entegre tesisidir. Bu 
a r sanayi irketi içerisinde birçok farkl  birim bulunmaktad r. (Haddehaneler, Çelikhane, Yüksek 
F r nlar, Kok Fabrikas , Kireç Fabrikas , Su Tesisleri, Kuvvet Santrali, v.s) 
 
Yakla k 450 hektar alan üzerine kurulan fabrikada 3 tane Harita ve Kadastro Mühendisi, 4 tekniker ve 
Ölçme Operatörü ile kurulu undan beri hizmet vermektedir. Yap lan ölçümler toprak ölçümlerinde 
kullan lan nivo, teodolit, total-station, mira gibi ölçme aletleriyle sa lanmaktad r. 
 
2. ERDEM R’de Yap lan Mühendislik Ölçmeleri 
 
ERDEM R’de yap lan Mühendislik Ölçmelerini iki bölümde inceyebiliriz: 
 

1) Mevcut letme içerisinde yap lan Endüstriyel Ölçmeler, 
2) letme d nda, yeni yap lacak bir tesisin kurulmas  veya mevcut sistemin modernizasyonu 

s ras nda yap lan ölçümler, 
 

 
    

ekil1. Ere li demir çelik fabrikas  genel görümüm. 
 

2.1 Mevcut letme çerisinde Yap lan Endüstriyel Ölçmeler, 
 
Tesis içerisinde bulunan makine ve makine ekipmanlar  belirlenen referans kot ve eksenleri ile çal r. Bu 
eksen ve kotlar n çal ma tolerans  oldukça dü üktür. Kurulu unda s f r hatayla çal an sistemler 
(Haddehaneler, Çelikhane v.s) zamanla yüksek s cakl k, vibrasyon, yüksek tonaj vs d  etkenler ile 
deformasyonlara maruz kal r.  
 
Bu durumun tespit edilerek, en k sa sürede eski haline getirilmesi gerekir. Sistemin durmas  demek, para 
kayb  demektir. Sistemin 1 saatlik duru u binlerce lira kay p anlam na gelir. Mühendislik ölçmeleri ile bu 
deformasyon miktarlar  tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yap lmaktad r. 
 
 

letme içerisinde yap lan baz  mühendislik ölçme örnekler unlard r: 
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2.1.1. Haddehanelerde Merdane ve Rollerdeki Yatay ve Dü ey De i imlerin Tespit Edilmesi, 
 
Slab’  (demir kütük) istenilen inceli e getiren (haddeleyen) merdane ve slab’  ta yan roll’ler belli eksen 
ve kot seviyesinde çal r. Bu referans de erleri sistemin kurulu unda tespit edilir. Zamanla meydana 
gelen bu eksenel ve kotsal kaç kl klar n ölçülerek bak m  yapacak mekanik gruplara rapor edilmesi 
gerekir. 
 
Mekanik gruplar verilen deformasyon de erlerine göre gerekli bak m  yaparak sistemin ilk günkü 
de erlerine  ölçme ekipleriyle birlikte en k sa sürede getirmek zorundad r. 
 

 
 

ekil 2. Haddehane içindeki merdaneler. 
 

2.1.2. Haddehane Merdanelerini Döndüren Büyük Elektrik Motorlar n n Yatay ve Dü ey 
De i imlerinin Tespit Edilmesi, 
   
Merdanelerin kal n slab’lar  ezerek onlar  ince sac haline getirebilmeleri için kuvvetli, yüksek sal n ml , 
büyük elektrik motorlar na ihtiyaç vard r. Bu devasa büyüklükteki motorlar yüksek h zlarda dönerler ve 
oldukça hassas ayarda çal rlar.  
 
Motor mili aftla birlikte merdaneye ba l d r. Motorun oturmu  oldu u motor asesinin ekseni, aft ve 
motor mil ekseni ile ayn  do rultuda yani ayn  eksende olmas  gereklidir. Yine ayn  ekilde Motorun mil 
eksenin kotu ile ba lant  aft n n merkezinin koru ayn  seviyede olmas  gerekir. Bu sistemlerdeki 
hassasiyet mikron mertebesindedir. Kullan lan, nivo ve teodolitlerin önüne tak lan mikrometreler ile 
birlikte çelik cetveller sayesinde istenilen hassasiyet sa lanmaktad r. Yap lan bu mühendislik ölçümleri 
ile durum ortaya ç kar larak gerekli düzeltmeler yap l r. 
 

  
 

Sekil3. Büyük elektrik motor ölçümleri 
 
 
 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

228

2.1.3. Hausing çerisindeki Yüzeylerdeki Deformasyon Ölçmeleri, 
 
Merdaneler hausing içerisinde bulunur. Hausing yüzeyleri aras  belli aral kta olmas  gerekir. E er tolerans 
s n rlar n  a arsa üretimde s k nt lar meydana gelir.  
Titre im ve yüksek s cakl kla yüzeylerde deformasyon ve a nmalar meydana gelir. Bu aç kl klar yap lan 
ölçümlerle tespit edilir. Yine ölçme ekiplerinin nezaretinde yüzey ya t ra lan r (paso alma), ya da a nma 
plakas  alt na ince metal parçalar ( im) konarak gerekli düzeltmeler yap l r.  
 
Bu ölçüm s ras nda da ölçüm hassasiyeti mikron mertebesindedir. Yap lacak en ufak bir hata malzemenin 
kalitesini etkilemekte, sistemin çal mamas n  sa lamaktad r. O nedenle ölçümler yava  ve defalarca 
tekrarlanarak yap l r. 
 
2.1.4. Çelikhane Potalar ndaki Muylu Ekseni kaç kl klar n n Tespiti, 
 
Çelikhane içerisinde 24 saat sürekli s v  çeli i ta yan potalar yüksek tonaj ve yüksek s cakl ktan dolay  
muylu eksenlerinde eksenel kaç kl klar meydana gelir. Yap lan hassas ölçümlerle deformasyon miktar  
tespit edilerek gerekli düzeltmeler sa lan r ya da pota hurdaya gönderilir. 
 

 
 

ekil4. Çelikhane potalar . 
 

2.1.5. Kargo R ht m  ve Limanlardaki Deformasyon Ölçmeleri, 
 
Kargo R ht mlar  ve Limanlar çelik kaz klar n üzerinde in a edilir. Zaman içerisinde çevre faktörlerinin 
etkisiyle yatay ve dü ey yönde de i imler, çökmeler meydana gelmektedir. Bu de i imlerin tespit 
edilmesi, kargo r ht mlar  ve Limanlardaki in a s ras nda tesis edilen sabit referans noktalar  ile 
sa lanmaktad r. Tesis edilen bu çok say daki sabit ve sa lam noktalar, ölçüm sahas  d ndaki sa lam 
noktalardan defalarca ölçülür. Kuzey-Güney, Do u-Bat  ve dü ey yöndeki hareketlenmeler tespit edilir. 
n aat gruplar na rapor edilir. 

 
2.1.6. Tavan Vinçleri, Yer (portal) Vinçlerinin Yürüme Yollar  (raylar ) ve Tekerlerinin 
Deformasyonlar n n Tespit Edilmesi, 
 
Her gün tonlarca yük ta yan tavan ve yer (portal) vinçlerine ait yürüme yollar nda (raylar) zamanla 
çökmeler, yatayda de i imler meydana gelir. Ray ara mesafesi ve kar l klar  raylardaki kot farkl l klar  
vincin raylar n n ve vinç tekerleklerinin a nmas na sebebiyet verir. Bu a nmalardan dolay  vinç rahat 
hareket edemez, çal amaz duruma gelir.  
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Kareler yöntemi ile vinç yürüme yollar  (raylar) ve tekerleklerdeki deformasyon miktarlar  ölçülerek 
mevcut durum mekanik gruplara rapor edilir. Bak m s ras nda raylara yeniden eksen ve kot vermek ölçme 
gruplar n n görevlerindendir. 
 

             
 

ekil5: Tavan vinçlerinde yürüme yollar  (raylar n) ölçümü. 
 
2.2. letme D nda, yeni Yap lacak Bir Tesisin Kurulmas  S ras nda Yap lan Mühendislik 
Ölçmeleri, 
 
ERDEM R kendi s n rlar  içinde kulland  dik koordinat sistemine sahiptir. Ayr ca fabrika içerisinde 
kuru unda tesis edilen kot röperleri mevcuttur. Tüm tesis içindeki birimler bu koordinat ve kot sistemine 
göre in a edilir ve montaj  yap l r. Yani fabrika içerisindeki en ufak bir ankraj c vatas n n bile koordinat 
ve kot de eri mevcuttur.  
 
Yeni bir tesisin kurulmas  s ras nda bir çok mesleki grubun yan nda Harita Mühendisli i de bir fiil hizmet 
vermektedir. n aat öncesi mevcut arazinin durumunun ölçülerek mimari ve in aat proje gruplar na altl k 
olu turmas  ve bir projenin ba ndan sonuna kadar Ölçme Elemanlar na ihtiyaç duyulmas  son derece 
önemlidir.  
 
Yeni yap lacak bir projedeki ölçme hizmetleri öyle s ralanmaktad r: 
 
2.2.1. Projelendirme A amas , 
 
Öncelikle in a edilecek tesisin planlamas  yap l r. Yönetimden in a oluru al n r. Ard ndan projelendirme 
a amas na geçilir. Projelendirme s ras nda zemin etüdü için sondaj yerlerinin koordinatlar  ölçme ekibi 
taraf ndan zemine i aretlenir.  
 
2.2.2. Çelik Kaz k Yerlerinin Belirlenmesi A amas , 
 
Ere li Demir ve Çelik Fabrikas  dolgu saha üzerine in a edilmektedir. Bu nedenle yap lan binalar n ço u 
kaz kl  olarak projelendirilmektedir. Zemin etüdünün ard ndan kaz k yeri projesi belli olur. Çelik 
kaz klar n n yerleri ölçme ekibi taraf ndan  araziye aplike edilir. Kaz klar n çak m , kaz klar n do ru 
yerinde olup olmad  al m ile kontrol edilir. Gerekirse proje revize edilir. 
 
 
2.2.3. n aat Alan n n Aplike Edilmesi A amas ,  
 
Hafriyat  yap lacak proje alan  di er mevcut binalar  da kontrol edilerek bina kö eleri aplike edilir. 
Projeye kotuna göre hafriyat alan  (çal ma pay  ile birlikte ) nivo ile kontrol edilerek kazd r l r. Kaz klar, 
kaz k kes kotuna göre kestirilir. Proje kö eleri yeniden i aretlenir. Bu kö eler ayn  zamanda kal p 
kö eleridir.  
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2.2.4. Ankraj C vatalar n, Çelik Kolon ve Kiri lerin Yerle tirilmesi A amas , 
 
ERDEM R’deki binalar beton üzerine çelik konstrüksiyon eklinde yap lmaktad r. Çelik grubu betona 
büyük ankraj c vatalar  ile ba l d r. Binan n her kolonunda beton içine gömülü ankraj c vatas  mevcuttur. 
Bu ankraj c vatalar n n dik koordinat sisteminde belli bir koordinat de eri ve kot seviyesi vard r. 
C vatalar  yerle tirirken bu dik koordinat sistemine dikkat etmek gerekir.  
 
Ayr ca makinelerin ba lanaca  ankraj c vatalar n n da bu koordinat sisteminde yeri ve konumu vard r. 
Bu hassas dik koordinat sistemi teodolit ve nivolarla sa lan r. Eksen ve kotlardaki yap lacak hata, üzerine 
konulacak makine veya kolon ve kiri lerin yerine oturmamas na neden olacakt r. Bu nedenle hassasiyet 
milimetre hassasiyeti kadar çok azd r. 
 
Sabit yerlere ankraj c vatalar  için eksen noktalar  tesis edilir. Çelik tel yard m yla gösterilen yerlere 
ankraj c vatalar  yerle tirilir. Ankrajlar proje kotunda olmas  için nivo ile kal plara kot verilir. Beton 
öncesi ve sonras  röleve al narak ankraj yerlerinin kontrolü yap l r. Gerekli düzeltmeler sa lan r. 
 
2.2.5. Makine Montaj  A amas , 
 
Ankraj C vatas  üzerine kolonlar ve makine yerle tirilir. Montaj s ras nda kolonlar n dikli i, kotlar  
kontrol edilir. Makine montaj nda, montaj n yine belli eksende ve kotta yap lmas  gerekir. Makine asesi 
proje ekseni ve kotunda yerle tirilir ve somunlar s k l r. Makine montaj nda hassasiyet mikron 
derecesinde olmas na kar m in aat a amas nda mm ve cm hassasiyetindedir. 
 
3. Mühendislik Ölçmeleri S ras nda Kar la lan Zorluklar, 
 
ERDEM R’in a r sanayi olmas  nedeniyle ölçüm kalitesini ve hassasiyetini azalt c  bir çok d  etken 
mevcuttur. Bu d  etkenleri görerek bertaraf etmek yine ölçme hizmetini veren grup taraf ndan 
olmaktad r. Bu etkenler s ras yla: 
 

 Vibrasyon (sars nt ), fabrika hareketli ekipmanlardan meydana geldi i için  vibrasyon miktar  
oldukça fazlad r. Bu nedenle hassas olan ölçme aletleri bu durumdan etkilenerek yanl  de er 
verebilmektedir. Böylece ölçüm kalitesi azalmaktad r. Bunun önüne geçmek için sistem 
durduktan sonra ölçüm yap lmaktad r. 

 
 Gazl  ve Tozlu Ortam, demir ve Çelik fabrikalar  bilindi i üzere oldukça fazla tozlu ve gazl  

ortamlardan meydana gelir. Bu durumlarda optik ölçme aletinin görü  alan n  azaltmaktad r.  
 

 I k Yetersizli i, çelikhane, Haddehane içleri genellikle lo  ortamlard r. Bu tesislerdeki k 
yetersizli i ölçüm hassasiyetini azaltmaktad r. I n az oldu u yerlerde seyyar kland rma 
elemanlar yla ve el fenerleriyle çözülmektedir. 

 
 Yüksek Is , Özellikle demir ve çeli in üretiminin yap ld  Çelikhane, Slab F r n , Yüksek F r n 

çevresindeki ölçümler s ras ndaki yüksek s cakl k kullan lan ölçme ekipmanlar n  olumsuz 
etkilemektedir. 

 
 Zaman ve Ortam Bask s , ERDEM R 24 saat üretim yapan bir irkettir. Dakikada binlerce lira 

de erinde çelik üretilmektedir. Bu nedenle dakikalar n çok büyük önemi vard r. Saniyelerin 
de erli oldu u bu durumda yap lacak Mühendislik Ölçümleri zaman zaman oldukça k sa 
zamanlarda gerçekle mektedir. Çünkü üretimin yeniden ba lamas  gerekir. 

 
ERDEM R gibi a r sanayide bak m s ras nda ayn  anda birçok ekip çal maktad r. Ölçüm s ras nda 
kalabal k ortam ölçümü etkilemektedir. Ayr ca yukar daki tavan vinçlerinin sürekli yük ta mas , tehlikeli 
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ortam ölçme i ini yapanlar n konsantrasyonlar n  azaltmaktad r. Bu nedenle Harita ve Kadastro 
Mühendisleri’nin bir görevi de birlikte çal t  elemanlar n  Sa l  ve Güvenli ini sa lamakt r.  
 
4. ERDEM R’de Kullan lan Ölçme Aletleri ve Ölçme Aparatlar , 

 
ERDEM R’de birçok ölçme aleti mevcuttur. Bunlar; hassasiyeti (1mm+1.5 ppm) olan Total-Station, 
teodolit, dijital nivo, 1 km gidi  dönü  hassasiyeti 1mm olan optik nivo,  teodolit mikrometresi, nivo 
mikrometresi, çelik cetveller ve mastarlar, tutaçlard r (manyetik aparatlar). ekil 6’da bunlardan bir kaç  
görülmektedir. 
 

      
 

ekil 6: ERDEM R’de Ölçme S ras nda Kullan lan Aletlerden Baz lar  
 
5. Alet Kalibrasyonu, 
 
ERDEM R’de yap lan Mühendislik Ölçmeleri hassasiyet gerektiren hizmetler oldu u için alet 
kalibrasyonu çok önemlidir. Bu nedenle aletlerin s k s k kalibre edilmesi gerekir. Aletler kalibre edilmek 
üzere, kullan l  s kl na göre stanbul ve Ankara’daki lisansl  kalibrasyon merkezlerine 
gönderilmektedir. Ayr ca çelik metreler ERDEM R içindeki “Hassas Aletler” biriminde kontrolden 
geçirilmektedir. 
 
 

 
 

ekil7: Alet Kalibrasyon Belgesi 
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6. Sonuç ve Öneriler, 
 
ERDEM Rdeki Harita ve Kadastro Mühendisleri bir çok meslek gruplar yla birlikte çal maktad r. 
Makine, n aat, Mimar, Çevre, Ziraat, Jeoloji gibi meslek disiplinleri ile koordineli olarak çal an Harita 
ve Kadastro Mühendisleri bu a r sanayi kurulu unun olmazsa olmaz mühendislerindendir.  
 
Bu koordineli çal ma, üretimin verimini önemli derecede artt rmakta, üretilen malzemenin kalitesini 
etkilemektedir. Yat r m ve bak m varsa Harita ve Kadastro Mühendisi her a amada hizmet vermektedir. 
Bu bildirin amac , yeni mezun olacak veya alan de i tirecek Harita ve Kadastro Mühendisleri’ne yeni 
ufuklar açmak, a r sanayi kurulu lar nda Harita ve Kadastro Mühendisleri’nin de çal abilece ini 
vurgulamakt r. 
 
Bundan sonraki y llarda GPS fabrikada yayg n olarak kullan labilecek hale getirilebilir, Co rafi Bilgi 
Sistemi ERDEM R’de uygulan labilir, yüzey taramal  cihazlar n kullan m  gerçekle tirilebilir. 
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Özet 
 
Ankara Ba kent Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firma taraf ndan imalat  yap lan 
hidroenerji santralinde kullan lacak iki er adet çelik borunun ba lant  yerlerinin eksen mesafeleri, 
ba lant da kullan lacak vida yuvalar n n konumlar , (birbirlerine ve orta eksene uzakl klar ) 
belirlenmi tir. Ayr ca iki ana ba lant  yüzeyinin birbirlerine dikli i ve üçüncü yüzeyin bu yüzeylerin orta 
dikmelerinden geçen do rultu ile yapt  aç n n ölçümü kontrol edilmi  ve projesinde verilen de erlerden 
sapma miktarlar  jeodezik ölçme aletleri ile ölçülüp de erlendirilmi tir.  Jeodezik ölçmeler, pilye üzerine 
kurulan Leica TCRM1202 elektronik aleti ile 0.2mm kal nl kta Leica Levha prizma kullan larak 
yap lm t r 
 
Borular n ba lant  noktalar n  olu turan 28mm, 24mm ve 16mm çapl  vida yerlerinin merkezlerinin al m  
yap lm t r. Çap  1640mm, 1270mm ve 210mm olarak tasarlanm  çelik tüpün üç adet ba lant  noktas n  
ayn  anda görebilecek aç ya sahip bir istasyon noktas  pilye olarak tesis edilmi tir.   Ölçülecek tüpler vinç 
yard m yla uygun konuma getirilerek ba lant  vida yuvalar na yerle ecek uygunlukta tasarlanan, ölçme 
aparat  silindirler üzerine levha prizma yerle tirilmi  ve bu ölçme aparat  yuvalara yerle tirilerek her 
prizmaya üçer defa uzunluk okumas  yap larak ortalamalar  al nm t r. Ölçüme konu olan R=1640-1270-
210 mm çapl  iki farkl  tipte iki er adet çelik tüpün ba lant  a zlar n n merkezleri ölçülmü  ve her nokta 
için x, y ve z de erleri hesaplanm t r. 
 
Anahtar Sözcükler: Hidroenerji santral , çelik boru ba lant lar n n jeodezik kontrolü, kalite kontrol 
ölçmeleri, mühendislik ölçmeleri. 

 
THE CONTROL OF STEEL TUBE CONNECTION SITES BY MEANS OF GEODETIC 

INSTRUMENTS 
 

Abstract 
 
Organized Industrial Zone in Ankara, manufactured by a company operating in two pieces of steel pipe 
joints used for hydropower plant axis distances, connecting to the screw slot positions (distances from 
each other and the middle axis) were determined. In addition to the two main surface of the orthogonal to 
each other and the middle third of the surface of these surfaces have been checked and the measurement 
of the angle uprights last strike with his project, the amount of deviation from the values measured and 
evaluated with geodetic instruments. Geodetic measurements were performed by a Leica prism with 
0.2mm thickness and a Leica TCRM1202 electronic device. 
 
Pipes to the ports that make up a 28mm, 24mm and 16mm diameter screw locations were surveyed 
centres. Diameter 1640mm, 1270mm and 210mm steel tube is designed as a three at the same time be 
able to see the angle of the port has been established as a station point. Tubes are measured using a crane 
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brought to the appropriate location to settle in compliance with the screw holes are designed, measuring 
apparatus and measuring apparatus cylinders placed on the prism sheet by placing the slots of each prism  
measured three times and then the average length was calculated. Measurement, which is the subject of 
two different types of R = 1640-1270-210 mm diameter steel tube to the mouth of two centres were 
measured, and then the x, y and z values for each point were calculated.  
 
Keywords: Hydropower plant, geodetic control of steel pipe points,The quality of control 
measurements,engineering surveying  
 
1. Giri  
 
Hidroelektrik santrallerinde su transferi için kullan lacak olan Avusturya tasar ml , Türk sanayicisi 
taraf ndan imalat  yap lm  iki er adet çelik borunun ( ekil 1), ba lant da kullan lacak vida yuvalar n n 
konumlar  (birbirlerine ve orta eksene uzakl klar ) belirlenerek, imalat n projeye uygunlu u kontrol 
edilmi tir. Ayr ca üzerinde vana ya da tahliye amaçl  bir boru ç k  yüzeyi daha bulunan dirsek eklindeki 
borunun, iki ana ba lant  yüzeyinin birbirlerine dikli i ve üçüncü yüzeyin bu yüzeylerin orta 
dikmelerinden geçen do rultu ile yapt  aç  kontrol edilmi  ve projesinde verilen de erlerden sapma 
miktarlar  jeodezik ölçme aletleri ile ölçülüp de erlendirilmi tir.   
 

     
 

           
ekil 1. Kontrolü yap lan çelik borular 

2. Ölçmelerin Yap lmas  
 
Jeodezik ölçmeler, aç  okuma hassasiyeti 2” (derece saniye), mesafe okuma hassasiyeti 2mm+2 ppm olan 
ve pilye üzerine kurulan Leica TCRM1202 elektronik aleti ile 0.2mm kal nl kta Leica Levha prizma 
kullan larak yap lm t r.  
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ekil 2. Çelik pilye       ekil 3. Vida yuvalar na göre levha prizmalar 
 
malat  yap lan çelik borular, sanayinin içinde s k k bir ekilde imalat  yap lan di er malzemelerle 

birlikte depoda bulunmaktayd . Vinç yard m yla borunun getirilip yerle tirilebilece i bo  bir alana, üç 
boru a z n  ayn  anda gözleyip ölçüm yap labilecek konuma sahip noktada bir çelik pilye tesisi yap ld  
( ekil 2). malat  yap lan boru vinç yard m yla aletin konumland  yere ölçüm yap labilecek ekilde 
yerle tirildi. Pilye üzerine kurulan Leica TCRM 1202 model Elektronik total station aleti ile boru uç 
yüzeylerinde aç lan deliklerin merkez noktalar n n ölçümü yap ld . 28mm, 24mm ve 16mm çapl  vida 
yuva merkezlerini ölçebilmek için bu yuvalara yerle ecek uygunlukta tasarlanan ayn  çapta, tornadan 
silindir bir parça imalat  yap ld . Bu silindir eklindeki ölçme aparat n n üzerine kâ t reflektör yap t r ld  
( ekil 3). Yuvaya yerle tirilen bu aparat ile yerel koordinat sisteminde üç boyutlu koordinatlar  ölçüldü. 
Bu ölçümler, aletin ve imalat  yap lan borunun konumu de i tirilmeden 3 kez tekrarland . Ölçüme konu 
olan R=1640-1270-210 mm çapl  olarak tasarlanm  farkl  tipte iki adet çelik tüpün ba lant  a zlar ndaki 
vida yuvalar n n merkezleri ölçülmü  ve her nokta için x, y, z de erleri hesaplanm t r. Her ba lant  
yüzeyi için vida yuvalar n n ölçülen koordinatlar n n ortalamas  al narak a rl k merkezi ve dolay s yla 
yüzeyin orta noktas  belirlenmi  olur.  Ölçümü yap lan noktalar n Autocad’de üç boyutlu(3D) çizimi 
yap ld  ( ekil 4). 
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ekil 4. Ölçümü yap lan noktalar n Autocad’de üç boyutlu görünümü 
 

 
3. Boru Merkezinin ve Yar çap Uzunluklar n n Belirlenmesi 
 
Boru ba lant  yüzeyindeki vida yuvalar n n ölçülen koordinatlar n n aritmetik ortalamalar  al narak boru 
merkezi hesaplan r. Boru merkezinin ortalama koordinatlar  ile ölçülen her bir nokta aras ndaki yar çap 
uzunlu u Ri, 
 

                                                                                                                          (1) 
 
e itli i ile hesaplan r ( ekil 5). Vida yuvalar n n merkezlerinin ölçülen koordinatlar  ile her yuva 
merkezinden (1) e itli i ile hesaplanan yar çap uzunluklar  a a da görülmektedir. 
 

Nokta No Sa a Yukar  Z Ri 
1 112.8160 97.1597 5.3309 0.816866
2 112.6749 97.0727 5.1964 0.817519
3 112.5676 97.0105 5.0242 0.817219
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 

22 113.3322 97.4966 5.4349 0.820088
23 113.1568 97.3792 5.4534 0.817519
24 112.9809 97.2649 5.4189 0.816954

 
Orta nokta 113.1584 97.4214 4.6370 0.819087
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ekil 5. Borunun uç yüzeylerinde ölçülen noktalar, hesaplanan yar çaplar  
 
4. Düzlem Olu turma ve Normal Vektörlerinin Belirlenmesi 
 
Üç noktadan bir düzlem geçer. Yüzey üzerinde okunan noktalardan, en büyük yüzeyi olu turacak ekilde 
3 nokta seçildi, bu 3 noktadan bir düzlem geçirildi ve bu yüzeylerin normalleri hesapland . Noktalar 
kayd r larak yüzey üzerinde di er düzlemler (nokta say s n n 1/3’ü kadar ya da nokta say s  kadar) 
olu turuldu. Daha fazla yüzey olu turulup normal hesaplar  yap labilir. Ama burada en geni  yüzeyi 
olu turan üçgeni almak normalin de erini hassasla t r r. Olu turulan bu yüzeylere ait normallerin 
ortalamas  bulunarak yüzeyin ortalama normali hesaplan r. Di er iki yüzey için de bu hesaplamalar 
yap l r. Bu hesaplamalar imalat  yap lan bir borunun 3 adet yüzeyi içindir. Di er boru için de ayn  
hesaplamalar yap l r. 
 
Yerel koordinat sistemindeki 3 adet, A(a1, a2, a3) , B(b1, b2, b3) , C(c1, c2, c3) noktalar ndan geçen 
düzlemin normali,  normal vektörü göstermek üzere,  
 

                             
                                                             
                                                     
vektörüdür. A, B, C noktalar ndan geçen düzlem üzerinde X(x, y, z) keyfi bir nokta olmak üzere düzlemin 
denklemi, 
 

       
 
 

 
 
olur (H. Azcan). Bu e itliklere göre 3 noktadan geçirilen düzlemler ve bu düzlemlerin normal vektörleri 
hesaplanm t r ( ekil 6). Autocad’de vektör kesimleri yap l r. Bu çizim üzerinden gerekli hesaplamalar 
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yap l r. Boru yüzeylerinin fla  ölçüsü ekil 7’de, borular n yandan ve önden görünü leri de ekil 8’de 
görülmektedir.  

 

 
ekil 6. Normalleri hesaplanan üçgen yüzeyler 
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ekil 7. Autocad ortam nda yüzeylerin fla  ölçüsü 
5. Normallerin Kesi imi  
 
Yüzeylerin ortalama merkezlerinden geçen o yüzeye ait ortalama normaller, Autocad program nda üç 
boyutlu olarak çizilerek vektör çizimleri olu turuldu. Vektörler birbirleri ile kesi tirilerek (Vektör 
say s :3, kesi en vektör say s :2) belirli bir noktada kesi mesi gereken iki vektörün farkl  bir noktada 
kesi ti i görüldü. Boru uç yüzeylerinin a rl k merkezinden geçen normaller aras ndaki kesi im aç s , 
normallerin kesi mesi gerekti inden 90o olmal d r. Ayr ca kesim noktas ndan boru yüzeylerine olan 
uzakl klar projede verilmi  idi. Bu uzakl klar n de erlendirmesi yap ld .  
 
Üst boru ba lant s n n yüzey merkezi ve yüzeyin ortalama normali ayn  ekilde hesapland . Üç boyutlu 
çizimde belirlenen yüzey merkezi ve yüzey ortalama normal vektörü de erleri girilerek Autocad 
program nda i lenecek veri elde edilmi  oldu. Programda yap lan de erlendirme sonucunda üstte bulunan 
bu ç k  borusu ucunun yüzeyinin olmas  gereken konumda olmad  tespit edildi.  
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ekil 8. Autocad ortam nda borunun yandan ve önden görünü ü 

 
6. Sonuç 
 
Borular n uç yüzeylerinin ortalama merkezlerinden geçen o yüzeye ait ortalama normal vektörleri, 
Autocad ortam nda kesi mesi gereken noktadan farkl  bir noktada kesi ti i, aradaki fark n tolere 
edilebilecek bir de er olmas  nedeniyle yüzeylerin birbirlerine dik oldu una karar verilmi tir.   
 
Üç boyutlu çizimde belirlenen yüzey merkezi ve yüzey ortalama normal vektörü de erleri girilerek 
Autocad program nda yap lan de erlendirme sonucunda üstte bulunan bu ç k  borusu ucunun yüzeyinin 
olmas  gereken konumda olmad  tespit edilmi tir. 
 
Kaynaklar 
 
Karadeniz Ahmet A., (1977). Yüksek Matematik Cilt. 2, Ça layan Bas mevi, stanbul. 
Azcan, H., Analitik Geometri, Ünite 9, S.188. Aç k Ö retim Fakültesi Yay nlar  
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BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAH L  ANRO MAN N AATI 
NDE DEN Z D P HAR TASININ BAT METR K YÖNTEMLE 

OLU TURULMASI 
 

C. UÇAR, M.K. TORUN 
 

1 stanbul Teknik Üniversitesi, n aat Fakültesi, Geomatik Mühendisli i Bölümü, 
Kamu Ölçmeleri Anabilim Dal , stanbul, ucar_c@hotmail.com 

 
2 stanbul Teknik Üniversitesi, n aat Fakültesi, Geomatik Mühendisli i Bölümü, 

Kamu Ölçmeleri Anabilim Dal , stanbul, koraycan82@hotmail.com 

 

Özet 

 
Gürp nar sahilinde gerçekle tirilen Ta -Tahkim (anro man) in aat  i inde projeye konu olan sahil 
eridinin topografik yap s n n belirlenebilmesi, hak edi  ödemelerine esas kabul edilen kantar  

de erinin kontrol ve takibinin gerçekle tirilebilmesi amac yla Gürp nar sahil eridinde  hidrografik 
ölçmeler yap lm t r. Yersel ve batimetrik ölçme kombinasyonu ile elde edilen say sal  yükseklik 
modeli yard m yla deniz dip haritas  olu turulmu , NetCAD yaz l m  kullan larak alan ve  hacim 
hesaplamalar  yap lm t r. Sonuç olarak; anro man in aat nda kullan lan dolgu malzemesi  miktar n n 
%7  hata ile belirlenmi  oldu u tespit edilmi tir.. 

 
Anahtar Kelimeler: Batimetri, Anro man, skandil 

 

1.Giri  

Dünyam z n yakla k dörtte üçü sularla kapl d r. Ülkemiz ise, üç taraf  denizlerle çevrili binlerce  
kilometre uzunlu unda k y lar , say s z körfezleri, yüzlerce göl, gölet ve baraj gibi su toplama alanlar   
bulunan say l  ülkelerden birisidir. Özellikle k y  yap lar n n yo un oldu u bölgelerle, göl,gölet,  
barajgibi su toplama alanlar nda bu çal malar daha da önem kazanmaktad r. Ayr ca, liman,   
tersane,anro man, tüp geçit gibi mühendislik projelerinde, deniz kirlili i, at k su deniz de arj , enerji  
/ileti im, do algaz, petrol boru hatt  vb. boru hatlar n n dö enmesi gibi birçok konuda hidrografik   
çal malar n gerçekle tirilmesi zorunludur. 

 

stanbul Büyük ehir Belediyesi Yap  leri Müdürlü ü taraf ndan 6.9.2006 tarihinde 5.560.330 TL 
bedelle Yap  Proje Merkezi n . A. .’ ye ihale edilen; mevcut sahil çizgisinin Marmara denizine do ru 
yakla k 30 metre ta nmas , 2186 metrelik anro man dolgusu ve dolgu hatt na paralel  5 metre  
geni li inde beton yol imalat ndan olu an “Gürp nar Sahili Anro man n aat ” i i; deniz dip   
haritas n n olu turulmas nda kullan lan yöntemin teorik olarak aç kland  uygulamada; yersel ve 
hidrografik ölçmeler sonucu elde edilen veriler 3 boyutlu model üzerinden incelenmi tir. 
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Anro man imalat na ba lamadan önce proje güzergah n n aplikasyonu, dolgu miktar n n belirlenmesi 
ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülebilmesi için zaruri olan deniz dip haritas n n (iskandil) 
olu turulmas  ve anro man imalat  üzerinden al nan ölçülerle hesaplanan imalat miktar yla, ta  
oca ndan antiyeye çekilen dolgu malzemesinin kantar tonaj de erlerinin kontrollü gözlemlerini 
içeren bu çal mada; batimetrik ölçme yöntemleri ve donan m türleri ayr nt lar yla ele al nm , deniz 
dip haritas n n olu turulmas nda tercih edilen metodun ekonomisi, kabul edilebilir hata s n r n n 
belirlenmesi ve sonuç verileri ayr nt l  olarak analiz edilmi tir. 

 

2. Batimetrik Ölçme Tekni i  
 
Derinli i ölçülen noktalar n yatay düzlemdeki konumunu saptamak amac yla konum ölçmeleri yap l r. 
Konum ölçmeleri karadaki jeodezik noktalara dayal  olarak yap l r. Çünkü bu noktalar n koordinat 
bilgileri mevcuttur. 
 
3. Batimetrik Ölçmelerde Kullan lan Yöntemler  
 
Hidrografik ölçmeler suyun dinamik yap s , deniz dibi yap s n n bilimsel haritalamas  
gibi çal malar  içerirken batimetrik ölçmeler deniz dibi topografyas n n belirlenmesi ve 
haritalama çal malar  için gerçekle tirilmektedir. Karasal ölçmeler ile deniz ölçmeleri 
aras ndaki en önemli farklardan biri gözlemlenen yüzeyin do rudan görülemiyor olmas  
nedeniyle ölçmeler uzaktan yap lmas d r. Eskiden kullan lan klasik derinlik ölçme aletleri 
ile yap lan ölçmelerdeki do ruluklar yeterli olmay nca elektrometrik yöntemler ve modern    
aletler geli tirilmi tir. Çal ma alan n n ve projenin türüne göre farkl  aletler  
kullan lmaktad r. 
 
3.1 Batimetrik ölçme yöntemleri 
 
A) Klasik Yöntemler: K y ya yak n sularda uygulanmaktad r. 
 

 Sabit do rultu yöntemleri 
 

 Önden kestirme yöntemi 
 

 Geriden kestirme yöntemi 
 
B) Elektrometrik yöntemler: Elektromanyetik dalgalarla ölçme yapan aletler ve uzunluk fark  
ölçmesine dayan r. 
 

 Do rusal yöntem 
 

 Dairesel yöntem 
 

 Hiperbolik yöntem 
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3.2 Echo Sounder ve çe itleri  
 
Echo sounder,ultrasonik ses dalgalar  yard m yla deniz dibi derinli ini ölçen ve 
dikey deniz ortam ndaki cisimlerin yüzeye olan mesafesini tespit eden bir seyir yard mc  
cihaz d r.Bal kç l kta, bal k sürülerinin aranmas nda kullan lmaktad r.Bu 
cihazlarda ultrasonik ses dalgalar n n kullan lma nedeni denizde daha çabuk yay lma özelli ine 
sahip olmalar d r.Echo sounder deniz suyuna 14-200 kHz frekansl  pals eklinde bir enerji gönderir. 
Geminin omurga hizas ndan deniz suyuna dik olarak gönderilen hüzme eklindeki 
bu enerji palsi deniz ortam ndaki yans t c  hedeflere çarp p yank  olarak geri döner. Cihaz al c s  
taraf ndan bu ekolar al n p genli i yükseltilir ve bir kay t edicide kaydedilir. ( ekil 1) 

 

                                               
 
   ekil 1. Echo sounder 
 
 
3.3 Batimetrik ölçmelerde Echo Sounder ve kullan m alanlar  
 
Deniz dibini dönen sinyale göre farkl  renklerde göstererek, tabandan a a ya do ru malzemenin 
as l (gev ek) veya sert olup olmad n n izlenebilmesi olanakl d r. Do rudan bilgisayara hem deniz 
dibinin grafi ini hem de say sal de erlerini kay t yapar. 8.50.120,200kHz de i ik aç larda transducer 
seçenekleri. 1cm derinlik hassasiyeti. DGPS giri i.HydroPro gibi yaz l mlar ile do rudan çal abilme. 
Kolay ta nabilir. (http://tr.wikipedia.org) 
 
4. Deniz Dip Haritas n n Echo sounder Kullan larak Batimetrik Yöntemle 
Belirlenmesi  
 
4.1 Tarihsel süreç ve güncel uygulamalar 
 
XII. yüzy lda Araplar n pusulay  icat etmeleri ve bunun denizciler taraf ndan kullan lmaya 
ba lanmas , insano lunun denizlere aç lmas na, dolay s yla denizlere ait bilgilerin ço almas na 
olanak sa lam t r. Projeksiyon yöntemine göre yap lm  ilk deniz haritas  1659 y l nda Gerhart 
Kremer (takma ad  Mercator) taraf ndan gerçekle tirilmi tir. XVII. yüzy la kadar yap lan haritalar n 
ana amac , k y ya yak n denizlerde gemi ula t rmac l n n güvencesini sa lamak olmu tur. Bu 
haritalar genellikle özel kurum veya ki iler taraf ndan yap lm t r. Daha sonraki y llarda, XVII. 
yüzy l n ortalar na kadar Felemenkliler hükümetlerinin de kontrolü alt nda deniz haritalar  
yapm lard r. Benzer ekilde Frans zlar da 1720 y l nda Paris’te bir Deniz Harita bürosu kurarak 
resmî anlamda harita yap m na ba lam lard r. XIX. yüzy ldan itibaren deniz ticaretinin ve 
hidrografik ara t rmalar n önem kazanmaya ba lamas yla hemen hemen her denizci ülkede, özellikle 
denizcilikte ilerlemi  ülkelerde Hidrografi bürolar  veya ubeleri kurulmu tur. Hidrografik Haritalar 
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ve Genel Özellikleri Deniz ula t rmac l , bilimsel ara t rma, teknik hizmetler ve benzeri amaçlar için 
Deniz, Göl ve Akarsularda yap lan ve sualt  zemini ile k y ya ait topo rafik verileri kapsayan 
haritalara, «Hidrografik Haritalar» denir. Bu haritalar n genel özellikleri ve kapsad klar  ayr nt lar 
ölçeklere göre a a daki gibi s ralanabilir :  
 
l . Okyanus Haritalar :  
Dünya haritas n n tamamlanmas  ve okyanus a r  deniz ula t rma yollar n n belirtilmesi amac yla 
yap lan 1/5.000.000 ve daha küçük öl¬çekli haritalard r. Bu haritalar genellikle okyanus a r  seyir 
amaçlar  için kullan ld ndan kolay ve ekonomik seyre olanak sa layan projeksiyon yöntemlerine 
göre çizilmi lerdir. Bunlarda, enlem ve boylam dairelerinin olu turdu u co rafî koordinat a  aç k 
olarak görülür. Adalar n genel görünümleri hariç karalara ait ayr nt lar bulunmaz. Önemli seyir 
yollar  (güzergâhlar ) ile bu yollar üzerindeki sualt  zeminine ait derinlik de erleri gösterilmi tir. 
 
2. Genel Görüntü Haritalar   
Bu haritalar, okyanus haritalar  ile normal deniz haritalar  aras n¬da ba lant y  olu tururlar. 
Ölçekleri 1/5.000.000 ilâ 1/1.000.000 aras n¬dad r. Genellikle seyir amaçlar  için kullan ld ndan 
kolay ve ekonomik seyre olanak veren projeksiyon yöntemlerine (Mercator ve Gnomonik projeksiyon) 
göre çizilmi lerdir. Genel görüntü haritalar nda, okyanus haritalar nda gösterilen ay¬r nt lara ek 
olarak, büyük görü  uzakl  olan kl  fenerler, konum belirlemek için otomatik sinyal veren telsiz 
istasyonlar , yang n ihbar istasyonlar , seyir yollar  üzerinde daha s k aral klarla derinlik de erleri, 
20, 40, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 m. ana derinlik çizgileri (tesviye e rileri=izobatlar) ve bölgesel 
manyetik pusula sapmalar  vb. gösterilmi tir.  
 
 
3. Normal Deniz Haritalar  
 Bu haritalar okyanuslar d ndaki denizlerde ula t rma hizmetlerini kolayla t rmak ve güvencesini 
sa lamak amac yla yap lan 1/1000 000 ilâ 1/250 000 ölçekli haritalard r. Yelken haritalar  ad  ile de 
tan nan bu haritalarda genel görüntü haritalar ndaki ayr nt lara ek olarak, denizde ve k y da bulunan 
fenerler, amand ralar ve telsiz istasyonlar  gibi önemli seyir yard mc lar , k y daki yüksek 
tepeler,liman tesisleri, genel yerle me bölgeleri, s kla t r lm  derinlik de erleri ve ana derinlik 
e rileri, varsa s l klar ve banklar vb. ayr nt lar gösterilmi tir. Sabit pafta boyutlar  içine Mercator 
veya Gnomonik projeksiyon yöntemlerine göre çizilmi lerdir.Kapsad klar  ayr nt lardan anla laca  
gibi Normal Deniz Haritalar  gemiciler için Yersel Navigasyona olanak sa layan haritalard r. 
 
4.K y  Haritalar  
K y  haritalar  ayr nt  yönünden en zengin Hidrografik haritalard r. Denizlerin karaya yak n bölgeleri 
için yap l rlar ve ölçekleri 1/250.000 ile 1/40.000 aras ndad r .Karaya ait daha zengin ayr nt y  
kapsad kla¬r ndan Yersel Seyire daha uygun haritalard r.K y  haritalar  seyir d nda ba ka 
amaçlarla da kullan ld ndan, Mercator ve Gnomonik projeksiyonlar n d nda de i ik 
projeksiyonlarla çizilmi  olanlar n  da görmek mümkündür. 
 
5. Özel Haritalar  
Deniz ve Göllerde yap lan 1/40 000 ve daha büyük ölçekli Hidrografik haritalard r. Seyir amaçlar  
yan nda, sualt  ve su k y s nda yap la¬cak ara t rma, in aat ve i letme hizmetleri için çok yönlü 
kullan lma amaçlar  vard r. Özel haritalar s n f na giren haritalardan baz lar  unlard r: 
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1) Liman haritalar , 
2) Gemi demirleme sahalar na ait haritalar,  
3) Bo az ve su yolu (kanal) haritalar ,  
4) Do al ve yapay göl haritalar ,  
5) Özel ara t rma haritalar ,  
6) Askerî amaçl  haritalar vb.  
 
Özel haritalar genellikle amaca uygun projeksiyon yöntemine göre çizilirler ve gereksinilen ayr nt y  
kapsarlar. Ancak bunlar n büyük ço un¬lu unda sualt  zemininin ve k y n n topo rafik durumu aç k 
olarak gösterilmi tir, bir akarsuyun denize döküldü ü bölgenin kara ve deniz ayr nt lar n  belirten bir 
Amerikan Deniz (nautik) haritas na ait bir örnektir. 
 
 
6. Hidrografik Plânlar  
Deniz ve göl k y lar  ile akarsularda yap lan 1/5 000 ve daha büyük ölçekli Hidrografik plânlard r. 
Ara t rma ve i letme hizmetleri için yap l rlar ve bunlara uygun ayr nt y  kapsarlar. Genellikle küçük 
sahalarda yap ld klar ndan projeksiyonlar  serbest, fakat presizyonlar  yüksektir. Akarsu plânlan ve 
kesitleri ile özel hidrografik ölçmelere dayal  çizimler bu s n fa dahildir. ( Tarihte ve Günümüzde 
Deniz Haritalar  ve Önemi , Ö. Esen, .B. Gündo du )  
 
 
4.2) Yöntemin avantaj ve dezavantajlar  
Hidrografik mesahada kullan lan ölçüm teknolojisi köklü de i ikliklere u ramaktad r. Önceden 
kullan lan batimetrik profiller vas tas yla örnekleme metoduyla kar la t r ld nda, günümüzün çok 
bimli akustik ve havadan lazer sistemleri neredeyse tam deniz dibi kaplamas  ve ölçümü 
sa lamaktad r. Uydu ile mevki bulma sistemlerinin mevcudiyeti ve özellikle diferansiyel tekniklerle 
kullan lmas yla verinin yatay düzlemdeki mevkiini hassas olarak tespit imkan  büyük ölçüde artm t r. 
Teknolojideki bu ilerleme, günümüzün mevki bulma hassasiyetinin, haritalar n dayand  verilerin 
mevki hassasiyetinden daha yüksek olmas n  sa lam  olmas  nedeniyle, özel olarak önem kazanm t r. 
Bununla birlikte bir hidrografik mesahan n do rulu unun ve taml n n hiçbir zaman karada yap lan 
ölçümlerinkine ula amayaca  göz önünde bulundurulmal d r.(Uluslar Aras  Hidrografi Örgütü 
Hidrografik Mesahalar için HO Standartlar ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

248

5. Deniz Dip Haritas n n Batimetrik Yöntemle Olu turulmas  

5.1 Projenin Tan m  

stanbul Büyük ehir Belediyesi Yap  leri Müdürlü ü taraf ndan  6.9.2006 tarihinde 5.560.330 TL 
bedelle Yap  Proje Merkezi n . A. ’ne  ihale edilen “Gürp nar Sahili Anro man n aat  i”; 2186 
metrelik sahil eridinin yakla k 30 metre Marmara denizine ötelenmesi, mevcut sahil eridi ile 
anro man güzergah  aras nda kalan bölgenin doldurulmas , olu turulacak anro mana paralel olarak 
5 metrelik beton yol in aat , çekirdek anro man  dalga etkisinden korumak amac yla anro mana 
paralel palya ve topuk imalat n  kapsayan  bir sahil düzenleme in aat  projesidir.( ekil 2,3,4) 

 

ekil 2. Proje Tip Kesiti 

 

ekil 3. Proje Öncesi Uydudan Görünüm 

 

ekil 4. Proje Sonras  Uydudan Görünüm 
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5.1.2 Deniz dip haritas n n olu turulmas n n gereklili i  

Anro man in aatlar nda hak edi  ödemelerine esas kabul edilen kantar ölçüm de erleri; ta  
oca ndan çekilen dolgu malzemesi miktar n n belirlenebilmesi için son derece önemli olmakla 
birlikte ölçümleri yapan kantar mekanizman n uzun süreli kullan m  sonucu ölçü aletinin 
kalibrasyonun korunamamas  ve ölçümlerin müteahhit firma kontrolünde ki operatörler taraf ndan 
yönetiliyor olmas  sebebiyle hataya ve dolayl  olarak kamusal anlamda maddi kay plara neden 
olabilmektedir.Bu durum kantardan geçen dolgu malzemesi miktar n n, imal edilen anro man in aat  
üzerinde birebir ölçmeler yap lmas n  ve ölçme verilerinden elde edilecek hesap sonuçlar yla kantar 
ölçüm de erlerinin kontrol edilmesini gerektirmekte ve bu durum deniz seviyesinin alt nda bulunan 
in aat zemininin belirlenebilmesi için deniz dip haritas n n olu turulmas n   zorunlu hale 
getirmektedir. 

5.1.3 Uygulama 

Planimetrik koordinatlar n elde edilebilmesi için projenin uyguland  in aat alan n  görü  
kabiliyetine sahip 4 poligonlu yatay kontrol a  olu turulmu , a n kendi içinde tutarl l  yersel 
ölçmelerle kontrol edilmi tir. (Z) koordinat n n üretilmesi için batimetrik ölçme yöntemleri incelenmi , 
ekonomik ve pratik kullan m kolayl  sebebiyle Echo-Sounder kullan m na karar verilmi tir.  

Bu amaçla müteahhit firma taraf ndan kiralanan orta büyüklükteki tekneye Echo-Sounder donan m  
tesis edilmi , kontrol ve kalibrasyon amac  ile tel iskandil ölçüleri ile kar la t r lan Echo-Sounder 
verilerinin ± 10 cm do rulu unda ve kullan labilir oldu una karar verilmi tir. 

Totalstation ölçme donan m  kullan larak karada olu turulan yatay kontrol a  baz al nm  ve deniz 
yüzeyinde ölçülen her bir detay al m noktas n n planimetrik koordinatlar  üretilmi  olup her bir nokta 
okumas  için derinlik de eri echo-sounder bilgi ekran ndan takip edilerek operatör taraf ndan 
kaydedilmi tir. 2186 metrelik anro man ve deniz dolgu alan  düzenli aral klarla taranm  ve sonuç 
olarak x, y ve z koordinatlar  bilinen 598 detay noktas ndan olu an matematiksel yükseklik modeli 
olu turulmu tur.( ekil5)

 

ekil 5 Totalstation ve Echo Sounder Kombinasyonuyla olu turulan iskandil noktalar  
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5.2 Elektronik Kantar fi leri toplam de erinin matematiksel hesap de eriyle kar la t r lmas  

Anro man imalat n n s ras yla çekirdek, payla ve topuk gibi her bir tabakas  içinayr  ayr  yap lan 
ölçmeler sonucu üretilen veriler Net CAD yaz l m  kullan larak dijital olarak içlenmi , imalat n 2186 
metrelik boykesit ekseni boyunca 20 metre aral klarla al nan enkesitleri olu turulmu  ve bu enkesit 
plan  üzerinden kübaj hesab  yap lm t r. Bu de er (m=dxV) ba nt s  gere i TSE standartlar nda 
belirlenmi  olan füme rengi anro man ta  yo unluk de eri olan 2,6 ton/m3 de eri ile çarp larak ta  
oca ndan antiye sahas na çekilen dolgu malzemesi miktar  matematiksel olarak 355310 ton olarak 
hesaplanm t r.  

Tüm bu ölçme ve hesaplamalara paralel olarak ta  oca ndan antiyeye çekilen dolgu malzemesi 
miktar  imalat süreciyle e  zamanl  olarak elektronik kantar ile kay t alt nda tutulmu  olup kantar 
fi leri toplam de eri 488000 ton olarak belirlenmi tir. 

Matematiksel hesap de eri; hak edi  ödemelerinde esas kabul edilen kantar ölçüleri toplam de eri ile 
kar la t r ld nda ölçü ve hesap sonuçlar  aras nda 32690 tonluk bir fark oldu u görülmü  
kullan lan dolgu malzemesi miktar n n % 7 hata ile hesapland  sonucuna var lm t r. 

 (Ölçü De eri-Hesap de eri/Ölçü de eri) = 488000-455309/488000 = 0,07 

 

5.3 Elektronik kantar ölçümleri ve matematiksel hesap sonuçlar  aras ndaki fark n olas  nedenleri; 

 

1) Anro man in aatlar nda s ras yla çekirdek, payla ve topuk imalat nda kullan lan ve çe itli 
katmanlardan olu an ta lar n mükemmel bir geometriye sahip olmamas  ve bu düzensizli in yersel 
ölçmelerle tam olarak belirlenememesi,  

2) Elektronik kantar kalibrasyonunda zamanla meydana gelen düzensizlikler ve kullan c  kaynakl  
hatalar n ölçü sonuçlar n  olumsuz etkilemesi, 

3) Ta  oca ndan antiyeye çekilen dolgu malzemesinin anro man imalatlarda kullan lmam  olmas  
yada tip kesitte belirtilen s n rlar n d nda imalat yap lmas  ve su alt nda kalan bu fazla imalatlar n 
yersel ölçmelere yans mamas  

4) Yap lan hesaplamalarda 30 cm olarak belirlenen proje zemininde ki tahmini çökme miktar n n daha 
üzerinde bir zemin deformasyonunun meydana gelmi  olmas  kantar ölçüleri ile hesaplanan 
matematiksel de er aras nda ki 32690 tonluk bu fark n olu mas nda etkili olan nedenlerdir. 
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SONUÇ ve ÖNER LER 

 

I. Totalstation ve Echo Sounder kombinasyonundan elde edilen veriler kullan larak projeye 
konu  olan sahil eridi için matematiksel yükseklik modeli olu turulmu , bu  model  üzerinden 
yap lan hesaplamalar yard m yla kantar ölçüleri kontrol alt na al nm t r. Prezisyon ve ölçü 
do rulu u aç s ndan yöntemin yeterli ve ekonomik oldu u görülmü tür.  

II. Matematiksel hesap de eri; kantar ölçüleri toplam de eri ile kar la t r ld nda kullan lan 
dolgu malzemesi miktar n n %7 hata ile hesapland  sonucuna var lm t r. Bu de er; idari 
anlamda kantar ölçü de erlerinin kontrol ve onay  için oldukça önemli olmakla beraber yersel 
ve batimetrik ölçmelerle kontrol alt na al nan anro man ve benzeri deniz in aatlar nda imalat 
hatalar ndan veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek kamusal zarar n da %7 s n r nda 
tutulabilece i anlam na gelmektedir. Bu sebeple anro man ve benzeri sahil düzenleme 
in aatlar nda da Geomatik Mühendisli inin imkan ve olanaklar ndan yararlan lmal  ve 
Harita Kontrol Amirlikleri daha geni  yetkilerle donat lmal d r. 

III. Anro man; çe itli katmanlardan olu an dolgu malzemelerinin kullan ld  ve her ne kadar 
belirlenen tipkesite uygun ekilde yap lmaya çal lsa da; mükemmel geometride imalat 
sonuçlar n n elde edilmesinin son derece güç oldu u in aatlardand r. Kantar fi leri toplam 
de erinin jeodezik ölçme ve hesaplamalarla birebir olarak tutturulamas ; beklenen ve do al 
bir sonuçtur. Bu nedenle hak edi  ödemelerinde Teknik artname gere i kantar ölçüleri esas 
al nmaktad r. Bu durum, kantardan geçirilen malzemenin imalatta kullan lmam  olsa dahi 
hakedi lere dahil edilmesi ve ücretlendirilmesi anlam na gelmektedir. Mevcut artlarda 
kamusal zarara aç k olan Teknik artname hükümleri, kantar ölçülerini ancak jeodezik 
ölçmeler kontrolünde esas kabul edecek ekilde yeniden düzenlenmelidir. 
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Özet 
 
Büyük çapl  liman in aatlar nda dalgak ran ve dolgu alanlar n n çekirdek yap s n n in as nda dolgu 
malzemesinin k y dan çekilerek döküm plan na uygun olarak dökülmesi gerekmektedir. Bu amaçla özel 
olarak tasarlanm  döküm gemisi kullan lmaktad r. Bu gemide yatay do rultuda navigasyon GPS 
sistemleri ile sa lanmakta olup, özel batimetrik ölçümler yapan bir sistemle de dü ey yönlü navigasyon 
sa lanmaktad r. Bildiride; Zonguldak’ta in a edilen Türkiye’nin en büyük termik santralinin kömür ve 
di er malzeme ihtiyaçlar n  sa lamaya yönelik, Eren Enerji Zonguldak Muslu Liman  dalgak ranlar  ve 
dolgu alanlar  in as  i inin özel olarak haz rlanm  döküm gemisi ile çekirdek yap s n n kaya dolgu 
uygulamas  aplikasyon ve kontrol i leri ele al narak örnek say sal veriler ile ad m ad m anlat lm t r.  
 
Anahtar Sözcükler: Zonguldak Muslu Liman ,GPS, Batimetri, Dalga k ran aplikasyonu 
 
APPLICATION ACCORDING TO CASTING PLAN OF CORE STRUCTURE IN PORT 

BUILDING BY GPS AND BATHYMETRIC SURVEY AND A CASE STUDY 
 

Abstract 
 
It’s necessary shedding with taken from coast of filling material according to casting plan for 
construction of core structure of breakwater and filling area in grand port construction. With this 
purpose, spatial designed casting ship is used. In this ship, navigation in horizontal direction by the GPS 
and vertical navigation by spatial bathymetric survey system are provided. In this paper; construction of  
breakwater and filling area of Zonguldak Muslu Port, which  these port is constructed for biggest thermal 
power plant of  Turkey by  Eren Energy Company, step by step explicated. 
 
Keywords: Zonguldak Muslu Port, GPS, Bathymetry, application of breakwater 
 
1. Giri  
 
Denizlerde , göl, gölet ve barajlarda konum ve ve derinlik ölçmeleri ile dip topo rafyas n n belirlenmesi 
ve   haritalanmas   için gerekli tüm ölçme, hesaplama ve analiz i lemlerini içeren bilimine  hidrografik 
ölçmeler ad  verilmektedir. Bu bilimsel uygulamalar özellikle su alanlar ndaki mühendislik hizmetleri 
için büyük öneme sahiptir. Özellikle liman, gemi yap m merkezleri, su alt  ula m yollar  gibi önemli 
mühendislik uygulamalar n n stratejik bile enidir (Alkan. and Kalkan, 1999). Su içinde yap n n oturaca  
zeminin  topo rafik özellikleri ve  yap n n su içindeki konumu gerek proje planlamas  ve gerekse proje 
maliyetleri aç s ndan son derece önemlidir. Bu aç dan projeye uygun özel donan m ve yaz l mlar n 
kullan lmas , projenin gerçekle me hassasiyeti aç s ndan her türlü etmenin dikkate al nmas  ve konunun 
uzman  olmu  personel kullan m  gerekmektedir. Bahsedilen bu uygulamalarda kullan lmak üzere özel 
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 tasarlanm  bir gemi ile otomatik veri toplama sisteminin olu turulmas  gerekmektedir. Bu sistem; 
otomatik hidrografik ölçüm verisi toplay p de erlendirerek dip topo rafyas n  belirler, ayr ca aplikasyon 
parametrelerini hesaplayarak yap n n su içinde do ru bir ekilde in as n  ve gerekli kontrol ölçmelerini 
gerçekle tirir (Kalkan ve Alkan, 2005). Böyle bir sistemle ile bir su yap s n n in as  için gerekli 
uygulamalar  5 ana ba l k alt nda toplayabiliriz. 
 

1. Yap  in as nda gerekli malzemenin döküm planlar n n ve bu plan üzerinde gridlerin 
olu turulmas . 

2. Döküm gemisi üzerinde GPS sisteminin konumland r lmas , ofset (kay kl k) bilgilerinin girilmesi 
ve bilgisayar program na ba lant lar n yap lmas . 

3. Geminin uzaktan yönlendirilmesi ve do rultuya sokulmas . 
4. Döküm esnas nda hassas konumland rma. 
5. Röleve al m n n yap lmas  ve kontrol i leri. 

 

2. Otomatik Veri Toplama Sistemi ile Hidrografik Ölçmeler. 

 
Hidrografik ölçmelerde otomatik veri toplama sistemi; geminin karaya göre yer koordinat 
sistemindeki anl k konumunu belirlenmeye yönelik GPS ölçmeleri ve farkl  koordinat sistemleri 
aras ndaki otomatik dönü üm proseslerinin yap lmas n , geminin yanal, boyuna ve kuzey yönüne 
yönelik sapmalar n n belirlenmesini, geminin sürekli kuzeyle yapm  oldu u aç kl k aç s n n 
ölçülmesini, echo-sounder ile derinlik ölçmelerinin yapmas n , toplanm  ek veriler ile 
(mareagraf verileri, GPS ofset verileri vb.) ölçüm verilerine düzeltmelerin getirilmesini, harita, 
kesit, aplikasyon verisi ve röleve ölçü plan  gibi ç kt lar n al nmas n  sa lar (Alporal, 2005). Bu 
sistemin kalbi özel olarak geli tirilmi  yaz l mlard r (Akbulut, 2010, Makinen, 2004). Bu 
yaz l mlar hidrografik ölçmelerde; 
 

a) Ölçüm Öncesi:  
 Sistemdeki cihazlar n ileti im protokollerinin ayarlanmas ,  
 Lokal Tekne Koordinat Sisteminin tan mlanmas ,  
 GPS anteni ile transducer aras ndaki offset de erlerinin ve teknenin çökme düzeltmesinin 

girilmesi,  
 Ölçme s n rlar n n belirlenmesi,  
 Ölçme profillerinin olu turulmas ,  
 K y  çizgisi gibi detaylar n eklenmesi,  
 Koordinat dönü ümü için gerekli olan parametrelerin girilmesi,  
 Geçerli ses h z n n belirlenerek, cihaza girilmesi i lemlerinde,  

b) Ölçüm s ras nda:  
 Derinlik, konum ve di er sensorlardan al nan bilgilerin toplan p kay t edilmesini, 
 Gerçek zamanl  dip kesitlerinin çizimini,  
 Ölçmeler yap l rken, bilgisayar ekran nda anl k olarak detaylar n ve teknenin hareketinin 

görüntülenmesini, teknenin h z ve do rultu aç s  gibi bilgilerin okunmas n ,  
 

c) Ölçme Sonras nda:  
 Toplanan verilerin kontrol edilip, gerekti inde düzeltilmesini,  
 Su seviye düzeltmelerinin yap lmas n ,  
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 Verilerin ekranda görüntülenmesi veya yaz c dan ç k lar n n al nmas n ,  
 Kesitlerinin çizilmesini ve hacim hesaplar n ,  
 Hidrografik haritalar n haz rlanmas  
 Röleve planlar n n ç kart lmas n  sa lar.  

  
3. Eren Enerji Zonguldak Muslu Liman  Dalgak ranlar  ve Dolgu Alanlar  n as  inde 

Otomatik Veri Toplama Sistemi ile Uygulamalar 
 
Zonguldak Ta kömür Havzas  (ZTH), Avrupa’n n sanayile me döneminde yenidünya olarak bilinen 
k talara kar  Bat  Avrupa’n n gücünü ortaya koyan kömür ve kömüre ba l  sanayi için Osmanl  
döneminin ilk madencilik faaliyetlerinin yürütüldü ü ve Cumhuriyet döneminde de günümüze kadar 
ülkemizin en büyük endüstriyel tesislerinin bulundu u bölge olmu tur. Havzada 1820’li y llarda ba layan 
madencili e paralel olarak günümüze kadar say s z mühendislik uygulamas  gerçekle tirilmi tir. Osmanl  
mparatorlu unun son döneminde havzada tesis edilmi  mühendislik yap lar  içerisinde kömür y kama 

tesisleri, elektrik üretim tesisleri, tüneller, kuyular, demiryollar , yollar, teleferik hatt  liman vb. tesisleri 
sayabiliriz. Bunlardan özellikle elektrik üretim tesisleri ülkemizdeki ilklerden biridir. Zonguldak 
Çatala z  beldesinde kurulan ilk elektrik üretim tesisi ülkenin tüm elektrik enerjisini üretti i için  
“I kveren” ismiyle adland r lm t r. Bu tesis uzun y llar faaliyette kald ktan sonra seksenli y llarda ayn  
bölgede ba ka bir termik santral kurularak eskisinin yerine elektrik enerjisi üretimine devam etmi tir.  
 
Bölgedeki madencili in üst düzeyde uygulanmas na yönelik olarak, bölge kalk nma planlar  çerçevesinde 
özel sektörce termik santral yat r mlar  te vik edilmi  ve 2000’li y llar n teknolojisine dayal  olarak ayn  
bölgede ilkin 160 megavatl k ve daha sonra 2 adet 600 megavatl k üç termik santral in as na ba lanm t r. 
Çatala z  muslu bölgesinde in aa edilen bu santrallerin toplam elektrik üretim kapasitesi yakla k 10 
milyar kilovat saat olmas  planlanmaktad r. Yüklenicili ini Eren Enerji Elektrik Üretim A. ’nin üslendi i 
proje kapsam nda Keban baraj n n üretti i elektri in iki kat , Atatürk baraj n n üretti inin ise %30 fazlas  
olmas  hedeflenmektedir. Santrallerin in as  hemen hemen tamamlanm  durumdad r. Santrallerin 
devreye girmesi ile y lda 3-3.5 milyon ton ta kömürü tüketilecektir. Bu kömürün havzadan üretilmesinin 
zorlu u nedeniyle ithal kömür naklinin sa lanmas na yönelik olarak y ll k yükleme kapasitesi 7.5 milyon 
ton olan bir liman n in aat  ve ayr ca buna paralel santral so utma sisteminde kullan lmak üzere deniz 
suyunun çekilmesi ve bo alt lmas  i i için bir boru sistemi in as  planlanm t r. Planlanan liman yap s  
ekil 1 ve 2’de verilmi tir.  

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1. Eren Enerji Zonguldak Muslu Liman Projesi. 
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ekil 2. Eren Enerji Zonguldak Termik Santrali ve Muslu Liman  in aat n n konumu. 
 

 
Santral alan  ile bütünle ik olarak tesisi gerçekle tirilen dalga k ran ve dolgu alanlar n n,  öncelikle 
çekirdek yap s n n in aat  gerçekle tirilmektedir. Bu ba lamda kaya dolgu olarak tesis edilen yap da 
dolgu malzemesi çevreden ç kart lan kayalar n ekskavatörler ve kamyonlarla bir yükleme gemisine 
aktar lmas  ve bu geminin proje alan na malzemeyi dökmesi suretiyle olmaktad r ( ekil 3 ve 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 3. Döküm Gemisinin Ekskavatör ile Yüklenmesi (2-4 ton kategorik ta  dökümü esnas nda). 
 

Mevcut I kveren 
Termik Santrali ve 

Liman  

Eren Enerji  
Termik Santrali 
ve liman in aat  

ÇATALA ZI
MUSLU 

KARADEN Z 
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ekil 4. Kamyonlar n 0-0.4 ton ta  malzeme ile yüklenmesi ve döküm gemisinin kamyonlarca 
doldurulmas  

 
Dalgak ran ve dolgu alan  in aat n n  projesine uygun olarak gerçekle tirilmesi, bölgenin in aat öncesi 
yüksek do ruluklu batimetrik haritas  üzerinden aplikasyon projelerinin haz rlanmas  ve gemi döküm 
haznesine uygun gridlemelerin olu turulmas  ile mümkün olmaktad r. Sahada öncelikle ilk batimetri 
de erlerine göre döküm yap lacak olan kesitlerde kategorik malzeme ev dipleri bulunmal d r. Sonra 
dökü gemisinin hazne boyutlar na göre grid ölçüleri belirlenip gridler olu turulmaktad r ( ekil 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 5. Olu turulmu  gridler. 
 

Döküm i leminde kullan lan gemide ayr ca Otomatik Veri Toplama Sistemi de yer almaktad r. Sistem 
çerçevesinde gemiye monte edilmi  GPS al c lar  ve eco-sounder ile konum verileri toplanmakta ve bir 
yaz l m sisteminde ek veriler ile de erlendirmeler yap lmaktad r. Gemideki Otomatik veri sistemi ekil 
6’da görülmektedir.  
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ekil 6. Döküm gemisinin Otomatik Veri Toplama Sistemi. 
 

Gemide yanal, boyuna ve dü ey do rultuda sapmalar ve karaya göre anl k konumlama yapmak üzere GPS 
al c lar  da monte edilmi  olup bu donan mlar n geminin yap s na ofsetleri hassas olarak belirlenmi tir. 

ekil 7’de GPS donan mlar n n kay kl klar  görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ekil 7. Geminin yap s na göre GPS al c lar n n ofset de erleri. 

Çift frekansl  
echosounder 
(sualt  radar ) 

Gemi oto 
pilotu Geminin 

kendi GPS ‘i 

Gemi su üstü 
radar  

Makromap 
(döküm 
yaz l m ) 

GPS anteninden 
gemi hazne 

kö elerine olan 
ofset de erleri 
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Döküm gemisinin istikamet ve konumunu, gerçek zamanl  ve sürekli hesaplamak için 2 adet 
gezici ve 1 adet sabit olmak üzere 3 adet çift frekansl  jeodezik GPS al c s  kullan lmaktad r. 
Gemi üzerinde bir arka ve bir ön tarafta olmak üzere ayn  istikamette 2 adet gezici GPS 
konumland r lm t r. Bu sayede gemi hareketsiz olsa dahi istikamet her saniye 
belirlenebilmektedir. Gemiyi gerçek boyutlar nda harita üzerinde konumland rmak için de GPS 
al c lar ndan geminin hazne kö eleri ve d  kö elerine olan mesafe bilgileri ofset bilgisi olarak 
girilmektedir. Sabit GPS al c s  da konumu önceden bilinen Yer Kontrol Noktas  üzerinde kurulu 
olup 24 saat kesintisiz ölçüm yapmakta, düzeltme parametreleri RTK konumlama tekni i ile  
sürekli gezici GPS al c lar na gönderilmektedir. 
 
Önceden olu turulan ve programa yüklenen gridlerden döküm yap lacak olan  seçilerek 
programa gerekli komutlar veriler ve gemi k y dan harekete geçerek döküm i lemi için 
seyrüsefer ba lar. Uzaktan yönlendirmede istikamet aç s  ve seçilen gride olan mesafe bilgileri 
programda görülmektedir. Buradaki istikamet aç s  hedef gridin kuzeyle yapt  aç d r. Bu 
sayede yönelim ekrandan görülerek kaptan n do ru rota üzerinde gemiyi yönlendirilmesi 
sa lanm  olur ( ekil 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (a)            (b) 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   (c)      (d)  

ekil 8. (a) Döküm gemisinin konumland r lmas , (b) geminin uzaktan yönlendirilmesi ve do rultuya 
sokulmas , (c) döküm esnas nda hassas konumlama ve (d) döküm sonras  röleve al m . 
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Gemi grid üzerinde yakla k olarak konumland r ld ktan sonra hassas konumland rma i lemine geçilir. 
Hassas konumland rma bilgisi olarak geminin hazne kö elerinden döküm yap lacak gridin kö e 
noktalar na olan mesafe bilgileri anl k olarak görülebilmektedir. Gemi yava  ve hassas olarak 
yönlendirilerek istenilen hassasiyet sa land nda döküm gerçekle tirilir ( ekil 8c). Program üzerinde 
döküm komutu verildikten sonra otomatik olarak geminin hazne boyutlar  kapal  alan eklinde 
veritaban na kay t edilir ve röleve al m  yap lm  olur ( ekil 8c). Bu ekilde gerçekle tirilen dökümlerin 
yerleri ve döküm hassasiyeti kay t alt na al nm  olur. Uygulaman n son a amas nda belirli zaman 
aral klar nda kesit ölçmeleri yap larak dolgunun proje seviyesine gelip gelmedi i denetlenir. Bu a amada 
projenin k rm z  kotlar  ile mevcut dip topografyas n n siyah kotlar  çak t r larak alan de i imleri ve 
hacimsel dolgu taml  hesaplan r ( ekil 9). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 9. Proje kesiti üzerinde fiili durumun anl k olarak tespiti. 
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4. Sonuçlar 
 
Ülkemizde özellikle k y  mühendisli i alan ndaki uygulamalar n gün geçtikçe artmas  hidrografik 
ölçmelere olan gereksinimi de üst düzeylere ç karm t r. Bu ba lamda eski dönemlerde yersel donan m ve 
iptidai yöntemlerle yap lan bu türden ölçmeler günümüzde art k otomatik veri toplama sistemlerine dayal  
olarak, bünyesinde GPS al c lar , eco-sounder  ve özel bir tak m analiz, hesap ve çizimleri yapabilen 
yaz l mlarla gerçekle tirilmektedir.  
 
Özellikle dalgak ran in aatlar nda çekirdek dolgusunu yapan gemi üzerinde bütünle ik sistem olarak 
tasarlan p montaj  yap lan hidrografik ölçüm sistemleri sayesinde, dolgu in aatlar  daha hassas, h zl  ve 
projesine uygun olarak gerçekle tirilebilmektedir. Bu sayede özellikle maliyetler de zamansal aç dan 
azalmaktad r. Uygulamada 7.5 milyon ton/y l yükleme kapasitesine göre in a edilen bir liman n iki y l 
gibi k sa bir sürede in aat n n önemli bir k sm n n tamamlanabildi i görülmü tür. Uygun hava 
ko ullar nda ek verilerinde ilave edilmesi ile döküm i leminin hassas ve h zl  bir ekilde 
gerçekle tirilmesinin olanak dahilinde oldu u görülmü tür.  
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Özet 
 
Tarihi ve kültürel miraslar geçmi ten günümüze gelen en de erli hazinelerdir. Bu miraslar insan ve çevre 
gibi etmenlerden dolay  zarar görmektedir. Bu tarihi ve kültürel miraslar n korunmas  ve gelecek 
nesillere aktar lmas  için do ru ve hassas belgeleme çal malar  önem ta maktad r. Günümüzdeki 
teknolojik geli meler, ölçme uygulamalar nda kullan lan yöntemlerin de i mesini sa lam t r. Ölçme 
yöntemlerinde meydana gelen bu de i imler mimari rölöve uygulamalar na da yans m t r. Rölöve 
uygulamalar nda geleneksel ölçme yöntemleri yerini öncelikle say sal fotogrametriye, daha sonra da 
lazer taray c  yöntemlerine b rakmaya ba lam t r. Bu çal ma Eski ehir ilindeki Kur unlu Külliyesi 
Okuma Salonu’nun lazer tarama verisi sonucu elde edilen mimari belgelemesini kapsamaktad r. 
Çal mada toplamda 12 adet istasyon kurulmu  ve elde edilen veriler bilgisayar ortam nda birle tirilerek, 
yap n n 3 boyutlu modeli elde edilmi tir. Bu model kullan larak yap n n kesitleri, görünü leri ve 
cephelerinin ortofoto görüntüleri elde edilmi tir. Üretilen ortofoto görüntüler Autocad ortam nda 
k ymetlendirilerek yap n n mimari rölövesi elde edilmi tir. Elde edilen rölöve çizimleri, bu yöntemin 
do rulu u, h z  ve hassasiyeti aç s ndan kullan labilir bir yöntem oldu unu ortaya koymu tur. 
 
Anahtar kelimeler : Kur unlu Külliyesi, Lazer tarama, Mimari belgeleme, Rölöve.  

 
 

LASER SCANNING APPLICATIONS IN PHOTOGRAMMETRIC DOCUMENTATION 
OF THE CULTURAL HERITAGE (EXAMPLE OF READING HALL IN KURSUNLU 

ISLAMIC-SOCIAL COMPLEX) 
 
Abstract 
 
Historical and cultural heritages are the most precious treasures from past to present. These heritages 
are being damaged by some factors like humans and environment. Accurate building surveys are 
important to protect those highly valued heritages and hand them down the next generations. 
Technological progress changed the methods of surveying applications in our present day. Those changes 
in the methods of surveying applications reflected in building survey applications too. Traditional 
surveying methods give their place to digital photogrammetry and then to laser scanning methods. This 
work is contained of  the building survey of  the Reading Hall in  Kur unlu Islamic-Social Complex. 12 
stations were built for the work in total and the gathered data are combined together within computer 
environment, to obtain 3d model of the structure. By using this model we obtained profiles, aspects and 
orthophoto images of the structure. We obtained the building survey of the structure by increasing the 
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value of the orthophoto images in Autocad environment. Those building survey drawings proved that 
laser scanning applications shall be used because of it's accuracy, sensitivity and velocity. 
 
Keywords: Kur unlu Islamic-Social Complex, Laser Scanning, Photogrammetric Documentation of The 
Cultural Heritage, Building Survey 
 
 
1. Giri  
 
Türkiye, arkeolojik ve kültürel miras aç s ndan çok önemli bir ülke olmas na kar n, arazi çal malar nda 
yeterli altyap ya sahip eleman say s n n oldukça k s tl  olmas , yap lan çal malar n her zaman yeterli 
do rulukta yap lamamas  ve belgelemenin yetersizli i nedeniyle bu miras, gelecek ku aklara 
aktar lamama tehlikesi alt ndad r (Alanyal  v.d., 2007). Kültürel, do al, tarihi ve turistik miraslar bir 
milletin geçmi i ile gelece i aras ndaki en önemli köprülerden biridir. Bu k ymetli eserlerin gelecek 
nesillere aktar lmas  bizler için gelecek nesillere b rakaca m z en önemli mirast r. Bu kültür hazineleri 
do al ve do al olmayan birçok etkenlerden zarar görmektedirler. Bu nedenle bu hazinelere ait envanter 
bilgilerinin elde edilmesi ve korunmas  gereklidir. Bu nadide eserlerin herhangi bir nedenle zarar 
görmesinden sonra bunlar n as llar na benzer ekilde yeniden restore edilebilmeleri için dokümantasyon 
çal malar n n yap lm  olmas  gerekir (Karabörk v.d., 2009).  
 
Kültürel miras n belgelenmesi ve izlenmesi sürecinde kullan lan yöntemlerin geli tirilmesi, gerek mimari 
koruma uygulamalar , gerekse sanat tarihi, mimarl k tarihi, arkeoloji ve mimarl k ara t rmalar  aç s ndan 
önemlidir. Son y llarda yayg n olarak belgeleme amac yla kullan lmaya ba layan fotogrametri, lazer 
tarama gibi ileri teknolojilere dayal  yöntemler yard m yla, mimari koruma projelerinin vazgeçilmez 
parças  olan mevcut durumla ilgili çizimler (rölöve çizimleri) hassas ve güvenilir bir ekilde, k sa 
zamanda elde edilebilmektedir. Bu yöntemler, ayr ca analitik belgeleme (yap m özellikleri, bozulmalar, 
de i imler, vb.) için de kullan labilir (Çabuk v.d., 2009).  
 
Lazer Tarama, arazi çal malar  ve arazide toplanan verilerin bilgisayar yaz l mlar  kullan larak 
k ymetlendirilmesi a amalar ndan olu ur. Lazer tarama, genel anlam yla çok say daki nokta bulutlar ndan 
meydana gelen mekansal verilerin toplanmas  amac  ile lazer teknolojisinin kullan lmas  i idir. Bu 
sistemde, nokta verisi elde edilecek obje veya objelere fiziksel temasta bulunulmadan, 3 boyutlu tarama 
uygulamalar  gerçekle tirilebilmektedir. Lazer tarama teknolojisi bugün birçok uygulama alan  
bulunmaktad r. Bu uygulamalar, tersine mühendislik i lemleri, h zl  prototip olu turma, tarama 
verilerinden direkt olarak üretim yapma ve yeri de i tirilemeyen objelerin (fosiller, antikalar, tarihi 
eserler vb) say sal olarak ar ivlenmesi say labilmektedir. Bu amaçlarla lazer tarama teknolojisi her türlü 
mühendislik ve mimarl k çal malar nda, arkeolojide, t bbi çal malarda, üretim dallar nda, zarar tespit 
uygulamalar nda, ula m çal malar nda kullan m imkan  olan bir teknolojidir (Ergincan v.d., 2009). 
Lazer tarama, h zl  veri toplama, yüksek nokta yo unlu u, zengin 3 boyutlu görselle tirme özellikleri, 
renkli görüntü olu turma, reflektörsüz ölçüm yapma, ula lmas  zor veya güvenli olmayan yerlerde ölçüm 
yapma imkan  sa lad ndan uygulamada çok kolayl klar sa lamaktad r.  
 
Bu çal mada, Kur unlu Külliyesi Okuma Salonu’nun 3 boyutlu modeli elde edilmi tir. Bu model 
kullan larak yap n n kesitleri, görünü leri ve cephelerinin ortofoto görüntüleri elde edilmi tir. Üretilen 
ortofoto görüntüler Autocad ortam nda k ymetlendirilerek yap n n mimari rölövesi elde edilmi tir. 
Kur unlu Külliyesi Okuma Salonu örne inde mimari belgeleme ve yap lar n rölövesinin elde 
edilmesinde, lazer tarama yöntemin kullan labilirli i, çal man n ana amac n  olu turmu tur. 
 
 
2. Çal ma Alan  
 
Eski ehir'in güneyinde, Yukar  Mahalle Odun Pazar 'nda bulunan Kur unlu Külliyesini ( ekil 1, 2), 
Kanuni Sultan Süleyman zaman nda Osmanl  veziri Gazi Melek Mevlana Mustafa Pa a 1525 y l nda 
yapt rm t r. Kubbesinin kur unla kapl  olmas ndan ötürü de Kur unlu Cami olarak tan nm t r. Cami 
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üzerindeki kitabesinde Mimar Sinan' n eseri oldu u yaz l d r. Ancak Mimar Sinan' n eserlerinin listesini 
veren Tuhfetü'l-Mimarin de külleyenin yaln zca kervansaray n n ismi yaz l d r. Caminin yan  s ra yap  
toplulu u misafirhane, yemekhane, mutfak, kervansaray ve s byan mektebinden (Talimhane) meydana 
gelmi tir. Çe itli dönemlerde onar m geçiren cami l966 y l nda müzeye dönü türülmü tür 
(http://www.yenieskisehir.com/eskisehir_haberler_Kursunlu_Cami_ve_Kulliyesi_kod_850.html).  
 

 
 

ekil 1. Kur unlu Külliyesi ve Okuma Salonu (ArcGIS Explorer’dan al nm t r). 
 
 
3. Lazer Tarama Yöntemi 
 
Bir yap n n belgelenmesi söz konusu oldu unda öncelikle yap ya ili kin geometrik bilgilerin tespiti 
yap l r. Yap n n planlar , kesitleri ve görünü leri ç kar l r. Bu çizimler yap n n geometrisi hakk nda bilgi 
verir. Yap ya ili kin bu çizimlerin elde edilmesine yap n n rölövesinin ç kar lmas  denilir. Bu i lem 
geleneksel yöntemlerle yap ld nda çok uzun zaman almakta ve ancak insan elinin yapabilece i 
hassasl kta olmaktad r. Oysa bu amaçla lazer tarama yöntemi kullan ld nda, i lem çok k sa sürede 
bitmekte ve tüm yap  detaylar  ç kar labilmektedir (Demir v.d.). 
 
Bu çal mada RIEGL 390i model lazer tarama cihaz  kullan lm t r. Lazer tarama cihaz , lazer taray c , 
güç ünitesi, bilgisayar, foto raf makinesi ve uygulama için gerekli di er yard mc  ekipmanlar ndan ve 
yaz l mdan olu an bir sistemdir ( ekil 2). Cihaz 0-360° aral nda tarama aç s na ve 0-45° dü ey eksende 
e ilebilme özelli ine sahiptir. 30-400 m mesafeli tarama yapabilmektedir. Cihazdan elde edilen verileri 
de erlendirmede RiscanPRO yaz l m  kullan lm t r. Bu yaz l m ile 12 farkl  istasyondan elde edilen lokal 
veriler birle tirilmi , yap n n 3 boyutlu modeli ( ekil 3), farkl  cephelerden ortofotolar ve kesitler 
üretilmi tir. Bütün ürünler Autocad ortam na kendi lokal koordinat sisteminde aktar lm  ve 
k ymetlendirilmi tir. 
 

Kur unlu 
Külliyesi 

Okuma 
Salonu 
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ekil 2. Çal ma alan nda kullan lan RIEGL(390i) lazer tarama cihaz  ve çal ma alan . 
 

 
 

ekil 3. Tarama sonucu olu turulan 3 boyutlu model. 
 
Çal ma farkl  12 noktada (istasyon) cihaz kurularak elde edilmi tir. Bu farkl  noktalardaki verilerin 
birle tirilmesinde reflektörler kullan lm t r. stasyonlar n birle tirilmesinde en az 3 ortak reflektörün 
taranmas  gerekmektedir. Hata miktar n n belirlenmesi için ise en az 4 ortak noktaya gereksinim 
bulunmaktad r. Bu çal mada her istasyonda kullan lan reflektör say s  ve o istasyonlardaki standart 
sapma (cm) miktar  Grafik 1’de gösterilmi tir.  
 
Yap n n içine girilerek tarama yap lamam t r, ancak iç mekanlardan ve lazer tarama ile ölçülemeyen 
yerler el ölçümleri kullan larak lazer tarama verileri ile birle tirilmi tir. Bu tür çal malarda önceden tesis 
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edilecek yerel veya lokal koordinat sistemi kullan ld nda farkl  ölçüm cihazlar  ile bütünle tirmeler 
yap labilir.  
 

 
 

Grafik 1. Çal madaki 12 istasyonda kullan lan reflektör say s  ve standart sapma de erleri. 
 
Cihaz dü ey eksende +45°/-45° tarama özelli ine sahiptir. Çal ma alan n n giri  k sm n n kubbesi de 
taranm t r ( ekil 4). Ölçüm aç s ndan son derece zor olan tavan ve kubbelerin taranmas  bu yöntem ile 
ba ar l  bir ekilde elde edilebilmektedir. 
 

 
 

ekil 4. Kubbenin lazer tarama görüntüsü. 
4. Mimari Bulgular 
 
Lazer tarama verisi kullan larak yap n n her noktas ndan kesitler elde edilebilmektedir. Bu yöntem ile 
farkl  yüksekliklerden elde edilebilen yatay kesitler ile yap n n her kademesinin plan  elde 
edilebilmektedir ( ekil 5). Elde edilen planlar ile yap n n farkl  yüksekliklerde olu abilecek eksen 
kaymalar  ve bozulmalar  elde belirlenebilmektedir. Plan çizimleri istenilen yükseklikten elde edilen 
nokta bulutundan Autocad ortam na aktar larak çizimleri elde edilmi tir. Bu kesit ne kadar ince olursa 
çizim hassasiyeti o kadar iyi olmaktad r. Kal n kesit çizimlerinde as l çizginin nereden geçti i tam 
kestirilemeyebilinir. Plan elde edilirken taramas  yap lamayan iç mekanlarda el ölçüsü ile 
bütünle tirmeler yap lm t r. 
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ekil 5. Farkl  katmanlardan kesilmi  yatay kesitler ve yap n n nokta bulutundan elde edilen plan . 
 
Yap n n röleve çizimlerini elde etmek için ortofotolar üretilmi tir. ekil 6’da yap n n bat  cephesi ve bu 
ortofoto görüntüden elde edilen çizimi, ekil 7’de ise kuzey giri  kap s n n ortofoto görüntüsü ve bu 
ortofoto görüntüden elde edilen çizimi görünmektedir. Mimari belgeleme için son derece önemli olan 
yap n n kesitleri de görünmektedir. Bu kesit lazer tarama verisinden elde edilmi  ve ortofoto görüntüleri 
ile birle tirilmi tir. Elde edilen ortofoto görüntüler milimetre hassasiyetinde oldu undan çizimler de 
milimetre hassasiyetinde üretilmi tir. Yap n n d  cephesinde bulunan kubbe k sm  lazer tarama cihaz  ile 
ölçülememi tir. Kubbe k s mlar n n çizimleri foto raflar ile bütünle tirilerek elde edilmi tir. 
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ekil 6. Yap n n bat  cephesi ortofotosu ve Autocad çizimi. 
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ekil 7. Yap n n kuzey giri  kap s n n ortofoto görüntüsü ve Autocad çizimi. 
 
 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Mimari koruma çal malar nda ileri teknolojilerden yararlan lmas , ülkemizin sahip oldu u zengin 
kültürel miras n h zl  ve do ru biçimde belgelenmesi bak m ndan büyük önem ta maktad r. Ülkemiz 
kültürel miras aç s ndan son derece zengin bir ülke olmas na kar n bu tür belgelemeler için gerekli olan 
alt yap  ve insan gücüne sahip de ildir.  
 
Teknolojinin bize sa lad  kolayl klar umut verici noktaya ula m t r. Bu teknoloji kullan larak yap n n 3 
boyutlu modeli elde edildikten sonra yap n n istenilen k sm ndan kesit ve görünü ler elde 
edilebilmektedir. Ortofoto görüntü ve 3 boyutlu nokta bulutu istenirse bir arada da kullan larak detay 
çizimleri elde edilebilmektedir. Ayr ca mimari belgeleme için önemli olan kesit ve görünü ler bu yöntem 
ile ba ar  bir ekilde elde edilebilmektedir. Bütün bu özelliklerinin yan nda ölçüm do rulu u, hassasiyeti 
ve ölçülerin farkl  teknolojiler ile birle erek (ayn  koordinat sisteminde) bir bütün olu turmas  yöntemin 
ileride vazgeçilmez bir teknik olaca n n göstergesidir.  
 
Yukar da anlat lan avantalar na kar n, ileri teknolojiler birçok alanda tek bir çözüm de ildir. Dolay s yla 
çal lacak alan n durumuna göre hangi metodun/metotlar n kullan laca na karar verilmesi 
gerekmektedir. Hangi metot kullan l rsa kullan ls n çal mada bir bütünlük olu turabilmek için, 
çal man n ayn  koordinat sisteminde yap lmas  gerekmektedir.  
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Özet 
 
stanbul’da bulunan Endem Tv Kulesinin yap sal davran lar n n izlenmesi kapsam nda;GPS ve e im 

ölçme sensörleri ile veri kayd  yap lm t r. Bu çal mada GPS ve Nivel20 serilerinin, e zamanl  
ölçümlerinin incelenerek,kule hareketlerinin farkl  ölçme teknikleri ile belirlenmesi ve kar la t r lmas  
amaçlanm t r.  

X -Y yönlü zaman serilerinde gürültü bile eninini azaltmak ve uzun periyotlu bile enlerini ortaya 
ç karmak için serilere FKM alçak geçi li filtre uygulanm t r. Serilerin zamana göre model ara t rmas  
polinom fonksiyonlar kullan larak yap lm t r. MATLAB® 7.0 ortam nda geli tirilen algoritmalar 
kullan larak serilerin polinom fonksiyon modelleri belirlenmi tir.  

Zamana göre konum de i imini gösteren, GPS ve Nivel20 serileri, model fonksiyonlar  ile X-Y 
düzleminde çizilmi  ve genel geometrik de i imleri incelenmi tir. De erlendirme sonuçlar na göre 
toplam yerde i tirme; GPS serilerinden 40.9 mm, Nivel20 serilerinden 0.7613 mrad olarak 
hesaplanm t r. Bu yerde i tirmeler ve Kulenin yap s  dikkate al narak, GPS ve Nivel20 e im sensörü 
verileri aras nda matematiksel ili ki kurulmu tur. 

Anahtar kelimeler : GPS, e im ölçme sensörü, zaman serisileri. 
 
 

INVESTIGATION OF MEASUREMENT SENSOR SLOPE AND GPS DATA  
 
Abstract 
 
In the scope of the tracing of the structural behavior of the Endem TV Tower in Istanbul; the data were 
recorded with GPS and slope measurement sensors. In this study, the determination and comparison of 
the tower behaviors with different measurement techniques by examination of concurrent measurements 
of GPS and Nivel20 series was aimed. 

The FKM low transitional filter was applied to series in order to reduce the noise component and to 
introduce the long periodic components of the X-Y sided time series. The research of model for series 
according to time was performed by polynomial functions. The algorithms which were developed with 
MATLAB 7.0 were used to determine the polynomial function models of series. 

The GPS and Nivel20 series which indicated the alternation of position according to time was generated 
in the X-Y plane by model functions and the general geometric variations were examined. According to 
the evaluation of the results, the total displacement was calculated as 40.9 mm by GPS series and 0.7613 
mrad by Nivel20 series. A mathematical relation was established between GPS and Nivel20 slope sensor 
data by considering these displacements and the structure of the tower. 

 
Keywords: GPS, tilt measurement sensor, times series. 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

274

1. Giri  

Yap  davran lar n n izlenmesi kapsam nda GPS ve E im ölçme sensörleri ile zaman serisi karakterinde 
veri kayd  yap lmaktad r. Say sal i aret (Sinyal) olarakta adland r lan zaman serileri; gözlemlenen 
büyüklü ün, zaman boyutunda art arda s ralanm , ölçümlerinin bir kümesidir. Bu ölçüm kümelerinin 
temsil etti i bilgiyi anlamak ve kümede ki de i kenlerin gelecekteki de erlerini do ru tahmin edebilmek 
için zaman serilerine birtak m i lemler uygulanmaktad r. 

Zaman serilerine uygulanan i lemlere geçmeden önce zaman serilerini olu turan bile enler ve çözümleme 
tekniklerine de inilmi tir. Sinyaller, deterministik ve stokastik k s mlar n birle iminden olu maktad r. 
Deterministik k s m gerçek sinyal olarak, gürültü ise stokastik k s m olarak dü ünülebilir. Sinyallerdeki 
deterministik k s m katk s , genellikle stokastik k sm n katk s ndan daha büyüktür (Deming, vd., 1988). 
Zaman serileri; trend, periyodik ve stokastik bile enlerin toplam  olarak ifade edilebilir (Newbold, 2000).  

Jeodezik çal malarda kullan lan gözlem de erleri, belirli bir periyotta tekrar eden de i kenlerden olu an 
sinyallerdir. Bu tip sinyallere kesikli sinyaller denir. Ölçme yöntemi ve kontrol edilemeyen artlardan 
dolay  gözlemlerle belirlenen sinyaller (ham sinyal); gerçek (reel) ve karma k (kompleks) de erleri 
içerir. Ham sinyaldeki gerçek de erler periyodik bile en olarak isimlendirilir, matematiksel model ve 
fonksiyonlarla gösterilebilen sinyalin deterministik k sm n  olu turur. Karma k de erler olarak ifade 
edilen kontrol edilemeyen faktörlerden etkilenen hatal  de erler, ham sinyalin stokastik k sm n  olu turur. 
Bu kontrol d  etkiler gürültü (noise) olarak adland r l r.  

Zaman serileri zaman n ve frekans n bir fonksiyonudur ve zaman ve frekans boyutlar na dönü türülebilir 
ve her iki boyutta da çözümleme yap labilir. Zaman ve frekans boyutundaki analizler birbirini 
tamamlay c  özelli e sahiptir ve her iki boyutta incelemelerden farkl  sonuçlar ç kart l r. Sinyal teorisine 
göre; zaman ve frekans boyutlar nda sinyallere uygulanan her bir matematiksel i lem filtreleme olarak 
bilinir. Sinyallerin zaman ve frekans düzlemindeki analizleri için farkl  filtreleme i lemleri 
uygulanmaktad r. 

Bir sinyalin zaman ve frekans boyutunda kendisini olu turan bile enlerine ayr lmas  farkl  matematiksel 
i lemler ile mümkündür. Bu matematiksel i lemler genel olarak filtreleme olarak isimlendirilir. Zaman 
boyutundaki analizlerde istatistiksel e itlikler kullan l rken, frekans boyutundaki analizlerde baz  
kompleks dönü üm e itlikleri kullan l r. Bir sinyalin frekans boyutunda örneklenmesi için genelde 
Fourier ad  ile bilinen dönü üm uygulan r (Heunecke ve Pelzer 1998). Bu çal mada zaman boyutunda 
analiz ve filtreleme kullan lm t r. 

2. Jeodezik Çal malarda Zaman Serileri ve Genel Filtre Kavram  

Sinyal teorisinde genel olarak filtre kavram ; istenmeyen frekanslar n de i tirilmesi veya ortadan 
kald r lmas  olarak dü ünülür. Geçirdikleri ya da zay flatt klar  frekans alan na ba l  olarak; alçak 
geçiren, yüksek geçiren, bant durduran ve bant geçiren olmak üzere s n fland r labilirler.  

Jeodezik çal malarda kullan lan ölçme yöntemine ba l  olarak, ölçülen sinyallerde ki periyodik bile en 
genelde alçak  frekansl  ve uzun periyotludur. As l de erlendirilmesi gereken büyüklük olan bu de erler 
alçak geçiren bir filtre ile deterministik bir sinyal olarak belirlenir. Gürültü olarakta isimlendirilen 
düzensiz bile enler, yüksek frekansl  ve k sa periyotludur. Bu bile ende yüksek geçiren bir filtre ile 
stokastik bir sinyal olarak belirlenir.  ekil 1’de Jeodezik çal malarda kullan lan ham sinyalin, alçak ve 
yüksek frekanslarda bulunan sinyal bile enleri gösterilmi tir. 
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 ekil 1. Yüksek ve alçak geçiren filtreleme sonras  sinyalin durumu 

Analiz çal malar nda, sinyali olu turan deterministik ve stokastik bile enlerin belirlenmesi hedeflenir. 
Frekans boyutunda analizlerde trendsiz ve kaba hatalardan ar nd r lm  bir sinyal ile çal mak her zaman 
daha iyi bir sonuç verece inden, seriler öncelikle zaman boyutunda incelenir.  

2.1 Serilerin Zaman Boyutunda Analizi  

Zaman serilerinin analizinde geleneksel olarak, seriler öncelikle zaman boyutunda incelenir. Genel olarak 
a a da belirtilen kontrol ve ilk inceleme i lemleri yap l r.  
 

1. Seri uzunlu u ve eleman say s  
2. Kopma ve atlamalar (Örnekleme aral  kontrolü) 
3. Kaba hatalar (görünen hatal  de erler) 
4. Sistematik hatalar (düzenli beklenmeyen de erler) 
5. Serinin  genel yap s  (Trend, periyodikler, gürültü) kontrol edilir. 
6.  

Bu ilk inceleme i leminde; zaman serisinin üretilmesinde kullan lan gözlem yöntemi, gözlenen de i ken, 
kullan lan donan m-yaz l m, ölçümleme zaman , örnekleme aral , beklenen do ruluk, ölçme ortam  ve 
do al artlar dikkate al narak olas  hatalar, beklenen periyodiklik ve genel e ilim özellikleri dikkate 
al narak seriler incelenir. Bu ön kontrol ve incelemeler; analiz a amas nda çok büyük faydalar sa lar. 
 

Zaman boyutunda; sinyale uygulanan matematiksel i lemler genelde istatistiksel yöntemlerdir. Bu 
analizlerde, seriden do rudan hesaplanabilen ortalama de er ve standart sapma gibi de erler serinin 
do ruluk ölçütü olarak kullan l r. Genel olarak jeodezik çal malarla elde edilen zaman serileri, 
rastlant sal ve kaba hatal  ölçümleri içermektedir. Bu çal mada; örnekleme aral  e it, kaba hatalar  
giderilmi  zaman serileri kullan lm  ve zaman bölgesinde incelenmi tir. GPS serilerinde periyodiklik ve 
trend bile enlerinin daha belirgin bir ekilde ortaya ç kar lmas  amac yla, zaman boyutunda baz  
matematiksel i lemler uygulanmaktad r. Bu i lemler genel olarak “filtreleme” ad yla bilinmektedir.  

 
2.2 Zaman Serilerinin Filtrelenmesi 
Periyodik bile enlerin belirlenmesinde, uzun ve k sa zaman aral nda ortaya ç kan periyodikleri daha 
belirgin bir ekilde ortaya ç karmak için farkl  filtrelemeler uygulan r. Seride alçak frekansl  (uzun 
zamanl  periyodik) bile enlerin daha belirgin ortaya ç kar lmas  için alçak geçiren bir filtre olan kayan 
ortalamalar yöntemi ve F r Karma Medyan (FKM) filtresi kullan lmaktad r. Yüksek frekansl  (k sa 

t

t
Ham sinyal 

t (zaman)

g 
e
n
l
i
k 

Yüksek geçiren filtre 
sonras  (Stokastik) 

Alçak geçiren filtre 
sonras  (Deterministik) 

Alçak frekans 
(Periyodik 

Yüksek frekans (Düzensiz bile en) 
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zamanl  periyodik) bile enlerin belirgin olarak ortaya ç kar lmas  için yüksek geçiren; farkland rma 
filtresi uygulan r (Pehlivan, 2009).  

2.2.1. Alçak Geçiren Kayan Ortalamalar Filtresi 
Zaman serilerinde yer alan gürültü bile eninin giderilmesi, alçak frekansl  periyodiklerin ve trend 
bile eninin daha belirgin ortaya ç kar lmas  için yumu atma i lemi ad yla bilinen kayan ortalamalar 
yöntemi kullan lmaktad r.  

Y = (y1,y2, .....,yn) olmak üzere, 3. dereceden alçak geçiren bir yumu atma filtresi; 
3/,...,3/,3/,3/ 125434323211 nnn yyyyyyyyyyyyy                        (1) 

eklinde tan mlan r. Bu yöntemde her kaymada filtre i leminden geçmi  verilerden bir tanesi dü erken 
onun yerine sa  taraftan bir yenisi girer ve her bir seri eleman  için i lem tekrarlan r. 

2.2.2. Alçak Geçiren FKM Filtresi 

Alçak geçiren filtre bir yumu atma i lemidir. Yumu atma derecesi kullan lan pencere büyüklü ünü ifade 
eder. Kaba hatalar  giderilmi  zaman serilerinde, ani ç k lar n korunmas  ve gürültünün azalt lmas n  
sa layan bir Medyan Filtresi;   

Y = (y1,y2, .....,yn) zaman serisi, m pencere büyüklü ü, olmak üzere her bir t eleman  için öyle 
tan mlanabilir; 

        d1=mean(Y(t-m:t-1)); 

        d2=mean(Y(t+1:t+m)); 

Y(t) = median {d1,d2}                       (2) 

Burada; d1: geçmi  k örneklerinin ortalamas n , d2: gelecek k örneklerinin ortalamas n  göstermektedir 
(Ogaja, 2002). 

(2) e itli indeki filtre gürültüyü azaltmak için tekrarlanarak uygulan r. FKM (FIR Karma Medyan 
Filtresi) olarak isimlendirilen filtre haz rlanan “FKM.m” algoritmas  ile verilere uygulanm t r (Ek: 1). Bu 
filtre; m büyüklü ünde bir kayan pencere ile her bir k eleman  için medyan de erinin belirlenmesini 
içerir. Burada k>0 ve k>m art  sa lanmal d r. m penceresi verinin örnekleme oran  ve gürültünün 
yo unlu una göre belirlenir. m penceresinin büyük de erleri, m’den daha k sa sürede olu an bir sinyalin 
bozulmas yla sonuçlan r. Buna ra men büyük bir m, gürültü gidermeyi iyile tirme yönünde katk  sa lar. 
deal olarak m de eri orjinal sinyali bozmadan mümkün oldu u kadar büyük seçilmelidir.  

 

ekil 2. FKM uygulanm  sinyal (m: pencere geni li i, k: geçi  say s ) 
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ekil 2. pencere büyüklü ü m= 3, k (tekrar geçi  say s ) farkl  de erlerde al narak uygulanm  FKM 
filtrelerini gösterir. (a) k=5 geçi li, (b) k=10 geçi li, (c) k=20 geçi li olarak uygulanm t r. Bu yöntemde 
her kaymada filtre i leminden geçmi  verilerden bir tanesi dü erken onun yerine sa  taraftan bir yenisi 
girer ve her bir seri eleman  için i lem tekrarlan r. Bu i lem seri sonuna gelindi inde k (geçi  say s ) kadar 
tekrar uygulan r. 86400 elemanl , bir günlük X sinyaline; m=3, k=5 de erleri ile FKM filtresi uygulanm  
ve sonuç ekil 3.’te gösterilmi tir. 

 
ekil 3. FKM Filtresi uygulanm  GPS sinyali 

 

1440 elemanl , 1 dakika periyotlu, X-Y serilerine, kaba hatalar ndan ayr ld ktan sonra, zaman bölgesinde 
FKM filtresi uygulanm t r. ekil 4., 00:00-24:00 saatleri aras nda; X-Y eksenli 24 saatlik konum 
de i imini göstermektedir. 

 
ekil 4. FKM Filtresi uygulanm  bir günlük GPS serisi (X-Y ekseni) 
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2.2.3. Yüksek Geçiren Farkland rma Filtresi 
Zaman serilerinde farkland rma yap larak serilerin yüksek frekanslar  elde edilmektedir. Farkland rma 
i lemi ile de i ik zaman aral klar na kar l k gelen veriler aras ndaki ard k farklar bulunmaktad r. 
Böylece ard k verilerde bulunan gürültü bile enleri seriden k smen giderilmektedir.  

Farkland rma t=1, 2,...,n olmak üzere, 1. dereceden bir fark alma;  

ttt yyy 11                                 (3) 

ve 2.dereceden bir fark alma; 

tttttt yyyyyy 12122
2 2                              (4) 

e itlikleri ile tan mlanmaktad r (Box ve Jenkins, 1970). Farkland rman n kaç nc  dereceye kadar 
yap lmas  gerektigini belirlemek için, ard k olarak yap lan her bir farkland rma sonucu elde edilen 
serinin ortalamas  hesaplan r. Ortalamas  birbirine yakla k e it olan serilerden bir önceki serinin derecesi, 
farkland rman n derecesi olarak seçilir (Erdo an 2006). 

 

3. GPS ve E im Sensör Verilerinin Analizi 
Doktora tez çal mas  kapsam nda (Pehlivan, 2009); 21 Kas m, saat 00:00 ile 29 Kas m, saat 24:00 
aras nda RTKGPS ve E im sensörü verileri kay t edilmi tir. GPS gözlemleri; 1.GPS al c s ndan toplanan 
H1X1, H1Y1 serileri, 2. GPS al c s ndan toplanan H2X2, H2Y2 serileri; e im ölçer gözlemleride N1X1, 
N1Y1 serileri ve N2X2, N2Y2 serilerinden olu maktad r. Ayn  obje üzerinde e zamanl  kay t edilen 
zaman serileri 1 dakika ile yeniden örneklenmi  ve kaba hatalar  giderilmi tir.  
 
Bu a amada; kule hareketini GPS ve Nivel20 gözlemleri ile belirlemek ve kar la t rma yapmak 
amac yla, 9 günlük e zamanl  ölçümler incelenmi tir. 9 Günlük GPS-Nivel20 X -Y yönlü zaman 
serilerinin uzun periyotlu bile enlerini ortaya ç karmak ve gürültü bile enini azaltmak için serilere 
FKM alçak geçi li filtre (A.G.F) uygulanm t r. Serilerin zamana göre model ara t rmas  polinom 
fonksiyonlar kullan larak yap lm t r. GPS ve Nivel20 ham ölçümleri, alçak geçiren filtrelenmi  
durumlar  ve uygun bulunan model fonksiyonlar  ile ekil 5-6’da sunulmu tur.  
 
Hareket modellerini olu turan GPS serileri (H1-H2) ve Nivel20 serileri (N1-N2) model fonksiyonlar  
ile X-Y düzleminde çizilmi  ve günlük geometrik de i imleri incelenmi tir. ekil 7-8 GPS yer 
de i imlerini, ekil 9-10 Nivel20 e im de i imlerini göstermektedir (Pehlivan, 2009). 
 

H1 ve H2 noktalar ndaki yer de i imleri ve N1 ve N2 noktalar ndaki e im de i imlerinin istatistik 
bilgileri hesaplanm  ve Tablo 1 ve 2’de sunulmu tur. Her iki sensörün koordinat eksenleri ayn  yönlü 
oldu undan hesaplanan X ve Y yönlü genlik de erleri kar la t r lm t r. X1 –X2 ve Y1 –Y2 yönlü genlik 
de erlerinin standart sapmalar  dikkate al nd nda uyum içinde oldu u görülmektedir.   
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ekil 5. 9 Günlük GPS serileri 

 
ekil 6. 9 Günlük Nivel Serileri 
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ekil 7. 1.GPS noktas  9 günlük yerde i imi 

 

 
ekil 8. 2.GPS noktas  9 günlük yerde i imi 

 
ekil 9. 1.E im sensörü 9 günlük e im de i imi 
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ekil 10. 2.E im sensörü 9 günlük e im de i imi 

Tablo 1. GPS serileri istatistik bilgileri 

GPS N (dk) Minimum Maximum Ortalama (m) Std. Sapma 
X1 (m) 12960 110.4623 110.4858 110.4741 0.0226 0.0050 
X2 (m) 12960 119.9951 120.0269 120.0110 0.0220 0.0068 
Y1 (m) 12960 137.7515 137.7825 137.7670 0.0310 0.0066 
Y2 (m) 12960 134.3919 134.4302 134.4111 0.0383 0.0083 

Tablo 2. Nivel20 serileri istatistik bilgileri 

Nivel20 N (dk) Minimum Maksimum Ortalama (mrad) Std. Sapma
X1 (mrad) 12960 0.6580 1.2590 0.9585 0.6010 0.1606 
X2 (mrad) 12960 -0.7020 -0.1122 -0.3983 0.5898 0.1555 
Y1 (mrad) 12960 0.4839 0.9512 0.6886 0.4673 0.1228 
Y2 (mrad) 12960 0.3868 0.8453 0.5847 0.4585 0.1209 

 

165 m kotunda X ve Y yönlü ortalama genlik de erleri; GPS ölçülerinden mmx 22 , mmy 5.34  
olarak hesaplanm t r. 162 m kotundaki N1 e im sensörü ölçülerinden mradx 6010.0 , 

mrady 4673.0  olarak belirlenmi tir. Bu parametrelerle toplam yer de i tirme 22 yxSgps  = 

40.9 mm, toplam e im de i imi 22 yxS Nivel  = 0.7613 mrad olarak hesaplanm t r.  Birim 

çemberde 
h

S yay  e itli i ile radyan biriminde ki aç , metre birimindeki yay uzunlu una 

dönü türülmektedir. 165 m kotundaki GPS ve 162 m kotundaki Nivel20 ölçülerinden hesaplanan sal n m 

genliklerinin yakla k e it oldu unu dü ündü ümüzde; Nivel
gps S
h

S
 e itli inden h=54 m (yakla k 

yar çap) hesaplanm t r. Bu sonuç 108 m yüksekli indeki merkez aç  alt nda GPS ve Nivel20 ölçülerinin 
birbirine uyum sa lad n  göstermektedir. ekil 11 GPS, Nivel20 sensörlerini ve hesaplanan dü üm 
noktas n  göstermektedir. 

 

ekil 11. GPS, Nivel20 sensörleri aras ndaki ili ki 
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ekil 11. GPS, Nivel20 sensörleri aras ndaki ili ki. 

4. Sonuç 

Zaman boyutunda ki analizlerde, veri setlerinin uzunlu u önemli bir sorundur. Ölçüm süresi boyunca 
kesintisiz olarak kay t edilen GPS sinyalleri, i lem kolayl  için 1 dakika ile yeniden örneklenmi  ve X -
Y yönlü zaman serilerinde gürültü bile enini azaltmak ve uzun periyotlu bile enlerini ortaya ç karmak 
için FKM alçak geçi li filtre uygulanm t r. Serilerin zamana göre model ara t rmas  polinom 
fonksiyonlar kullan larak yap lm t r. Sonuç olarak elde edilen GPS ve Nivel20 serilerinden kulenin 
günlük dairesel hareketler yapt  görülmü tür. Her bir gün hareketi farkl  renklerde çizilerek objenin 
zaman içinde yapt  konum de i imleri incelenmi tir. . 

Model fonksiyonlar  ile X-Y düzleminde çizilen grafiklerden; de erlendirme sonuçlar na göre toplam yer 
de i tirme; GPS serilerinden 40.9 mm, Nivel20 serilerinden 0.7613 mrad olarak hesaplanm t r. Bu yer 
de i tirmeler ve Kulenin yap s  dikkate al nd nda, 108 m yüksekli indeki merkez aç  alt nda GPS ve 
Nivel20 ölçülerinin birbirine uyum sa lad  görülmü tür. 
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Özet 
 
Bu çal mada; kod ölçüleri ile mutlak konum belirlemeden bahsedilecek ve mutlak konum belirleme 
problemini çözebilmek için baz  önerilerde bulunulacakt r. De erlendirme a amas nda duyarl  yörünge 
parametreleri kullan l rsa; atmosferik etkiler ve al c  saat hatalar ,  mutlak konum belirleme hatas n n en 
büyük bölümünü olu tururlar. Troposferik ve iyonosferik etk,i atmosferik etkinin bile enleridir ve bu 
etkiler s ras yla standart atmosfer de erlerli Saastamoinen modeli ve çoklu frekansl  ilk ölçülerden 
kestirilen düzeltmeler ile indirgenebilirler. Al c  saat hatas  Gauss toplam denklem yöntemine göre 
elimine edilir, indirgemeden sonra bilinmeyenler yaln zca istasyon koordinatlar  olur. ndirgemelerden 
sonra,  istasyon koordinatlar  Ard k En Küçük Kareler yöntemine göre çözülebilir. 
 
Anahtar kelimeler : Uydu yörünge bilgileri ve hesaplar , GNSS Ölçü Türleri, GNSS de Hata kaynaklar , 
Mutlak Konum Belirleme, Ard k Dengeleme. 
 

MATHEMATICAL MODELS IN ABSOLUTE POINT POSITIONING 
 
Abstract 
 
In this study, the concept of pseudorange-based absolute positioning will be presented and some 
recommendations are given to solve the positioning problem. The atmospheric effects and the receiver 
clock errors are the main parts of the inaccuracy of the positioning if using the precise orbits. The 
tropospheric and the ionospheric effects are the components of the atmospheric effects, and they can be 
reduced with the Saastamoinen model using the standard atmosphere and with the correction estimated 
from the pre-observations with multiple frequencies respectively. The receiver clock error in an epoch is 
eliminated by Gauss's method of sum of equations, and then the unknowns are only the station 
coordinates in the model. After the reductions, the station coordinates can be solved via the Sequential 
Least Squares Adjustment Method. 
 
Keywords: Ephemeris of the artificial satellites and their computations, observation types in GNSS, error 
sources in GNSS, absolute point positioning, sequential adjustment. 
 
1. Giri  
 
Mutlak konum belirleme yöntemi; global a lar n kurulmas , ölçme tekniklerinin ve kullan lan modellerin 
geli mesi ile günümüzde daha fazla önem kazanm t r. Mutlak konum belirleme; uydu ile al c  aras nda 
kod ve faz ölçülerinden yararlanarak al c n n koordinatlar n n do rudan hesaplanmas  temeline dayan r. 
GNSS deki bütün mevcut hata kaynaklar ndan etkilenen mutlak konum belirleme yöntemi, ek bilgilere 
ihtiyaç duyar. Bu bilgiler geni  organizasyonlu kurulu lar taraf ndan sa lan r ve duyarl  konum belirleme 
oldukça gereklidir (IGS, IERS, NGS,…). Çal man n önceli i; mutlak konum belirlemenin matematik 
modelini olu turma ve temel bir yaz l m geli tirme amac n  güttü ünden, mutlak konum belirlemedeki 
düzeltme de erlerine ayr nt l  girilmeyecektir. Ayr nt l  bilgi için (Kouba, 2009, ) kayna ndan 
yararlan labilir. 
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Çal mada; yörünge formatlar ndan ve yörünge hesaplamalar ndan bahsedildikten sonra matematik model 
olu turma ve matematik modelin çözümü a amalar  sunulmu tur. Sunulan a amalar, IGS izleme 
istasyonlar  içerisinden seçilmi  ve uydun da lm  dört adet noktadan al nan GPS ölçüleri üzerinde 
denenmi tir. 
 
2. Yörünge Bilgileri ve Uydu Konumunun Hesaplanmas  
 
GNSS ölçülerinin de erlendirilmesinde genellikle üç tür yörünge bilgisi kullan l r. Birici tür yörünge 
bilgileri, bir t0 an ndaki Kepler yörünge elemanlar n  ( , i, , a, e, tp ) yakla k de erlerini, bu 
elemanlar n düzeltme terimlerinin hesaplanmas nda kullan lan trigonometrik fonksiyonlar n katsay lar n  
ve uydu saat hatas n n hesaplanabilece i katsay lar  içerir. GPS ve GALILEO uydular n n RINEX 
format ndaki yay n yörünge bilgileri bu türe girer ( ekil 1a). kinci tür yörünge bilgileri ise; uydunun 
belli bir zamandaki (t0) konum vektörü, konum h z vektörü, konum ivme vektörü, zaman sistemleri 
(UTC-GPS dönü ümü) ile uydu saat hatas n n hesaplanabilece i düzeltme terimlerini içerir. GLONASS 
ve Sabit Uydular n {EGNOS (Avrupa), WAAS (ABD), MSAS (Japonya)} yörünge formatlar  bu türe 
girer [1], [2]. Üçüncü tür; belli zaman aral klar nda bütün uydular n sadece konum vektörlerini, saat 
hatalar n  ( "P" bayrakl  sat rlar ) ve konum de i im h z vektörlerini, saat hatalar n n h zlar n  ("V" 
bayrakl  sat rlar) içerir. Duyarl  yörünge dosyalar n n verileri bu yap dad r ( ekil 1.b). Yörünge formatlar  
ile ilgili ayr nt l  bilgiye [1] ve [2] internet adreslerinden ula labilir. 
 

 
(a) (b) 

ekil 1. Yay n ve duyarl  yörünge bilgisi elemanlar n n geometrisi. (a) Kepler yörünge elemanlar na 
dayal  yörünge bilgileri (GPS uydular ) ve (b) Yay n (GLONASS) ve duyarl  yörünge bilgileri SPX 

(X=1,2,3) yörünge bilgileri  
 
Galileo uydular n n ölçülerini alan al c lar yayg nla mad ndan ve GLONASS uydular n n say s n n az 
olmas  nedeni ile GNSS tabanl  çal malarda genellikle GPS uydular  kullan l r. Bu nedenle çal mada, 
herhangi bir t an ndaki GPS uydular n n konum vektörlerinin ve saat hatalar n n belirlenmesi 
a amalar nda, bu bilgilerin yay n ve duyarl  yörünge elemanlar ndan hesaplanmas  üzerinde durulacakt r. 
GLONASS uydular n n konum ve saat hatalar n n hesaplanmas  ile ilgili olarak (Stewart ve Tsakiri, 1998; 
Lin, vd. 2009) kaynaklar ndan yararlan lmas  uygun olacakt r. 
   
2.1 Yay n Yörünge Bilgilerinin Hesaplanmas  
 
Yörünge referans an  t0 da Kepler yörünge elemanlar na ( ekil 1.a) göre, t (GPS hatas  saniyesi) an ndaki 
bir uydunun konum vektörünün ve uydu saat hatas n n hesaplanmas  a a daki s rada gerçekle tirilir. 
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 t an nda uydunun konum vektörü (1a) 

2
c2c10

S )tt(a)tt(aa  t an nda uydunun saat hatas  (1b) 
 
Burada, tC;uydu saat hatas  düzeltme terimlerinin referans an , GM, a, e; büyüklükleri s ras yla yerin 
çekim sabiti, yörünge elipsinin yar  ekseni ve d merkezlik parametrelerini, a0, a1, a2; uydu saat hatas n n 
saat referans an na göre hesaplanm  ikinci derece polinom katsay lar n  temsil etmektedir. Ba nt larda 
geçen di er terimler ( ekil 1.a) da gösterilmi tir. Ayr nt l  bilgi için (Leick, 1995; Hofmann-Wellenhof, 
vd.1997) kaynaklar ndan yararlan labilir.  
 
2.1 Duyarl  Yörünge Bilgilerini Hesaplanmas  
 
En yayg n olarak kullan lan duyarl  yörünge format  SP3 format d r. Bu formatta; uydular n her 15 
dakikada bir konum vektörleri ve uydu saat hatalar  verilmektedir. Günlük olarak saklanan bu dosyalarda, 
00:00-23:45 süreleri aras nda olmak üzere bir uyduya için 96 adet konum ve saat bilgisi yer almaktad r. 
Bir uyduya ait 96 veri kullan ld nda 95.dereceden Lagrange Enterpolasyonu yap labilmektedir. 
Hesaplama h z n  art rmak için 95.derece yerine, 11.derece (3 saat aral kl  veriler) Lagrange 
enterpolasyonu kullan labilir. 11. Lagrange enterpolasyonu ~1cm do ruluklu uydu konumu hesaplamak 
için yeterli olmaktad r. n+1 (=12) tane veri için n. (=11) dereceden Lagrange enterpolasyonu ile t 
an ndaki (t) { =X, Y, Z, S} de erlerini hesaplayabilmek için tj {j=0,1,2,…,n } anlar nda verilen (tj) 
de erlerinden yararlan l r ve a a daki ba nt lar kullan l r. 
 

n

kj
0k

kjkj })tt/()tt({)t(  { j=0,1,2,…,n } (2a) 

n

0j
jj })t()t({)t(  { =X, Y, Z, S } (2b) 

 
Farkl  enterpolasyon yöntemleri için (Schenewerk, 2002) kayna ndan yararlan labilir. 
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3. GNSS Gözlemleri ve Hata Kaynaklar  
 
Çal mada kullan lan faz ve kod ölçüleri için basitle tirilmi  genel matematik model a a daki verilmi tir. 
Ayr nt l  bilgi için (Teinussen and Klasberg, 1998; Witchayangkoon, 2000; Odijk, 2003; Kurt, 2003a ve 
2003b) kaynaklar ndan yararlan labilir. 
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Burada, i;al c  numaras , k; uydu numaras ; f; ta y c  dalgan n frekans , t ; al c da kaydedilen GPS 
zaman ndaki ölçü epo u, k

i ; sinyal seyahat süresi, k
it ; sinyalin uydudan ç kt  an, L ; ta y c  faz 

dalga boyu, )t(k
L,i ; t an nda kaydedilen L  dalga boyunda ta y c  dalga faz ölçüsü, )t(R k

L,i ; t an nda 

kaydedilen L  dalga boyunda ta y c  dalga üzerinden kod ölçüsü, )t(k
i ; uydu ile al c  aras ndaki 

geometrik uzunluk; )t(r k
i

k ; k
it  an ndaki uydu konum vektörü ( IGS, NGS, … al nan duyarl  

yörüngede do ruluklar  1cm ), )t(ri ; al c n n konum vektörü (al c  hareketli ise t an ndaki konum 
vektörü), )t(Ik

i ; L1 ( 1) ta y c  dalga boyuna ölçeklendirilmi  t an nda al c da kaydedilen kod 
ölçüsündeki iyonosferik etki, )t(Tk

i ; t an nda al c da kaydedilen kod ölçüsündeki troposferik etki, )t(k
L,i  

ve )t(M k
L,i ; t an nda al c da kaydedilen faz ve kod ölçüsündeki yans ma (multipath) hatas  (=0 çal mada)  

, )t(i ; t an ndaki al c  saat hatas , )t( k
i

k ; k
it  an ndaki uydu saat hatas , c; n bo luktaki h z ,  

)t(k
L,i  ve )t(ek

L,i ; modellenemeyen ölçü hatalar , 2 ; birim ölçünün öncül varyans , 2
L  ve 2

LR ; L  

dalga boyu üzerinden faz ve kod ölçülerinin öncül varyanslar , )t(zk
i ; t an nda uydunun al c ya göre 

dü ey aç s , )t(Pk
L,i  ve )t(Pk

LR,i ; L  dalga boyu üzerinden kod ve faz ölçülerinin a rl klar d r. 
 
Stokastik model olu turulurken kod ölçü duyarl klar  e it seçilmi  ve stokastik model uydunun al c ya 
göre dü ey aç s ndan yararlanarak (3c) ba nt s na göre olu turulur. 
  
(3) ba nt s nda tan mlanan hatalar, sonuçlar  en çok etkileyen hatalard r. Çal mada duyarl  yörünge 
koordinatlar  kullan ld ndan uydu koordinatlar  ve uydu saat hatas  sabit kabul edilmi , troposferik etki 
için standart atmosfer de erlerin yararlanarak Saastamoinen troposfer modeli kullan lm  (Hofmann-
Wellenhof, vd.1997; Kurt, 2003a), yans ma hatas  olmad  kabul edilmi  yada uyu umsuz ölçüler testi 
ile giderilebilece i dü ünülmü , iyonosferik etki (4) ba nt s  ölçü de erlerinden belirlenmi  bütün 
düzeltme de erleri sabit terimler vektörü ne eklenmi tir. 
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k
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)t(I)f/f()t(I k
i

2
1

2k
L,i  Herhangi bir L dalga boyu içi iyonosferik etki (4b) 
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Tek noktadan mutlak konum belirleme yap l yor ise metre alt nda do ruluklara inebilmek için ba ka 
düzeltme terimlerine de ihtiyaç duyulur. Bu etkiler Kouba (2009) ayr nt l  bir ekilde incelenmi  ve 
kullan c n n bu etkileri ortadan kald rabilmesi için önerilerde ve yönlendirmelerde bulunmu tur. 
 
Uydu etkileri; 1)Uydu anten kay kl klar ; Block II/IIA uydular n n faz ölçü merkezi ile a rl k merkezi 
aras nda (0.279, 0.000, 1.023) bir farkl l k vard r. Yay n yörünge bilgileri faz ölçü merkezine göre 
hesaplan rken, duyarl  yörünge koordinatlar  a rl k merkezine göre belirlenir. Uydularda bu düzeltme 
de erleri göz önünde bulundurulmal d r. Block IIR de ise bu merkezler çak kt r. Çal mada bu etki göz 
önünde bulundurulmam t r. 2)Faz dönü  (phase wind-up) etkisi; desimetre do rulu a eri ebilmek için 
faz ölçüleri kod ölçülerini iyile tirmek için kullan l r. Faz ölçülerinin kullan ld  mutlak konum belirleme 
modelinde, uydu yörüngesinde hareket ederken güne e yönlendirilir, bu yönlendirme s ras nda uydu ve 
al c n  bir birlerine göre bir tam devir döndüklerinde bir dalga boyu hataya neden olur ve duyarl  
çal malarda düzeltilmesi gerekir. Bu hatay  gidermek için bir model (Kouba, 2009) da verilmi tir 
(Kouba, 2009). 
 
stasyondaki de i im etkileri; 1)Kara gelgitleri; gelgitler nedeni ile istasyonlarda yatay ve dü ey yer 

de i tirmeler olur. Milimetre duyarl k için dikkate al nmal d r. Bu etkiyi giderebilmek için IERS 
taraf ndan programlar sa lanmaktad r. 2)Kutup gezinmesi nedeni ile yer dönme deformasyonlar ; Güne  
ve ay n çekim etkileri periyodik istasyon konumlar n de i imine, yerin dönme ekseninin yer kabu una 
göre de i mesine neden olur. Örne in kutup gezinmesi, yerin merkez kaç potansiyelinin de i imlerine 
neden olmaktad r. Kutup koordinatlar ndaki de i imlere göre düzenlemi  fonksiyonlar ile giderilir 
(Kouba, 2009). 3)Okyanus yüklemesi; okyanus gelgitlerinin karalar üzerindeki etkileri sonucu olu ur. 
Buna ba l  olarak istasyonlarda da yer de i imleri olur. Bu etkileri giderecek en yeni modellere IERS den 
ula labilir. 4) Yer dönme parametreleri (ERP); Yerin dönme parametrelerinin (kutbun konumu Xp,Yp ve 
UT1-UTC), y ld z zaman , presesyon ve nutasyon ile uyumlu u yersel (ITRF) ve göksel (ICRF) 
koordinat sistemleri aras nda do ru dönü üm yapabilmede fayda sa lamaktad r. Yer dönme 
parametrelerindeki günlük de i imleri hesaplayabilecek programlara IERS'den ula labilir (Kouba, 2009).  
 
IGS Düzenlemelerine Uyumluluk; Duyarl  konum belirleme için gerekli bütün bilgilere IGS den yada 
ba l  oldu u kurulu lardan ula labilir. Bunlar k saca öyle s ralanabilir, ayr nt l  bilgi için Kouba (2009) 
kayna ndan yaralan labilir. 1) IGS formatlar ; uydu konumu ve saat hatas , yer dönme parametreleri, 
izleme istasyonlar  ile ilgili bilgileri, iyonosfer düzeltmesi ile bilgileri vb., ar ivlemek ve kullan c lara 
ula t rabilmek için kullan lan formatlard r. 2) IGS referans koordinat sistemi; IGS izleme istasyonlar  
sürekli izlenmekte, istasyonlardaki de i imler belirlenmekte ve raporlar halinde yay nlanmaktad r. Farkl  
referans sistemleri aras ndaki de i imler dikkate al nmal d r. 3) IGS al c  anten faz merkezi kay kl klar  
tablosu; kullan lan al c  antenin IGS kay tl  olmas na dikkat edilmeli ve bu bilgiler de erlendirme 
a amas nda kullan lmal d r, 4) Modelleme/gözlem uyumluklar ; modelleme ve gözlem kalitesi art rmak 
için önerilen düzeltme ve kalibrasyon ile ilgili düzenlemeler (Kouba,2009).   
 
Yukar da duyarl  konum belirleme için gerekli olan düzeltmelerden k saca bahsedilmi tir. Bu çal mada 
bu düzeltmelerin hiç biri göz önünde bulundurulmad nda, ayr nt l  bilgi için Kouba (2009) kayna nda 
ve IGS nin web sayfas ndan elde edilebilir (Kouba, 2009; [8] ). 
 
4. Mutlak Konum Belirleme  
 
Çal mada seçilen say sal uygulamalarda yaln zca kod ölçüleri kullan lm t r. Kod ölçülerinin faz ölçüleri 
ile iyile tirilmesi ile ilgili ayr nt l  bilgi (Le A.Q ve Teunissen, 2006) kayna ndan elde edilebilir. Kod 
ölçülerine göre kurulan matematik modelde (3b), bilinmeyenler istasyon koordinatlar  ve al c  saat 
hatas d r. Al c  saat hatas  sabit bir de er olmay p, her bir epokta de i im göstermektedir. Uygulamada 
al c  saat hatas ; 1) epok epok çözülür ve giderilir, 2) zamana göre ikinci derece bir fonksiyonu eklinde 
modellenir, 3) fonksiyonel modeldeki birinci ölçü di er ölçülerden ç kar l r ve sadece koordinat 
bilinmeyenleri çözülür. 
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Çal mada Kurt (1999) da önerilen Gauss toplam denklemi ile indirgeme yöntemi kullan lm t r. 
Yöntemin avantajlar ; 1) orijinal düzeltmeler korunur ve mutlak konum belirleme a amas nda sorunlu 
uydular belirlenir, 2) matris boyutu küçülür ve h zl  çözüm sa lan r 3) yetersiz modellenen baz  etkiler 
de erleri azalt lm  olur (Kurt, 1999). Al c  saat bilinmeyenleri epoklar aras  ba ms z oldu undan, her 
bir epoktaki al c  saat bilinmeyeni söz konusu epok de erlendirilirken indirgenir. Bir epokta 
do rusalla t r lm  kod ölçülerinin fonksiyonel modeli, bir grup istasyon koordinatlar  ve di er grup al c  
saat hatas  olmak üzere ikiye ayr t r l r. 
 

yxecAv  P   (5) 

111eT  
 
Normal denklemler olu turmadan önce, a a daki ba nt lar yard m yla al c  saat hatas  indirgenir  
 

y~xA~v  P  (6) 
 

Pee)ePe(IC T1T  , vCv  , ACA~  , yCy~  
 
ndirgenmi  düzeltme denklemi (6) ile normal denklemeler kurulur ve her epok sonunda istasyon 

koordinatlar  ve istenirse toplam denklem yard m  ile (7b), son modellenen epoktaki al c  saat hatas  
hesaplan r. k. epokta çözüm a a daki ba nt lar gerçekle tirilir. 
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Bir gözlem dosyas ndaki bütün epoklar bitti inden, noktan n mutlak koordinatlar  hesaplanm  olur. 
 
5. Say sal Uygulamalar 
 
Say sal uygulama bölümünde ITRF koordinatlar  bilinen dört adet IGS izleme istasyonu kullan lm t r. 
Noktalar; bir GNSS ölçüsü için mümkün olabilecek bütün Dünyay  kapsayacak ekilde seçilmeye 
çal lm t r ( Tablo 1, ekil 3, [3] ). Gözlem dosyalar  17/09/2010 cuma günü (260. GPS günü yada 
1601. GPS haftas  ve 5. hata günü) bir günlük dosyalar indirilmi  ve 02:00-22:00 saatleri aras ndaki 
gözlemler de erlendirilmi tir. De erlendirme sonucunda ula lan sonuçlar istasyonlar n bilinen 
koordinatlar yla kar la t r lm t r. Bütün sonuçlar yorumlama kolayl  nedeni ile grafikler halinde 
sunulmu tur ( ekil-2, ekil-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

289

Tablo 1. Uygulama 17/09/2010 Cuma (260 GPS) gününe ait gözlenen dosyalar  [3,5,6]. 

SN stasyon 
Ad  

ehir 
Ülke  [o]  [o] h [m] Gözlem 

Dosyalar  
Duyarl  
Yörünge 

1 HOLM Ulukhaktuk 
Canada +70.7364 -117.7609 39.5 holm2600.10o  

2 ANKR Ankara 
Turkey +39.8875 +32.7586 974.8 ankr2600.10o ngs16015.sp3

SP3a 

2 NTUS Singapore 
Singapore +1.3458 +103.6799 79.0 ntus2600.10o igs16015.sp3 

SP3c 

4 MCM4 Ross Island 
Antarctica -77.8383 +166.6693 98.0 mcm42600.10o  
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NTUS MCM4 

ekil 2. Grafikler IGS istasyonlar n n kestirilen koordinat de erlerinin bilinen de erlerinden farklar n n 
(vX, vY, vZ), konum fark n n (vS), epoklardaki uydu say s n n, her bir epok sonunda hesaplanan soncul 

duyarl n (m0) epoklara göre da l m n  göstermektedir. 
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HOLM ANKR 

  
NTUS MCM4 

ekil 3. Çal mada kullan lan IGS istasyonlar  (üste) ve 17/09/2010 günü yap lan 20 (02-22) saatlik 
ölçülerin gözlem pencereleri (Ek 1). 

ekil-3 de seçilen noktalar n da l m , bütün noktalarda gözlenen anlar n gözlem pencereleri çizilmi tir. 
Ölçü a rl klar  e im aç s n n fonksiyonuna göre belirlendi inden, de erlendirme a amas nda minimum 
e im aç s  5o seçilmi tir ( ekil 3). ekil 2 deki grafiklerde; koordinat farklar  X(mavi), Y(pembe), Z 
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(k rm z ), S (ye il), epoklardaki uydu say s  (mor) ve soncul KOH'n n (turuncu) de i imi ölçü 
epoklar na göre (yatay eksen) gösterilmi tir. 
 

ekil 2 incelendi inde kurulan matematik modelin ve çözümünün, ileride bu konuda yap lacak çal malar 
için bir alt yap  olu turaca  aç kça görülmektedir. Çal mada önerilen yap ya uygun olan ve C++ 
ortam nda geli tirilen yaz l m eklentiler ile duyarl  konum belirleme yaz l m  haline getirilecektir. 
Yaz l m, RINEX format ndaki GLONASS gözlem dosyalar n  da okumaktad r. GLONASS uydular n n 
frekanslar  farkl  oldu undan, GLONASS ölçülerin modellenmesi biraz daha fazla dikkat 
gerektirmektedir. GLONASS uydu say s n n u anda yeterli olmams  nedeniyle, GLONASS uydular n n 
de erlendirmeye kat lmamas  sonuçlar  çok fazla etkilememektedir. 
 
6. Sonuç ve Öneriler 
 
Çal mada mutlak konum belirlemenin genel matematik modeli tan t lm , IGS izleme istasyonlar ndan 
seçilen Dünyaya uygun da lm  dört adet noktada al nan ölçülerin, 20 saatlik k sm  üzerinde 
de erlendirme yap lm  ve çal mada önerilen temel matematik model kullan lm t r. Kullan lan 
matematik modelin ve geli tirilen yaz l m n uygulamada kullan lan ticari yaz l mlara yak n sonuçlar 
verdi i say sal uygulamalar üzerinden gösterilmi tir. 
 
Geli tirilen yaz l m n bir sonraki a amas , matematik modelin faz ölçüleri ile desteklenmesi eklinde 
olacakt r. Faz ve kod ölçüleri ile matematik model olu turmada, genelde iki yol izlenmektedir; birincisi 
iyonosferden ba ms z faz ve kod ölçülerinin birlikte de erlendirilmesi, ikincisi ise faz ölçüleri 
yard m yle kod ölçülerinin iyile tirilmesidir. 
 
Yaz l mda ula lmas  dü ünülen son a ama ise IGS ve IERS ürünlerini ve yaz l mlar n  kullanarak tek 
noktada mutlak konum belirleme ile ula labilecek do rulu u belirlemektir. 
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Ek 1. 17/09/2010 gününde HOLM, ANKR, NTUS ve MCM4 izleme istasyonlar nda kaydedilen 20 (02-
22) saatlik GNSS (GPS+GLONASS) gözlemlerindeki GPS uydular ndan al nan gözlem say lar , 
istasyonda kaydedilen gözlem aral klar , gözlenen epok say s  ve ortalama PDOP de erleri. 
 
  -------------------|--------------------|--------------------|-------------------- 
  Nokta No  : HOLM   | Nokta No  : ANKR   | Nokta No  : NTUS   | Nokta No  : MCM4  
  MinEgmAcs :     5o | MinEgmAcs :     5o | MinEgmAcs :     5o | MinEgmAcs :     5 o 
  EpokSys(n):  2400  | EpokSys(n):  2400  | EpokSys(n):  2400  | EpokSys(n):  2400 
  GPSHaftasi:  1601  | GPSHaftasi:  1601  | GPSHaftasi:  1601  | GPSHaftasi:  1601 
  1.epk t(1):439200s | 1.epk t(1):439200s | 1.epk t(1):439200s | 1.epk t(1):439200 s 
  n.epk t(n):511170s | n.epk t(n):511170s | n.epk t(n):511170s | n.epk t(n):511170 s 
  Gzlm Arlg :    30s | Gzlm Arlg :    30s | Gzlm Arlg :    30s | Gzlm Arlg :    30 s 
  Ort.PDOP  :  0.95  | Ort.PDOP  :  0.97  | Ort.PDOP  :  0.91  | Ort.PDOP  :  0.94 
  -------------------|--------------------|--------------------|-------------------- 
  Uyd Gozlem Sayisi: | Uyd Gozlem Sayisi: | Uyd Gozlem Sayisi: | Uyd Gozlem Sayisi: 
   1  SVN(1)  - 614  |  1  SVN(2)  - 827  |  1  SVN(2)  - 1201 |  1  SVN(2)  - 1037 
   2  SVN(2)  - 524  |  2  SVN(3)  - 896  |  2  SVN(3)  - 351  |  2  SVN(3)  - 647  
   3  SVN(3)  - 971  |  3  SVN(4)  - 672  |  3  SVN(4)  - 1135 |  3  SVN(4)  - 1043 
   4  SVN(4)  - 596  |  4  SVN(5)  - 1052 |  4  SVN(5)  - 1060 |  4  SVN(5)  - 915  
   5  SVN(5)  - 793  |  5  SVN(6)  - 746  |  5  SVN(6)  - 419  |  5  SVN(6)  - 681  
   6  SVN(6)  - 1007 |  6  SVN(7)  - 547  |  6  SVN(7)  - 782  |  6  SVN(7)  - 865  
   7  SVN(7)  - 993  |  7  SVN(8)  - 728  |  7  SVN(8)  - 781  |  7  SVN(8)  - 719  
   8  SVN(8)  - 944  |  8  SVN(9)  - 740  |  8  SVN(9)  - 1171 |  8  SVN(9)  - 759  
   9  SVN(9)  - 881  |  9  SVN(10) - 810  |  9  SVN(10) - 761  |  9  SVN(10) - 1011 
  10  SVN(10) - 676  | 10  SVN(11) - 582  | 10  SVN(11) - 786  | 10  SVN(11) - 864  
  11  SVN(11) - 942  | 11  SVN(12) - 866  | 11  SVN(12) - 1231 | 11  SVN(12) - 1058 
  12  SVN(12) - 571  | 12  SVN(13) - 402  | 12  SVN(13) - 1181 | 12  SVN(13) - 1053 
  13  SVN(13) - 713  | 13  SVN(14) - 944  | 13  SVN(14) - 733  | 13  SVN(14) - 826  
  14  SVN(14) - 758  | 14  SVN(15) - 999  | 14  SVN(15) - 773  | 14  SVN(15) - 538  
  15  SVN(15) - 961  | 15  SVN(16) - 708  | 15  SVN(16) - 313  | 15  SVN(16) - 939  
  16  SVN(16) - 904  | 16  SVN(17) - 795  | 16  SVN(17) - 1208 | 16  SVN(17) - 906  
  17  SVN(17) - 802  | 17  SVN(18) - 897  | 17  SVN(18) - 1002 | 17  SVN(18) - 415  
  18  SVN(18) - 922  | 18  SVN(19) - 967  | 18  SVN(19) - 505  | 18  SVN(19) - 571  
  19  SVN(19) - 990  | 19  SVN(20) - 381  | 19  SVN(20) - 896  | 19  SVN(20) - 1058 
  20  SVN(20) - 737  | 20  SVN(21) - 843  | 20  SVN(21) - 753  | 20  SVN(21) - 698  
  21  SVN(21) - 879  | 21  SVN(22) - 752  | 21  SVN(22) - 521  | 21  SVN(22) - 495  
  22  SVN(22) - 956  | 22  SVN(23) - 398  | 22  SVN(23) - 679  | 22  SVN(23) - 1060 
  23  SVN(23) - 649  | 23  SVN(24) - 746  | 23  SVN(24) - 757  | 23  SVN(24) - 667  
  24  SVN(24) - 942  | 24  SVN(25) - 814  | 24  SVN(25) - 1140 | 24  SVN(25) - 1061 
  25  SVN(25) - 542  | 25  SVN(26) - 846  | 25  SVN(26) - 748  | 25  SVN(26) - 676  
  26  SVN(26) - 955  | 26  SVN(27) - 808  | 26  SVN(27) - 1187 | 26  SVN(27) - 559  
  27  SVN(27) - 828  | 27  SVN(28) - 776  | 27  SVN(28) - 936  | 27  SVN(28) - 576  
  28  SVN(28) - 843  | 28  SVN(29) - 882  | 28  SVN(29) - 987  | 28  SVN(29) - 986  
  29  SVN(29) - 639  | 29  SVN(30) - 790  | 29  SVN(30) - 1122 | 29  SVN(30) - 1079 
  30  SVN(30) - 490  | 30  SVN(31) - 769  | 30  SVN(31) - 697  | 30  SVN(31) - 916  
  31  SVN(31) - 593  | 31  SVN(32) - 441  | 31  SVN(32) - 763  | 31  SVN(32) - 1001 
  32  SVN(32) - 815  |                    |                    |              
  -------------------|--------------------|--------------------|-------------------- 
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KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN UYGULAMA BÖLGES  
D NAM KLER NE VE TA INMAZ DE ER NE ETK LER  

C. UÇAR1, R.M. ALKAN2 
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Özet 

Kentler tarih sahnesinde yer ald klar  andan itibaren, her dönemin kendine özgü sosyo-kültürel, 
ekonomik, siyasi ve teknolojik süreçleri ile dönü mektedirler. içinde bulundu umuz dönemde bu süreç 
“Küresel Yeniden Yap lanma” olarak tarif edilmekte ve kent alanlar  üzerinde etkisini göstermektedir. 
Türkiye son y llarda ekonomik, siyasi ve teknolojik de i imlerin etkisiyle küresel dünyayla bütünle me 
sürecine h z vermi , bunun için de kentsel dönü ümü bir araç olarak benimsemi tir. Merkezi ve yerel 
yönetimlerce s kl kla dile getirilen kentsel dönü üm kavram  ve gerçekle tirilen dönü üm faaliyetleri, 
bu sürecin iyi analizini gerekli k lm t r. Tez çal mas n n amac ; “kentsel dönü üm” olgusunun 
uygulama bölgesi dinamiklerine ve ta nmaz de erine olan etkilerinin örnek uygulamalar üzerinden 
ara t r lmas d r. Tezin ana problemi ise, gerçekle tirilen kentsel dönü üm faaliyetlerinin arsa birim 
fiyatlar  üzerine ne ekilde ve ne ölçüde etki etti i üzerine kurulmu tur.  
 
Bu çal ma kapsam nda“Kentsel Dönü üm” kavram  ele al nm , dönü ümün gereklili i, kent 
dokusunun korunmas nda ve çarp k kentle menin önlenmesinde ki etkin rolü belirtilmi tir. Ülkemizde 
son zamanlarda geli im kaydeden “Ta nmaz Mal De erlemesi” kavram  ara t r lm , de ere ve 
de erlemeye etki eden faktörler incelenmi , de erleme yöntemlerine de inilmi tir. Kentsel dönü üm 
faaliyetlerinin uygulama bölgesi dinamiklerine ve ta nmaz de erine olan etkileri gözlemlenmi , 
planlaman n tan m  yap lm t r. Kent dokusu muhafaza edilerek çarp k kentle menin önüne geçilmesi 
amac yla kurulan ve geni  yetkilerle donat lan (TOK ) Topu Konut idaresi’nin stanbul ili 
Küçükçekmece lçesinde gerçekle tirdi i “Halkal  Kentsel Dönü üm Projesi”nin, Taksim Tarlaba  
caddesi ehir planlamas n n ve Fatih (Balat–Nesli ah) Mahallelerinde yap m  devam etmekte olan 
“restorasyon” çal malar n n toprak de erine olan etkileri yerel yönetimlerce her dört y lda bir 
yay nlanan arsa rayiç de erleri üzerinden analiz edilmi  ve Kentsel Dönü üm faaliyetleri ile ta nmaz 
de eri aras ndaki ili kinin incelenmesi amaçlanm t r.  

Anahtar kelimeler : Kentsel Dönü üm, Ta nmaz De erleme, Rayiç De er 

THE EFFECTS OF URBAN TRANSFORMATION TO THE DYNAMICS AND 
IMMOVABLE PROPERTY OF APPLICATION AREA 

Abstract 

Since the moment appearing in the scene of history, cities have been changing socioculturally, 
economically, politically and technologically. This process today is defined as “Global 
Reconstruction” and has effects on cities. By the influence of economic, political and technological 
alterations, recently, Turkey has accelerated the process of becoming integrated with the world and, 
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as a result, it has adopted the urban transportation, as a means. The notion of urban transformation, 
frequently reflected by the local and centralized administrations, and the transformations carried 
out necessitate the in depth analysis of this process. 
 
The aim of this thesis is to explore the effects of the phenomenon, “urban transformation”, to the 
dynamics of application areas and the immovable property on the basis of the sample applications. 
The main question of the thesis is built on the basis of how and in what way the performed urban 
transformations affect the lands’ unit price. In the first section of the study, the notion of “urban 
transformation” is discussed in details; the necessity of the transformation and its effects on the 
protection of urban fabric and the prevention of unplanned urbanization are indicated. In the second 
section, the notion of “immovable property appraisement”, which has been making progress in 
Turkey, recently, is probed, the factors that have an effect on the appraisement and the values are 
explored and the methods of appraisement are discussed. The main subject of the thesis, the effects of 
urban transformation to the dynamics and immovable property of application areas, are observed in 
the third section, the definition of planning is given, the process of planning is examined, planning 
types and within the scope of planning types the evolution of the land values are theoretically 
explained. In the last section, the effects of Housing Development Administration of Turkey (TOKI)’s, 
which is founded to prevent the unplanned urbanization by protecting the urban fabric and has a 
broad authority, projects performed in _stanbul, Küçükçekmece called as “Halkal  Urban 
Transformation Project”, street city planning in Taksim,Tarlaba , and “restorations” having been 
done in Fatih (Balat-Nesli ah) districts, on the value of the lands are aimed to examine by analyzing 
on the current values of the lands published by the local administrations in every four years; and the 
analysis of the relations between the Urban Transformations and their immovable property are aimed. 

Keywords: Urban Transformation , Immovable Property, Current Values. 

 

1. Giri  
 
De i en dünya ko ullar  ve bu de i imlerin ekonomi üzerindeki etkileri göz önüne al nd nda  
“de er” kavram  ve de erin belirlenmesinin önemi ortaya ç kmakta, bunun do al bir sonucu olarak 
Ta nmaz Mal De erlemesi kavram  da ülkemizde ve dünyada giderek önem kazanmaktad r. Benzer 
ekilde Kentsel Dönü üm Faaliyetlerinin ta nmaz mal de eri üzerinde ortaya koydu u yeni 

yap lanma yeni bir de erlemeyi gerektirmekte ve dolay s yla Ta nmaz Mal De erlemesi ile Kentsel 
Dönü üm Faaliyetleri’nin birlikte incelenmesini zaruri hale getirmektedir.  

Çal man n amac ; kentsel dönü üm faaliyetlerinin uygulama bölgesine ve ta nmaz mal de erine 
etkilerinin irdelenmesi, mevcut de erleme yöntemleri ve sonuçlar n n Kentsel Dönü üm Faaliyetleri 
ile olan ili kisinin ara t r lmas d r. “Kentsel Dönü ümün Uygulama Bölgesine ve Ta nmaz De erine 
Etkileri” çal ma kapsam nda Yenileme (Restorasyon), Kentsel dönü üm, Altyap  ve Planlama 
faaliyetlerinin ta nmaz de erine etkileri örnek uygulama alanlar  üzerinde incelenmi tir. 

2. Kentsel Dönü üm 
 
Kentsel dönü üm, kentsel sorunlar n çözümüne yönelik seçenekler sunan, bir bölgenin ekonomik, 
fiziksel, sosyal ve çevresel problemlerine kal c  çözümler arayan komplike bir vizyon ve eylem 
plan d r. Kentsel dönü ümün hedefi, sürdürülebilir ya anabilir sa l kl  ve ça da  kentlerin 
yarat lmas d r. 

Kentler ya ayan de i en ve dönü en bir yap ya sahiptir. Birçok nedenden dolay  de i me ve dönü me 
bask s  alt ndad r. Bu do al bir süreçtir. Ancak de i im ve dönü üm süreçlerini planlamaz ve 
profesyonel politikalar geli tirmezsek bu süreç geli igüzel ve arzu edilmeyen durumlarla 
sonuçlanabilir ki ülkemizde y llard r böyle gerçekle mektedir. Dönü üm kavram  de icim 
kavram ndan farkl d r ve yap sal bir de i imi kasteder. Kentin parçalar n n nitelik de i tirmesi veya 
parçalar n nitelik de i tirmesi ile kentin evrim geçirmesi dönü ümü ifade eder.  Kentlerin 
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dönü ümünü sa layan etkenlerin bas nda kent nüfusunun sürekli artmas  gelir. Bunun sonucunda kent 
yeni alanlara do ru büyüyecek yeni konut ihtiyaçlar yla beraber yeni al veri  mekanlar  ve yeni 
rekreasyon alanlar na da ihtiyaç duyulacakt r. Kentsel dönü ümün, kentsel yenileme ve kentsel 
canland rma türleri mevcuttur. En radikal ve en kapsaml  kentsel dönü üm sistemi var olan  y k p 
yerine yenisini yapmakt r. Bu tarz yenilemenin rasyonel olmas  için bölgenin bir çöküntü alan  olmas  
rantlar n çok dü mesi gerekir. Bu noktada yap lacak olan kentsel dönü üm projesi çok karl  bir yat r m 
olur. 

3. Ta nmaz Mal De erleme  

3.1 Ta nmaz De erlemesi ve De erleme Yöntemleri 
 
Ta nmaz n de erlemesi demek, parselin durumuna uygun yöntemlerden birini kullanarak ta nmaz n o andaki 
rayiç bedelini belirlemektir. Adaletli bir de er tahmini için;bütün temel bilgi ve belgelerin elde edilmesi ve 
bunlar  do ru yorumlamak ve de erlendirebilmek için kavramlar n aç k tan m n n yap lmas , gerekir. 
Daha sonra Ta nmaz gezilir, temel belgelerin incelenmesinden ç kan sonuçlar yerinde gerçeklerle 
kar la t r l r (Bohli, 1972). 

Kentin yerle ik alanlar ndaki ta nmazlar n de erlerinin tespiti birçok bilim dal n n ayn  zamanda 
kamula t rmada görevli bilirki i komisyonlar n n da ana görev alan  olmu tur. Kamula t rma, Emlak Vergisi, 
Kadastro Kanunlar  gibi, ta nmazlar  do rudan ya da dolayl  olarak ilgilendiren kanunlar, asl nda bir de erleme 
i lemini ve bunun tarafs z verilere göre yap labilmesi için ta nmaz de erlemesinde bir ö retiyi esas k lar 
(Schmalgemeier, 1977).  

 

Ta nmazlar genel olarak üç amaç için de erlenir: 

a- Al m-sat m, 

b- Vergilendirme, 

c-  Kamula t rma. 

 

De erleme i leminde asil amaç, normal al m-sat m bedeli denen “rayiç bedeli” tespitidir. 
Vergilendirme bir devlet politikas  oldu undan bu amaçla yap lacak de erlemeler sübjektif etkilere 
maruz kal r.  

 

3.2 Rayiç Bedel 
 
Nesnelerin fiyatlan ekonomik de erlendirmelerle kolayca tespit edilebilir, ancak ta nmaz n de erinin 
kolayca tespit edilemeyece ini herkes bilir. Öyleyse bir ta nmaz n de erli olmas , ki isel kullan m n 
ta nmaza verdi i önemle ölçülür ve bu önemin iddeti oran nda de erlidir. Di er yandan ayn  nitelik 
ve nicelikteki parsele herkes ki isel de er kriterleri ile bakar. Bu nedenle herkes için geçerli olan bir 
de ere ihtiyaç vard r. 

Rayiç bedel, ilgili parsel için normal piyasada ödenmesi olanakl  bir fiyat olmal d r. Kabul edilmi . bir 
fiyat söz konusu ise, bu durumda tüm parseller için al lm  piyasa mevcut de ildir. Bu durumda ilke 
olarak “mevcut artlar alt nda bir parsel piyasas  mevcut olsayd  nas l bir fiyat ortaya ç kard ” 
biçiminde bir kabul yap l r (Seele, 1991). 

De er ara t rmas  yönteminin (kar la t rma, gelir, maliyet) sonuçlar na göre, nitelik belirlemesi 
güvenilirli inin, de er ara t rmas  esaslar n n {altl k bilgilerinin), kullan lan de er ara t rmas  
yönteminin uyumlu olmas n n varsay lmas yla rayiç bedel belirlenir. Fiyatlar n serbest olu tu u 
al lm  piyasa kabulüne dayanan de erleme, zorunlu olarak kesin bir belirsizlikle ba lant l d r 
(Seele, 1978). 
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3.3 Ta nmaz De erleme Yöntemleri 
 
Ülkemizde ta nmaz de erlemesi hakk nda “özel” olarak düzenlenmi  resmi kuram ve ö reti 
olmamas na ra men, ta nmaz de erlemesi ile do rudan ya da dolayl  ilgilenen gruplar her zaman 
ta nmaz de erlemesi problemi ile kar  kar ya kal r. Genel olarak bilimsel aç klamas  olmayan fakat 
bilirki inin insanlar  sa l kl  olarak anlamas na, uzman bilgilerine ve tecrübesine dayanan bir say sal 
yönteme ihtiyaç vard r. Yayg n tar m ve ba c l k bölgelerinde tek tip kullan l r ve belli bir güvenle 
hakça sonuçlar veren karar verme esaslar  olu turulabilir.Fakat kentsel bölgelerde bu is bu kadar kolay 
olmaz ve ta nmaz de erlemesi makas  önemli derecede aç l r. ste bu arada raporun düzenlendi i tarih 
ve bu s radaki ekonomik durum çok önemli bir rol oynar Blum ve Horisberger (1985). 

Rayiç bedel; kar la t rma, gelir ve maliyet yöntemlerine göre ara t r labilir. Yöntemin seçimi özel 
durumun konumuna göre ve al lm  piyasada mevcut olan adetlere göre yap l r. Yap la m  ve 
yap la mam  parseller için de er tespiti en aç k olarak hâlihaz rda al lm  piyasa fiyatlar nda ortaya 
ç kar. Bu nedenle yeterince kar la t rma fiyat  mevcutsa, de er ara t rmas  yöntemi olarak 
kar la t rma yöntemi özellikle uygundur. Parseller pazarda gelirlerine göre de erlendi i taktirde 
(örne in kiraya verilen konut veya i yeri parselleri) rayiç bedelleri ilke olarak maliyet (nesne) 
yöntemine göre ara t r labilir (Seek, 1991). 

 

4. Kentsel Dönü üm Faaliyetlerinin Uygulama Bölgesi Dinamiklerine ve Ta nmaz 
De erine Etkileri 
 

4.1  Planlama 
 
Plan, genel olarak zaman n ve mekan n organizasyonunda kullan lan bir anlat m, uygulama ve tasar m 
arac d r. Burada üzerinde önemle durulmas  gereken konu, plan n bir amaç de il, araç olma özelli idir. 
Amaç, belirlenen hedefe, en az zaman ve enerji kayb  ile, en etkili ve rasyonel bir sonuçla, belirli bir 
zaman dilimi içinde ula abilmek; plan ise bu amaca ula abilmek için kullan lan bir araçt r (Suher, 
1987). Planlama; en genel anlamda, geçmi teki ve günümüzdeki veriler dikkate al narak gelecek için 
tahmin (kestirim) i lemi olarak tan mlan r. 

 

4.2 Kent Planlamas n n Arsa De erine Etkisi 
 
mar planlan üzerinde yer alan konut; e itim, sa l k, kültür, spor tesisleri ve ticari faaliyetler için ayr lm  

bölgelerin toprak üzerine uygulanmas  kaç n lmazd r. Her kentsel i lev, gelecekteki geli me yönüne ve 
büyüklü üne göre, belirli miktarda kentsel topra a ihtiyaç duyar. Bütün bunlar kentsel topra a olan iste i 
art r r. Bu tesislerin yap lmas  için gerek kamu, gerekse özel kesimin artan kent topra  iste i topra n 
de erini sürekli olarak artt r r. 
Bir arazi parças n n önce tar msal kullan tan kentsel kullan a dönü türülmesi, sonra altyap s n n 
haz rlanmas , (yol, otopark, ye il alan ve meydan gibi kamusal hizmetlerle 6teki tesislere kavu turulmas ) 
arsa de erini yeniden artt r r.Richard U. RADCLIFF, en iyi kent plan n n toprak de erlerini en dü ük 
düzeyde tutabilen planlar oldu unu ileri sürer (Kele , 1993). 

 

4.3 Geli mi  Altyap n n Ta nmaz De erine Etkisi 
 
Önceden altyap  denilince, yol, elektrik, su, kanalizasyon tesisleri anla l rd . Kentle menin artmas , kentlere 
nüfus y lmas  ve ileti im araçlar  ile geni  halk kitlelerinin bilinçlenmesi sonucu kent halk n n yeni 
ihtiyaçlar  do mu tur. Kamu bu geli en ihtiyaçlar  gidermek zorundad r. Geli mi  altyap  iki a amadan 
olu ur. Bunlardan birincisi teknik altyap  adi verilen, elektrik, yol, su, kanalizasyon, ileti im, do algaz vb. 
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gibi mühendislik çal malar n  kapsar. ikincisi ise sosyal altyap  denen, sosyal ve kültürel tesisler ile 
etkinliklerdir.  

Bu tesislerle halk n dinlenme, e lenme ve bilgilenme gibi ihtiyaçlar  giderilebilir. Kamu ve özel kurumlar 
yapt klar  tesis ve etkinliklerle halk , kentin bo ucu atmosferinden kurtarmak zorundad rlar. u 
unutulmamal d r ki geli mi  altyap n n birinci a amas  gerçekle meden ikincinin gerçekle mi  olmas  bir 
anlam ifade etmez (Erta , 1992). 

Geli mi  altyap n n her bir a amas nda, civardaki arsalar n de erinde s çramal  bir yükseli . gözlenir. Yukar da 
genel çerçevesi çizilen ve tan mlanan geli mi  altyap , kentlerin de i en gereksinimine uygun ekilde olu urlar. 
Hiç üphesiz bu olu um, kentin çe itli bölgelerinde de i ik a amalarda gerçekle ir. Az önce söylendi i gibi 
a amalar n her birinde ilgili bölgedeki ta nmazlar n de eri de yükselir. Bu yükselmenin art  yönü genellikle 
yerle me s n r ndan kent merkezine do rudur. 

 

4.4 Türkiye Genelinde Kentsel Dönü üm Faaliyetlerinin Kent Dinamiklerine Etkileri 
 
Toplu konut idaresi (TOK ) 2002-2008 y llar  aras nda 81 il 523 ilçede 359.677 konut üretimi 
gerçekle tirmi tir. Bu konutlar n 167.984’ü dar ve orta gelir grubuna, 88.965’i alt gelir ve yoksullara 
yönelik olmak üzere 37.806 gecekondu dönü üm,  8.506 afet konutu ve 3.472 adet tar m köy 
uygulamalar  kapsam nda toplam 306.733 sosyal konut üretilmi tir. Yerel yönetimlerle mü terek 
yürütülen “Büyük Kapsaml  Kentsel Yenileme Program ” do rultusunda, 145 Belediye ile toplam 
156.782 konutluk gecekondu dönü üm çal malar  yap larak 76 bölgede 37.806 konutluk uygulama 
ba lat lm t r. 

 Sosyal Yap ya Yönelik Faaliyetler; Sosyal donat lar kapsam nda 475 lise, 13.973 derslikli 
ilkö retim ve anaokulu, 461 spor salonu ve 35 kütüphane halk n hizmetine sunulmu tur. 
Bunlar n yan nda 42 hastane, 74 sa l k oca , 269 cami, 29 Yurt ve Pansiyon (7.752 Ki ilik), 
15 Sevgi Evi (240 bina), 10 Engelsiz Ya am Merkezi (159 bina)  in aatlar  tamamlanm t r. 
Bu yat r mlara ra men TOK ’nin “Mü teriye Dan ma Süreci” ad  alt nda yapt rd  
memnuniyet anketine göre  halk n yakla k % 80’i TOK  faaliyetlerinden memnun olmakla 
beraber mevcut projelerin sosyal donat lar n  yetersiz bulmu  özellikle zengin al veri  
merkezlerinin yetersiz oldu u yönünde görü  bildirmi tir. 

 Ekonomik Yap ya li kin Faaliyetler; Planlama ve Kentsel Dönü üm Faaliyetleri kapsam nda 
Toplu Konut daresi (TOK )’nin yurt genelinde yap m n  tamamlanm  oldu u 335 ticaret 
merkezi bulunmaktad r. Bu merkezler yeni ticaret ve istihdam alanlar  olarak bölge ve ülke 
ekonomisine katk  sa lamaktad r. Tüm bu TOK  faaliyetleri kapsam nda ülke genelinde 
do rudan ve dolayl  olarak 800.000 ki ilik istihdam n sa lanm  olmas , kentsel dönü ümün 
kentin ekonomik dinamiklerine olan olumlu etkisine delil te kil etmektedir. Kentsel Dönü üm 
Faaliyetleri için; maliyeti yakla k 25 milyar TL olan yat r mlara 20 milyar TL civar nda 
ödeme yap lm , sat a sunulan 335.031 konuttan 299.544 adedi sat lm t r. Has lat payla m 
modeliyle yap lan 52.944 konuttan elde edilecek 7 milyar TL. gelirden 3,6 milyar TL'si tahsil 
edilmi tir.  

 

5. Kentsel Dönü üm Faaliyetlerinin Ta nmaz Mal De erine Etkisinin Örnek Alanlar 
Üzerinde Ara t r lmas   
 

5.1  Arazi metrekare de erlerinin kar la t r lmas  
 
1994 – 2008 y llar  aras nda Beyo lu belediyesinin belirlemi  oldu u rayiç de erlerin 2008 y l na 
güncellenmesiyle olu turulan çizelgeler Microsoft Excel program na aktar lm t r. Daha sonra güncel 
rayiç de erler kullan larak 1994 – 2008 y llar  aras ndaki rayiç de er de i imini ifade eden frekans 
da l mlar  elde edilmi tir. 
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Tüm alanlarda ki arsa birim metrekare emlak fiyatlar n n frekans da l mlar  incelendi inde, ta nmaz 
de erlerinin genel olarak 1994 – 1998 aral nda sabit, 1998 y l nda yap lan yeni de erlemeyle artan, 
1998 – 2002 y llar  aras nda de i meyen ve 2002 y l  de erleme sonuçlar yla tekrar artan bir e ilim 
gösterdi i görülmektedir. 

Bu sonuçlarla Beyo lu belediyesinin 1994 – 2008 y llar  aras nda 4 y lda bir yeniden de erlendirdi i 
arsa metrekare birim fiyatlar n n asl nda bölgeye özel de il mahalleler baz nda oldu una i aret 
etmektedir. Grafiklerdeki de er art lar  ta nmazlar n piyasadaki gerçek fiyat art lar n  de il suni bir 
art  ifade etmektedir. 

Rayiç de erlerdeki gerçek art  miktar  ve kesin rayiç de erler bilinemese de frekans da mlara 
dikkat edilecek olursa art  oranlar n n bölgelere göre de i ti i ve Tarlaba  Bulvar  grafi inde art  
de erinin maksimum düzeyde oldu u söylenilebilir ( ekil 1). 

ekil 1Tarlaba  Bulvar  1994 – 2008 metrekare birim fiyatlar   referans da l m  

Tarlaba  bulvar  metrekare birim fiyatlar ndaki art  1994 – 2008 y llar  aras nda 64,41 de erinden 
2996,69 ‘a ula m  46,52 kat art  göstermi tir. Tarlaba na aç lan Kalyoncu Kullu u caddesinde rayiç 
de er 1994 – 2008 y llar  aras nda  12,88 den 799,12 de erine yükselerek  62,03  kat art  göstermi tir.  
 
Öte taraftan Tarlaba  Bulvar na olan mesafe uzad kça bu art  oranlar  dü mekte, örne in “Kad n 
Ç kmaz  Sokak” ta 1994 – 2008 y llar  aras nda ki de er art  32,21 den 119,87 de erine yükselmi  
yani geçen zaman zarf nda metrekare birim de eri yaln zca 3,72 kat artm t r. Bu neticelere göre 
planlama alan  olan Tarlaba  Bulvar  ve Tarlaba  Bulvar na aç lan cadde ve sokaklar n de er art  
oranlar n n planlama sahas  d nda kalan ta nmazlara göre yüksek mertebelerde oldu u ve planlama 
faaliyetinin metrekare birim fiyatlar nda do rudan etki etti i görülmektedir (Tablo 1). 
  

Tablo 1. Tarlaba  Bulvar  ve yak n çevresinin 1994-2008 y llar  aras ndaki de er art  oranlar  

Cadde Ad  1994 De eri 2008 De eri 2002 – 2008 Art  oran  

TARLABA I BULVARI 64,41 2996,69 46,52 

KALYONCU KULLUK CAD. 12,88 799,12 62,03 

SAKIZ A ACI CAD. 12,88 399,56 31,01 

ER K SOK. 32,21 199,78 6,20 

T R E  SOK. 32,21 169,81 5,27 

PE K RC  SOK. 38,65 299,67 7,75 

NARÇ L  SOK. 38,65 239,74 6,20 

TEK KUYULU SOK 38,65 199,78 5,17 

DEM RBA   SOK. 38,65 359,60 9,30 

Not: Art  oranlar  “Misli (KAT)” art  temsil etmektedir. 

TARLABA I BULVARI
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5.2 Fatih (Nesli ah – Balat Mahalleleri) Kentsel Dönü üm Faaliyetlerinin Ta nmaz Mal 
De erine Etkisinin Ara t r lmas  

 
Fatih Belediyesinden elde edilen 2000-2008 y l  arazi metrekare rayiç de er verileri 4 y ll k periyotlar 
halinde 10 y ll k dönem içerisinde uygulanan plan kararlar ndan olu an de er de i imlerini 
yans tmaktad r.  

Elde edilen veriler say sal ortama Microsoft Excel program  kullan larak aktar lm t r. statistiksel 
sorgulamalar için veriler 1994=100 ve 2003=100 endeksleri kullan larak 2008 y l  rakamlar na 
dönü türülmü tür. statistiksel olarak incelemeden önce Balat Karaba  ve Nesli ah mahallelerinde 
ortaya ç kan durum için ara t rman n temel sorular  ortaya konmu tur. Fatih Belediyesi vergiye esas 
olacak metrekare birim fiyatlar n  saptarken nas l bir yakla mla de erleri belirlemi tir ve bu de erler 
yenileme çal malar n n yürütüldü ü bölgelerde nas l bir de i im göstermi tir? 

Bu sorulara cevap bulabilmek için ta nmazlar n de erlerindeki de i imin nas l gerçekle ti i ve de er 
de i imindeki anlaml l k düzeyi sorgulanm t r. Çal ma alan  içerisindeki ta nmazlar n de erleri, 
2000-2008 y llar  aras nda nas l bir de i im gösterdi ini izlemek amac  ile Excel’de haz rlanan 
metrekare rayiç bedel çizelgelerinden metrekare fiyatlar  frekans da l mlar  olu turulmu tur. Frekans 
da l mlar  incelendi inde de erlemeye konu olan çal ma alanlar m zda 2002-2008 y llar  aras nda ki 
dönemde belediye taraf ndan belirlenen de erlerde farkl la man n azald , benzer de erlerin tüm 
bölgeye uyguland  tespit edilmi tir. 

 

Arazi metrekare de erlerinin kar la t r lmas  yap ld nda; Balat Karaba  ve Nesli ah 
Mahallelerindeki de er de i imlerinin bölgede gerçekle tirilen yenileme ve restorasyon çal malar n n 
rayiç de erlere olumlu ya da olumsuz bir yans mas n n bulunmad , 2002 y l nda yap lan son 
de erlemeden sonra de er grafiklerinin sabit seyretti i görülmektedir. 

Metrekare birim fiyatlar n n belirlenmesinde izlenen yöntem; parsel baz nda de il mahalle baz nda 
de erleme yapmak ve bütün alana ayn  oranda de er de i imini uygulamak oldu undan lokal alanlar n 
hassas ve gerçek zamanl  de erleri bilinememektedir. Bu nedenle yenileme çal malar n n ta nmaz 
piyasas  üzerindeki etkisi mevcut rayiç de erler üzerinden tespit edilememi tir.  Balat Karaba  ve 
Nesli ah Mahalleleri için yap lan bu analizlerden; mahalleler baz nda belirlenen birkaç rayiç de er ve 
bu de erlere uygulanan y ll k sabit art  oranlar yla yerel alanlarda (Sokak, Konut vs.) de erleme 
yap lmas n n mümkün olmad  sonucuna var lm t r. 

 

5.3 Küçükçekmece Kentsel Dönü üm Faaliyetlerinin Ta nmaz Mal De erine Etkisinin 
Ara t r lmas  

 
stanbul Büyük ehir Belediyesinin 2005-2007 y llar  aras nda Küçükçekmece lçesi Halkal  Merkez 

Mahallesinde çe itli alt yap  ve sosyal hizmetleri olmu tur. Bu çal malar aras nda en önemlisi teze 
konu olan Halkal  Merkez Mahallesi  Halkal  Caddesinde gerçekle tirilen Halkal  Caddesi Düzenleme 
n aat d r. Düzenleme çal mas  4.100.000 TL maliyetle 31 Aral k 2007 tarihinde tamamlanm t r. 

Proje kapsam nda tretuvar alanlar  komple yenilenmi , ya mursuyu ve at k su hatlar  borular  
de i tirilmi tir. Y pranan k s mlarda k smen asfaltlama yap lm , yer yer kanalizasyon hatlar  elden 
geçirilmi tir. Halkal  Caddesi de erlerinin 2006 – 2008 y llar  aras ndaki de i imi; altyap  
faaliyetlerinin ta nmaz de eri üzerindeki etkisinin ara t r lmas na k tutacakt r.  Küçükçekmece 
belediyesinden elde edilen 1994 – 2008 y llar  aras ndaki arazi metrekare rayiç bedel verileri 4 y ll k 
periyotlarla olu turulmu  arazi metrekare birim fiyatlar  Microsoft Excel program  kullan larak  say sal 
ortama aktar lm t r. Halkal  Mahallesin cadde ve sokaklar na ili kin rayiç bedel verileri çizelgelere 
aktar lm t r. 1994 – 2003 y llar  aras ndaki rayiç de erler öncelikle 1994=100 endeksi de erleri 
yard m yla enterpole edilerek 2003 y l  de erlerine dönü türülmü  ve daha sonra 2003=100 endeksi 
de erleri yard m yla 2008 y l  de erleri elde edilmi tir. Tarlaba  ve Fatih uygulamalar nda oldu u 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

304

gibi güncellenen rayiç de er çizelgeleri Microsoft Excel Program  yard m yla i lenmi ,  rayiç 
de erlerin 1995 – 2008 y llar  aras ndaki frekans da l mlar  elde edilmi tir ( ekil 3) .  

 

 

 

 

 

ekil 3. Küçükçekmece lçesi Halkal  Merkez Mahallesi 1994-2008 Rayiç De erlerin Frekans 
Da l mlar  (Örnek) 

Arazi metrekare de erlerinin kar la t r lmas  yap ld nda; Grafiklerden genel olarak tüm 
ta nmazlar n 1998 y l nda yükselme e ilimi gösterdi i, 2000-2002 y llar  aras nda dü ü  trendine 
girdikleri ve 2002 sonras nda genel olarak lineer bir e ri izledikleri görülmekte ve bu lineer art  
tirendi belediyenin y lda bir uygulad  de er art  oran ndan kaynaklanmaktad r. Ancak Halkal , 
kitelli, Arif Bey, ncirli, Fatih ve stanbul Caddelerinin frekans da l mlar na bak ld nda di er 

ta nmazlara oranla daha  istikrarl  bir art  trendine sahip olduklar  ve 1997-2008 y llar  aras nda ki 
de er art  oranlar  aç s ndan farkl l k gösterdikleri göze çarpmaktad r.  Tablo 2’ de 2002 Y l  Halkal  
Kentsel Dönü üm Projesi öncesi rayiç de erleri ile dönü ümün tamamland  görülmektedir. Ayr ca 
bu tabloda 2008 y l  rayiç de erleri kar la t r lmas  yap lm t r. 

Tablo 2. Küçükçekmece lçesi Halkal  Merkez Mahallesi  2002-2008 Rayiç De er Oranlar  

Cadde  Ad  2002 – 2008 % Art  oran  

HALKALI              CAD. %29,60 

MAHMUTBEY      CAD. %11,10 

K TELL                CAD. %71,82 

STANBUL           CAD. %71,82 

FAT H                  CAD. %61,09 

AR FBEY             CAD. %71,83 

NC RL                 CAD. %71,83 

OSMANGAZ        CAD. % -50,35 

DEM RKAPI         CAD. %11,10 

KORU                  CAD. %15,73 

MEHMETÇ K       CAD. %15.73 

GAZ                     CAD. %15,73 

MASLAK ÇE ME CAD. %15,73 

 

De erlere bak ld nda Halkal  Kentsel Dönü üm Projesinin ta nmaz de erleri üzerinde art  etkisi 
yaratt n  söylemek mümkündür. %11,10 ile %71,83 aras nda de i en art  oranlar  Ta nmazlar n 
Kentsel Dönü üm bölgesine olan mesafeleriyle do ru orant l d r. Ayn  analiz 2006 y l  rakamlar yla 
2008 y llar  aras ndaki de er de i imini gözlemlemek amac yla tekrarlanm , Halkal  Caddesi 
Düzenleme n aat  öncesi ve sonras  de erlerdeki de i im oranlar ; yak n çevresindeki ta nmazlar n 
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de er de i im oranlar yla k yaslanarak alt yap  faaliyetlerinin ta nmaz de erine etkisi 
gözlemlenmi tir (Tablo 3) .                                        

Tablo3. Küçükçekmece lçesi Halkal  Merkez Mahallesi  2005-2006 Rayiç De er Art  Oranlar ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüldü ü gibi, 2006 y l nda yap m  tamamlanan Halkal  Cadde düzenlemesi n aat  öncesi ve sonras  
de erleri incelendi inde, alt yap  faaliyetlerinin görüldü ü Halkal  Caddesinde %34,51 le yak n 
çevresindeki emsal ta nmazlara oranla  daha yüksek bir de er art  tespit edilmi , bu gerekçeyle 
altyap  faaliyetlerinin ta nmaz de eri üzerinde art  etkisi gösterdi i sonucuna var lm t r.  

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Ta nmaz n bulundu u bölge ta nmaz de erinin belirlenmesinde son derece etkilidir. Ancak 
Tarlaba , Küçükçekmece ve Fatih örneklerinde görüldü ü üzere; geni  alana yay lm  ta nmazlar n 
dört y lda bir ve üstelik mahalleler baz nda belirlenen rayiç de erler üzerinden de erlenmesi “de er” 
hassasiyetine olumsuz tesir etmi , bu sebeple lokal alanlar için gerçek zamanl  ve kesin veriler elde 
edilememi tir. Kesin olmayan rayiç de erler üzerinden yap lan analizlerde; Kentsel Dönü üm 
Faaliyetlerinin görüldü ü Beyo lu Tarla as  Bulvar n n yak n çevreye k yasla oransal olarak daha 
büyük bir de er art s  gösterdi i sonucuna var lm t r. Benzer ekilde Küçükçekmece Halkal da 
gerçekle tirilen Kentsel Dönü üm faaliyetlerinin rayiç de erler üzerinde ki etkisinin ta nmaz 
de erleri üzerinde art  etkisi gösterdi i belirlenmi tir. 
 
Tez çal mas na konu olan Tarlaba , Halkal  ve Fatih uygulama bölgeleri için elde edilen sonuçlar 
a a da özetlenmi tir; 
 

 Kentsel Dönü üm Faaliyetleri tez çal mas  kapsam nda ele al nan örnek çal ma alanlar nda 
“ta nmaz de eri” üzerinde art  etkisi göstermektedir. Tarlaba  Bulvar  metrekare birim 
fiyatlar  1994 – 2008 y llar  aras nda 46,52 kat artarken, Tarlaba  Bulvar na aç lan “Kalyoncu 
Kullu u Caddesi”nde 1994 – 2008 y llar  aras nda rayiç de erlerin 62,03 kat artt  
görülmü tür. Öte taraftan “Tarla ba  Bulvar ” Kentsel Dönü üm Bölgesinde örneklemeye 
konu olan ta nmazlara oranla daha uzak bir konumda bulunan “Kad n Ç kmaz  Sokak” ta 
ayn  y llar aras ndaki rayiç de erlerin yaln zca 3,72 kat art  gösterdi i tespit edilmi tir. 

 

Cadde  Ad  2005 – 2006 % Art  oran  

HALKALI              CAD. %34,51 

MAHMUTBEY      CAD. %30,88 

K TELL                CAD. %28,00 

STANBUL           CAD. %28,00 

FAT H                  CAD. %20,00 

AR FBEY             CAD. %28,00 

NC RL                 CAD. %28,00 

OSMANGAZ        CAD. % 30,89 

DEM RKAPI         CAD. %30,89 
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 2) Kentsel Dönü üm ba l  alt nda Alt Yap  Faaliyetleri’nin de ta nmaz de eri üzerinde 
etkili oldu u tespit edilmi tir. Halkal  Caddesinde 2006 y l nda yap m  tamamlanan “Halkal  
Caddesi Düzenleme n aat ” ile yenilenen çehrenin 2006 y l  ve sonras nda ki süreçte bölgenin 
rayiç de erlerinde art a sebep oldu u ve uygulama bölgesinden uzakla t kça bu art  
oranlar n n kayda de er biçimde azald  görülmü tür. Örne in; 2005-2006 y llar  aras nda 
Halkal  Caddesindeki de er art s  %34,51 ve Halkal  Caddesinin devam  olan Mahmutbey 
Caddesindeki de er art  oran  %30,88 olurken, altyap  yenileme ve dönü üm faaliyetlerinin 
görülmedi i Fatih Caddesinde de er art  oran  %20,00 mertebelerinde kalm t r. 

 
 3) Fatih lçesi Nesli ah ve Balat Karaba  Mahallelerinde tamamlanan ve k smen yap m  

devam etmekte olan yenileme ve restorasyon çal malar n n rayiç de erler üzerinde kayda 
de er bir etkisine rastlanamam t r. Ancak bu sonuç, yenileme çal malar n n ta nmaz de eri 
üzerinde herhangi bir etkisinin olmad  anlam na gelmemektedir. Çünkü Fatih Belediyesi 
ta nmazlar n rayiç bedellerini mahalle baz nda ve 4 y ll k periyotlarla haz rlad ndan dolay  
lokal noktalardaki “de er” art  oranlar  belirlenememi tir. stanbulun hazine arazilerinde ve 
metruk alanlar nda çarp k kentle menin önlenmesi ve gecekondula man n sonucu olarak 
de erini yitiren k ymetli arsa alanlar n n yeniden de er kazanabilmesi kentsel dönü üm 
faaliyetlerinin aral ks z sürdürülmesiyle mümkündür. Ancak dönü üm öncesi süreçte 
uygulama bölgesinin kültürel ve ekonomik hassasiyetleri göz önünde bulundurulmal , Kentsel 
Dönü üm Planlar  planlama esaslar na riayet edilerek haz rlanmal d r. Kentsel Dönü üm 
Faaliyetlerinin ta nmaz de eri üzerindeki etkisi planlama a amas ndan itibaren dikkatle 
izlenmelidir. Herhangi bir amaç için ölçülemeyen çevresel faktörlerin de de erleme 
kapsam na al nmas , parsel baz nda de er haritalar n n olu turulmas  ve s kl kla güncellenmesi 
gerekmektedir. Mevcut mevzuat n belirledi i ta nmaz de erlemesi esaslar na uygun yasal 
düzenlemelerin yürürlü e konmas  zaruri olup, bu konuda merkezi ve yerel yönetimlere 
önemli görevler dü mektedir. Yerel yönetimler aç s ndan mahalleler baz nda rayiç de er 
tespiti yapmak yerine, gayrimenkul de erleme uzmanlar  düzeyinde sürekli veri ak s  sa lanan 
veri tabanlar n n olu turulmas  ve bu verilerin parsel baz nda düzenlenmi  de er haritalar  
üzerinden analiz edilmesiyle olu turulacak Co rafi Bilgi Sistemleri’nin kullan lmas ; ta nmaz 
de erinin daha hassas ve gerçek zamanl  bir ekilde belirlemesi ad na yararl  olacakt r. 
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Özet 

Türkiye’de geçmi  uygulamalara bak ld nda de er e itli i esas na göre uygulama örneklerinin az 
oldu u görülecektir. TOK ’nin yapm  oldu u projelerde art k de er esasl  yöntem kullan lmaya 
ba land  görülmektedir. Bunlardan TOK ’nin Küçükçekmece Kentsel Dönü üm Projesi ile 
geli tirdi imiz “Ülger Modeli”ne göre stanbul Büyük ehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan Bayrampa a 
Merkez Kentsel Dönü üm Projesi, de er e itli i esas na göre örnek çal malar olarak ele al n p, 
farkl l klar kar la t r lacakt r. 

Anahtar Kelimeler: TOK , De erleme, De er De i keni, De er Düzeltme Katsay s , De er Çarpan  

 

AN ASSESSMENT FOR URBAN TRANSFORMATION PRACTICES BASED ON 
VALUATION 

 

Abstract 

In Turkey, based on equality of value practice examples are rare in past practices. The projects, which 
are done by TOK , just started to use value based method. TOK ’s Küçükçekmece urban transformation 
project and Bayrampa a Central Urban Transformation project by Istanbul metropolitan municipality, 
which we developed “Ülger Model”, are the example projects of equality of value which will be taken up 
and have discussed the differences.  

Keywords: TOK , Valuation, Value Variable, Value Correction Coefficient, Value Factor 

1. Kentsel Dönü üm 

Ülkemizdeki kentle me sorunu içerisinde arsa ve arazi düzenlemelerinde hukuksal ve teknik olarak yeni 
düzenlemelere ve imar uygulama araçlar na gereksinmeler vard r. Yo un yap la malar, arsa ve arazi 
düzenlemelerindeki uygulamaya ili kin sorunlar, imar düzenlemelerinde kentin yo un yap la m  
alanlar ndaki donat  standartlar n n yükseltilmesi, ülkemizin bir gerçe i olan deprem riskine kar n önlem 
amac yla yap lacak yenileme ve tamamen y k m alanlar ndaki yap  üretimi gereksinmesi kentlerin 
dönü türülmesi sürecini gündeme getirmektedir.  
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Bu ba lamda, Kentsel Dönü üm; çarp k yap la m , köhnele mi , afetlere ve kentsel risklere duyarl , 
altyap s  yetersiz ve niteliksiz, yo un yap la m , yasal ya da imara ayk r  yerlerdeki mülkiyetin; yeni 
imar plan  verilerine uygun düzenlenmesi olarak tan mlanabilir. Bu tan ma bak ld nda da kentsel 
dönü ümün, bir planlama, imar uygulama ve yap m/in a süreci oldu unu söyleyebiliriz. 

Sorun; bunun nas l yap laca na ili kin uygulama araçlar n n yasal anlamda belirlenmesi, parasal 
kaynaklar n sa lanmas , yap labilir, edilebilir imar plan n n haz rlanmas , haz rlanan imar plan n n 
uygulanabilirli i; olu acak yeni mülkiyetlerin da t m  ve bunlar n tapuya tescil i leminin 
gerçekle tirilmesidir. Bu bir süreci anlat r. Bu sürecin ad  “Kentsel Dönü üm” dür (Ülger,2008; Ülger 
2009).  

Bu sürecin yerine getirilebilmesi için;  

 Bir yasaya, 
 Bu yasa içerisinde belirlenmi  ve tan mlanm  bir uygulama yöntemine,  
 Kentsel Tasar ma ve mar Plan na, 
 Bu yönteme göre kentsel dönü üm uygulamalar n n nas l yap laca n  anlatan uygulama 

yönetmeli ine, gereksinme vard r (Ülger, 2009). 

Türkiye’de imar planlar n n yap m  konusundaki yasa ve yönetmelikler mevcut planlama sorunlar n n 
çözümlenmesinde genel anlamda sorun yaratmaz. Sorun mevcut imar uygulama araçlar n n 
gereksinmelere yan t verip vermemesindedir. Bu nedenle imara ayk r  kaçak yap la m  yo unlu u belirli 
bir düzeye gelmi  yerlerde ba ka bir imar uygulama seçene inin belirlenmesi zorunludur. Yo un 
yap la m  alanlarda, de er e itli ine dayanan yeni bir imar uygulama yöntemi ihtiyaca yan t verecektir. 
Bu yöntemin ad : “ De erleme Esasl  Yöntem / E de erlik Yöntemi”dir (Ülger, 2008; Ülger, 2009). 

Türkiye’deki arsa düzenlemeleri ve kentsel dönü ümle ile ilgili yasal çerçeve özellikle stanbul ve yo un 
yap la m  yerlerde uygulanacak olan kentsel dönü üm projelerinde, imar uygulama araçlar n n yeterli 
olmad n  göstermektedir. Son dönemde ç kar lan, 5393 say l  Belediye Kanununun 73’üncü maddesi ile 
de belediyelere kentsel dönü üm ve geli im alan  ilan etme ve bu alan içerisinde dönü üm projeleri 
uygulama yetkileri verilmi tir. Bu madde daha sonra 17/06 2010 tarihinde de i tirilerek ( Belediye, 
kentsel dönü üm ve geli im projelerini gerçekle tirmek amac yla; imar uygulamas  yapmaya, imar 
uygulamas  yap lan alanlardaki ta nmazlar n de erlerini tespit etmeye ve bu de er üzerinden hak 
sahiplerine da t m yapmaya veya has lat payla m n  esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir) tüm 
eksik ve yetersizli ine kar n 'de erleme esasl  yöntem' imar uygulama yöntemi olarak yasal olarak kabul 
edilmi tir. Bu maddenin nas l uygulanaca na ili kin yöntem ve yönetmelik mevcut de ildir. 

E de erlik yönteminin uygulanabilmesi için ta nmazlar n düzenlemeden önceki ve sonraki dola m 
(rayiç/piyasa) de erlerinin bilinmesi esast r (Y ld z, 1977; Baugesetzbuch, 2007).  

2. Türkiye’de Ta nmaz Mal De erlemesi Ve lgili Yasalar 

Ülkemizde De erleme kavram  ve esaslar ; kayna n  bir iki yasa ve bunlara ba l  yönetmelik, tüzük ve 
tebli den almaktad r. Bunlar; 2942  say l  Kamula t rma Kanunu, 634 Say l  Kat Mülkiyeti Kanunu, 2499 
say l  Sermaye Piyasas  Kanunu, 213 nolu Vergi Usul Kanunu ve 1319 nolu Emlak Vergisi Kanunudur.  

De erleme esasl  arsa düzenlemesi-kentsel dönü üm uygulamalar  için ta nmaz mallar n kat l m 
de erinin belirlenmesinde kamula t rma kanunundan yararlan labilir. Ancak u anda kentsel dönü üm ve 
imar uygulamas  amac yla bu kanunun ilgili maddelerinden yararlanmak olanakl  de ildir. Çünkü 
kamula t rma ile yeni bir mülk yarat lmaz, mülkiyet hakk  ortadan kalkar. Bir mülkiyet da t m  da 
yap lamaz. Kamula t rma kanunun amac  bir mülkiyetin kamu yarar  için edinimidir. mar 
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uygulamalar n n amac  ise düzenleye giren mülklerin düzenlemeden sonra yeni de erde, mülk haline 
getirmektir. 

2499 say l  SPK kanunu ve ona dayan larak ç kar lan tebli ler de erleme piyasas n n düzenlenmesini 
yaparken;  de erleme, büyük oranda tek ta nmaz mala yönelik ayr nt l , UDS standartlar na dayanan, 
uluslararas  bilimsel yöntemlere göre yap lmaktad r. Ancak Türkiye’de gayrimenkullerin de erleme 
amac ; daha çok ta nmaz mal edinmek amac yla tüketicilere, menkul de ere dönü türülecek sahip 
olduklar  konutlar n ipote e ve sahip olduklar  alacaklara ve duran varl klar na dayal  kredi verilmesi 
içindir.  

Arsa düzenlemelerindeki de erleme mant , paradigmas  aras nda farkl l klar oldu u aç kt r. Arsa 
düzenlemesi basit bir ta nmaz mal al m sat m, emlakçilik i i olarak görülemez. Arsa  düzenlemelerinde 
mülkiyetin yaln zca devri de il mülkiyetin yeniden düzenlenerek devaml l  da esast r. Arsa 
düzenlemeleri; hukuksal, sosyal, teknik, finansal yanlar  olan etki alan  çok geni , karma k bir 
düzenlemedir.  

3. Kentsel Dönü üm Projelerinde “De er Esasl  Yöntem’e” Göre Yap lan Uygulamalar  

Türkiye’de geçmi  uygulamalara bak ld nda de er e itli i esas na göre uygulama örneklerinin az 
oldu u görülecektir. TOK ’nin yapm  oldu u projelerde art k de er esasl  yöntem kullan lmaya 
ba land  görülmektedir. Bunlardan TOK ’nin Küçükçekmece Kentsel Dönü üm Projesi ile “Ülger 
Modelini” geli tirdi imiz stanbul Büyük ehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan Bayrampa a Merkez 
Kentsel Dönü üm Projesi, de er e itli i esas na göre örnek çal malar olarak ele al n p, farkl l klar 
kar la t r lacakt r. 

3.1. Kentsel Dönü üm Projelerinde TOK  Uygulamalar n n K sa De erlendirilmesi 

Daha önce denenmi  kentsel dönü üm projelerinin birço u incelendi inde, TOK  veya TOK - Belediye 
i birli i ile yap ld  görülmektedir. Buradan ç kan sonuç kendisine ait ve lehine donan ml  özel yasas  
olan TOK ’nin kentsel dönü üm projelerindeki a rl n  göstermektedir. Hak sahibi olarak 
tan mlayabilece imiz proje alan ndaki yerle ik halkla,  sözde uzla ma olarak gösterilen ama sonuçta 
yapmak zorunda kald  anla malar projelerin uygulanabilirli i sürecinde hep tart lm t r. Bunun nedeni 
hak sahiplerinin ikna edilebilece i adil modeller üretilememesidir. De er e itli i kavram n  daha önce 
alg lamakta güçlük çeken kurum ve yetkililer, önceleri alan e itli i üzerinden hak sahipleri ile anla maya 
çal m lard r. Projelerin t kanmas  ve çözüm üretilememesi de er e itli i kavram n n gündeme 
al nmas n  sa lam t r. Fakat de er e itli inden yararlan lm  gibi görünen projelerin muvafakat name 
sözle meleri incelendi inde,  idare ( TOK -Belediye ) taraf ndan halen anla lmam  adil olmayan 
çözümlerle kar la lmaktad r.  Kentsel dönü üm projelerinde de er tespiti yapan kurum yada irketler ile, 
sat  ve üretim yapan kurum yada irketlerin farkl  olmas  gerekmektedir. SPK taraf ndan yay nlanan 
tebli lerde  bu konu ile ilgili uyar lar yer almaktad r. Hak sahiplerinin ta nmaz mallar n n de eri 
ba ms z de erleme irketlerince yap lmal d r. Aksi taktirde etik ve adil olmayan sonuçlar ç kabilir. 

Arsa ve arazi birim de erleri ile TOK  ‘nin kar l nda önerdi i konutlar n n maliyet birim fiyatlar  
incelendi inde tarafs z uzmanlarca de er biçilmedi i görülmektedir. Bununla ilgili edindi imiz veriler 
öyledir; 

Küçükçekmece proje alan  civar  arsa birim m2 sat   fiyatlar  analiz edildi inde; min 350- 450 m2 /TL, 
max 750- 900 m2 /TL  aral klar nda olabilece i söylenebilir. 
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Ayazma ve halkal  TOK  konutlar  brüt birim m2  sat   fiyatlar   analizinde; min 800 m2 /TL  ile max 
1100 m 2 /TL aral klar ndad r. 

Konutlar n brüt birim m2 maliyet fiyatlar n n analizinde, iki temel maliyet vard r;  birincisi arsa maliyeti, 
ikincisi proje ve in aat maliyetidir.  

TOK  konutlar nda proje ve in aat için yakla k brüt birim m2 maliyeti 400- 450 TL civar ndad r. TOK  
konutlar nda arsa için yakla k birim m2 maliyeti TOK  ‘nin arsay  nas l edindi ine ba l  olarak de i ir.  
n aat maliyetlerinin yakla k  % 35 ‘si ( max ) gibi bir de erin arsa maliyeti olarak, konut fiyatlar na 

yans yaca  kabul edilirse; bu de er yakla k 150 TL olarak kabul edilebilir. TOK  arsalar n n ço u 
hazine arazisi ve yüksek yo unlukla imar planlar  yap ld  uygulamalar oldu u dü ünülürse konut 
üretiminde, arsa maliyetlerinin yukarda bahsedilen rakamlar n çok çok alt nda kalaca  görülecektir. 
Sonuç olarak, proje bölgesinde TOK  konutlar  brüt birim m2  maliyeti; min 550 m2/ TL max 600 m2 / TL  
oldu u söylenebilir. 

TOK ’nin Küçükçekmece Kentsel Dönü üm Projesinde sunulan alternatifler ve içeri i aç s ndan 
inceleyip de erlendirecek olursak (Turgut 2010); arsa yada arazisi tapulu olmayan i galciler için, 
üzerinde yapm  olduklar  yap lara moloz de erinin verilmesi do rudur. Fakat moloz de erinin neye göre 
belirlendi i aç klanmal d r. Tapulu arsa yada arazisi üzerinde hak sahibine ait ruhsats z yap  olarak 
tan mlanan binalar n, moloz de eri + arsa/arazi de erinin verilmesi do rudur. Fakat moloz de erinin neye 
göre belirlendi i aç klanmal d r. 

Hak sahibinin tapulu arsas  üzerindeki ba ms z bölüm olarak tan mlanan yap lar,  ruhsats z yap larla ayn  
kategoriye al nm  yada bu konuda belirsizli i ortadan kald racak ba ka bir aç klamaya rastlanmam t r. 
Bu durumda ruhsatl  veya ruhsats z yap lar de erlendirilirken, ayn  ölçütler kullan ld  görülmektedir. 
Bu yanl t r. Bir ta nmaz mal üzerinde yasal durumu ( imar haklar  ) gözetilerek, ta nmaz mal n ba ka 
haline yani ba ms z bölüm niteli ine geçmi se, art k o ta nmaz mal n de erinin arsa + moloz de eri 
olarak belirlenmesi do ru sonuçlar vermeyebilir.  Ba ms z bölüm niteli i kazanm  ta nmaz mal, piyasa 
ko ullar  gere i farkl  ve hiç umulmad k de er art lar  kazanabilir. yerinde farkl , konutta farkl  
de erler olu ur. Bunun yöntemi de erleme standartlar na göre belirlenecek olan sonuç de erdir. Bu 
nedenle ruhsatl  yap lar n bulundu u ta nmaz mallar, arsa+ moloz de eri olarak tespit edilmemelidir.  

Bo alt lan alanlarda hak sahiplerinin tapulu arsa – arazi m2 birim fiyat  için tek bir fiyat belirlenmi tir,  
300 m2/TL.  Büyük bir alan içinde tek bir de er atamas  yapmak kaba bir yöntemdir, do ru de ildir. Arsa 
de erleri bulundu u konuma göre de i kenlik gösterir, bunu belirleyen de erlemede esas al nan 
yöntemlerden biri olan kar la t rma yöntemine göre piyasa (emsal’ler) ko ullar d r. Her hak sahibinin 
arsa- arazi’sinin birim m2 de eri, de erleme yöntemlerine göre ayr  ayr  belirlenmelidir.  

Arsa-arazi ile konut de erleri aras nda 2.78 olarak tespit edilen de er katsay s , hak sahiplerine sunulan 
alternatif farkl  konut alanlar  için sabit al nm t r. Bezirganbahçe konut alan nda konut m2 birim maliyeti 
650 TL, Ayazma bölgesinde 800 TL kabul edildi i görülmektedir. Belirlenen Arsa- konut e de er 
katsay lar  ile bu rakamlar uygulamaya sokuldu unda, ç kan sonuçlar n 650 / 2.78 = 233. 81 TL , 
800/2.78 = 287.76 TL  farkl  oldu u görülecektir. Yukar da 300 TL olarak sabit al nan arsa-arazi birim m2 
fiyatlar ,  bir önceki sat rda görüldü ü gibi çeli kili iki ayr  arsa birim fiyat  ile örtü memektedir. 
Karma kl k, belirsizlik ve çeli kiler görülmektedir. 

Uygulamalarda 1000 m2 ‘ lik miktar n alt ndaki  arsalar için de er e itli inden bahsedilirken, 1000 m2 
üstü arsalarda imar uygulamas n n 18. maddesince yani alan e itli i yönteminden yararlan ld  ifade 
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edilmektedir. Burada da  çeli ki oldu u aç kt r. De er e itli inden yararlan lacaksa m2 s n r  olmaks z n 
tüm hak sahipleri için de er e itli i modeli uygulanmal d r. 

dare; hak sahiplerine ait  ta nmaz mallar n de erlerini, hak sahiplerinin zarar na kendi yarar na  olacak 
yöntemlerle belirlemi tir. Bunu; örnek uygulama 3 ‘te sunulan verilerle (Turgut 2010, sayfa 110) 
anlatabiliriz; 

 Uygulamada hak sahibinin tapulu arsa alan =  91.8 m 2 

 Hak sahibine önerilen Bezirganbahçe konutlar  m 2 birim maliyeti= 650 TL 

 Arsa birim m 2 de eri = 300 TL 

Arsa-Konut de er e itlik katsay s  = 2.78 (Bu nun aç klamas ; 1 m2 lik konut=2.78 m2 arsa demektir.) 

a- Yukar daki verilerle idarenin yöntemine göre hesaplama yap l rsa; 

   Tapu sahibinin hakk  olan konut alan  = 91.8 / 2.78 = 33.02 m 2  
 Tapu sahibinin ruhsats z yap s  oldu u için yap  moloz de eri = 4.897,4 TL 
 Moloz de eri kar l nda konut alan  = 4.897,4 / 650 = 7.53 m 2 
 Tapu sahibinin hakk  olan toplam konut alan  = 33.02 + 7.53 = 40.55 m 2  
  Da t mda önerilen konut alan  = 90 m 2  
 Hak sahibinin borcu = 90 – 40.55 = 49.45 m 2 x 650 TL = 32.142,5 TL bu borç 180 ayda taksitle 

ödenecek. 
 

Yukar daki da t m de erinin hesaplanmas nda arsa de eri do rudan  kullan lmam ,  arsa-konut de er 
e itlik katsay s  2.78 kullan lm t r. 

b- Ayn  rakamlarla arsa de eri kullan larak, arsa-konut de er e itlik katsay s  2.78 katsay s  göz 
ard  edilerek hesaplama yap l rsa;  

 Tapu sahibinin hakk  olan arsa de eri = 91.8 x 300 = 27.540 TL  
 Tapu sahibinin ruhsats z yap s  oldu u için yap  moloz de eri = 4.897,4 TL 
 Tapu sahibinin hakk  olan toplam de er = 27.540 +4.897,4 = 32.437,4 TL 
 Tapu sahibinin hakk  olan toplam konut alan  = 32.437,4 / 650 = 49.90 m 2  
 Önerilen konut alan  = 90 m 2 
 Hak sahibinin borcu = 90 – 49.90 = 40.10 m 2 x 650 TL = 26.065 TL bu borç 180 ayda taksitle 

ödenecek. 
 

c- ki yöntem aras nda ç kan fark; 

darenin kendi belirledi i hiç bir de er ve rakamlara dokunmadan, farkl  bir yöntemle hak sahibinin 
borçlanma bedelleri aras ndaki fark incelenirse: 

Hak sahibinin borcu= 32.142,5 - 26.065 = 6.077,50 TL fazla ödeme yapt   görülmektedir. Hak sahibi 
6.077,50 TL zarara u rad  aç kt r. lk sayfalardaki de er tespiti ile ilgili yapt m z ele tiriler bir kenara 
b rak lsa dahi, uygulama kendi içinde çeli kili ve idare lehinedir. Sadece bu fark bile bu yöntemlerin ne 
kadar kaba hatalar verdi ini ve adil olmayan sonuçlar ç kard n  göstermektedir. 

Buraya kadar yap lan ele tiriler, kat l m de eri ile da t mda hak sahiplerine alternatif sunulan ta nmaz 
mallar n de erinin tespiti üzerine yo unla m t r. Kat l m ve da t mdaki ta nmaz mallar n de erinin 
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tespiti kadar önemli olan bir ba ka konu ise, da t mda; bo alt lan alanda geli tirilecek projelerde elde 
edilecek gelirden hak sahiplerinin bir payda  olarak görülmemesidir. Hak sahibi kentsel dönü üm 
projelerinin payda  haline getirilemedi i her yöntemde, uygulamalar n kamula t rma mant n n d na 
ç kamayaca  görülecektir. Kentsel dönü ümde ise bo alt lan alanlarda yap lacak, belki de büyük gelirler 
(rantlar) sa lanacak projeler bu haliyle kamu yarar n n dahi gözetilmedi i ranta dayal  projelere 
dönü ecektir. Bu haliyle kentsel dönü üm,  kamula t rma uygulamalar ndan dahi adil olamayan 
sonuçlarla tart ma konusu olmaya devam edecektir.  

De erleme esasl  yap lan TOK  uygulamalar nda, kat l m ve da t mda kullan lan de erleme 
yöntemlerinin aç k olmad  ve kaba ölçütler kullan ld  izlenimi edinilmektedir. Hak sahiplerinin 
Kat l m ve  Da t m de erinin tespitinde taraf m zca geli tirilen farkl  uygulama yöntemi bu bölümden 
sonra anlat lacakt r.  

3.2. De erleme Esasl  Yöntem  

De erleme esasl  yönteme göre kentsel dönü üm sürecine ili kin a amalar  a a dad r( Ülger 2009); 

 Dönü üm Alanlar n n Belirlenmesi ve lân Edilmesi, 
 Gayrimenkullerin Mevcut Durumlar n n Tespiti, 
 Kat l m De erinin Tespiti ve Hak Sahipli inin Belirlenmesi, 
 Kentsel Tasar m Projelerinin ve Dönü üm Amaçl  mar Plan n n Haz rlanmas , 
 Teknik Altyap  Projesinin Haz rlanmas ,   
 Mimari Uygulama Projesinin Haz rlanmas ,  
 Proje Da t m De erinin, Yap labilirlik Analizi için Ön Belirlemesi, 
 Projenin yap labilirlik (Fizibilite) Analizi, 
 Dönü üm Amaçl  mar Plan n n Kesinle tirilmesi, 
 Proje Da t m De erinin Kesinle tirilmesi, 
 Da t m, 
 Dönü üm Amaçl  mar Plan n n Uygulanmas , 
 Onay Meclis/Encümen, 
 Tapuya Tescil, 
 Y k m, 
 Molozlar n Kald r lmas , 
 Yap m ve n aat, 

 
Bu yöntemin temeli ise kat l m ve da t m de erinin belirlenmesi ile ilgilidir. Bunun için geli tirilen 
model a a dad r. 
 
3.3. De er Esasl  Yönteme Göre Yap lacak mar- Kentsel Dönü üm Uygulamalar nda 
Kat l m Ve Da t m De erinin Belirlenmesine li kin Yeni Bir Model  

3.3.1. Model Üzerine  
 
mar tüzemizin karma kl ; ekonomik sistemimizin de i kenli i, iç ve d  birçok etkenden etkilenmesi; 

mülkiyeti düzenleyen hukuk sistemimizin günün ko ullar na göre yeniden düzenlenmesi gere i; bütüncül, 
ülke genelinde bir arsa ve arazi/toprak politikas n n olmamas , yanl  ve imara ayk r  yap la man n 
yüksek olu u; ta nmaz mal pazar n  düzenleyen yasalar n yetersizli i (Mainz, 2007); ta nmaz de erleme 
konusunda imar uygulamalar na dönük bir anlay n ve dü üncenin henüz olmamas ; kamu ve birey 
ç karlar n n toplum ve birey yarar na dengeli düzenlenememesi vb. konular n varl  formüllerle 
anlat labilecek bir model sunmay  zorla t rmaktad r. Çal malar m z s ras nda stanbul genelinde çok 
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farkl  ve karma k mülkiyet ve imar sorunlar  ile kar la lm t r. Ara t rmam zda hem bu sorunlar n 
çözümüne ili kin hem de uygulama ile ilgili hukuksal ve me ruiyet temelinde yöntem ve önermeler 
geli tirilmeye çal lm t r. mar ve mülkiyete ili kin sorunlar giderildikçe önerilen model de yeniden 
düzenlenecektir. De er esasl  yönteme göre yap lacak tüm imar uygulamalar nda; bir anlamda test 
edilmi , s nanm  bu modelin, u andaki ülkenin hukuksal, ekonomik ve zihinsel alg s na uygun bir 
yöntem oldu u söylenebilir.  

Modelin anla labilmesi için baz  kavramlar  aç klamakta yarar vard r. Bunlar; De er Çarpan , De er 
Düzeltme Etkeni, her de er düzeltme etkenine ili kin, De er Düzeltme De i kenleri ve her de er 
düzeltme de i kenine kar l k belirlenen De er Düzeltme Katsay lar  kavramlar d r (Ülger,N.E.,Ülger,C. 
2009). 

3.3.2.  De er Çarpan (DÇ)/m2 Birim Fiyat  

De er Çarpan  (DÇ)/m2 Birim Fiyat ; genel anlamda o günkü piyasa ko ullar nda (gerçek ta nmaz mal 
pazar nda), örneklemeye ba l  olarak benzer ta nmaz mallar n gerçek al m-sat m de erlerinden elde 
edilen ortalama bir de erdir. 

Bundan sonraki kentsel dönü üm proje ve imar uygulamalar nda kat l m ve da t m de erinin 
belirlenmesinde önce ta nmaz mal pazar /piyasas nda emsal verilerden elde edilen m² birim fiyat /(ham) 
de er çarpan  bulunacakt r. Sonra her ba ms z birimin/bölümün ham m² birim fiyat /de er çarpan ; 
de ere etki eden her de er düzeltme etkeni ve de er düzeltme etkenlerine ait de er düzeltme 
de i kenlerine kar l k gelen de er düzeltme katsay lar  ile çarp larak,  art  ya da eksi yönde düzeltmeler 
getirilecektir. Elde edilen bu de er, net m2 birim fiyat /de er çarpan  olarak kabul edilecektir.  Model 
bu ana dü ünceye dayanmaktad r.  

3.3.3. De er Düzeltme Etkeni 

Nesnel olarak de il, ancak öznel ölçütlerle belirlenebilen ba ms z birimin kat l m ve da t m de eri; 
kentsel dönü üm projelerinin uygulama yöntemi olan de er esasl  yöntemin temelidir.  

Mülkiyetin yerine geçecek, hak sahipli inin kar l  olarak tapuya kay t dü ülecek ve ona kar l k bir 
belge verilecek kat l m de erinin belirlenmesi ve kat l mc lar taraf ndan kabul edilmesi çok önemlidir. Bir 
kentsel dönü üm projesinin ba ar l  olmas  için kat l m de erinin belirlenmesi ve bu de erin proje 
bölgesindeki kat l mc lar_hak sahipleri taraf ndan hukuk ve me ruiyet çerçevesinde kabul edilmesi 
gerekmektedir. Ancak daha sonra kentsel tasar m ve uygulama imar plan  haz rlama a amas na 
geçilebilir. Bu kadar önemli olan kat l m de eri, birçok etkenden ve etkenler içindeki de i kenlerden 
olumlu ya da olumsuz yönden etkilenmektedir. Bir imar projesinin verilerine göre belirlenen da t m 
de eri de çok önemlidir. Düzenlemeye kat ld  kat l m de erini bilen hak sahibi, buna kar l k 
alabilece i uygun, anla abilece i bir da t m de erini para/alan olarak bilmek isteyecektir.  

Kat l m ve da t m de eri; Ba ms z birimin alan  ile m² birim fiyat /de er çarpan ’n n çarp lmas  ile 
bulunmaktad r. Tek ve anlaml  m² birim fiyat /de er çarpan  ise ham m² birim fiyat n n; her düzeltme 
etkenleri içindeki de er düzeltme de i kenine kar l k gelen de er düzeltme katsay lar  ile çarp larak 
düzeltilmesinden sonra belirlenir. te tek ve anlaml  m² birim fiyat /de er çarpan n n belirlenmesi için 
yap lacak düzeltme etkenlerine de er düzeltme etkenleri denir.  
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3.3.4.  De er Düzeltme De i keni 

De er düzeltme etkenleri içinde, o etkene özgü olan de eri etkileyen farkl  durumlara, de er düzeltme 
de i keni denir. De er düzeltme etkeni genel bir kavramd r. Bu kavram n çok say da ve farkl  durumlar  
vard r. Ba ms z birimin de erini olumlu ya da olumsuz yönde do rudan etkileyecek bu de i ik 
durumlar n her birine, de er düzeltme de i keni denmektedir. Bunlar, De er düzeltme etkenleri 
tablolar ndaki ilk sat rlarda gösterilmi lerdir. Bir örnek a a daki mülkiyet durumu tablosunda 
gösterilmi tir: 

Tablo 1. De er Düzeltme De i keni 

Mülkiyet Durumu 

De er 
Düzeltme 
De i kenleri Çok Hisseli 

Elbirli i Mülkiyeti 
Var 

Tek 
Hisseli Di er 

 

3.3.5.   De er Düzeltme Katsay s   

De er düzeltme katsay s ; de er düzeltme etkenlerinin de i ik durumlar n  anlatan her de er düzeltme 
de i kenine kar l k; olas  etki oran  ve miktar  ara t r larak, s nanarak kabul edilmi  say sal bir çarpand r. 
De er düzeltme katsay s  her proje bölgesi için de ere etki eden nedenlerden dolay  de erleme 
uzmanlar nca kabul edilen bir çarpand r. Proje bölgesi de i tikçe katsay larda de i ebilir. Bu katsay lar 
her kent veya kentin içindeki her bölge için de i ebilir oranlard r. leride bu alanda farkl  projeler 
yap ld kça ç kan sonuçlardan elde edilen verilerden yararlan larak bu oranlar  o bölge için sabit haline 
getirilebilir. Sonra da Türkiye için haz rlanacak bir de erleme yönetmeli inde tablolar halinde 
düzenlenebilir. 

Proje bölgesinde yap lan analiz ve elde edilen veriler sonucunda, ada içinde her parsel  ve parsel içinde 
her ba ms z birim de er aç s ndan farkl l k gösterebilir. Bu ta nmaz mal n sosyal donat l rlarla 
etkile imi, imar ko ullar , mülkiyet durumu, ba ms z birimlerin binadaki konumlar , binalar n y pranma 
durumlar , iç dekorasyon farkl l klar , ula m ko ullar , çevresel etkiler v.b. gibi verilerin de ere 
yans t lmas  anlam na gelir. Yap lacak düzeltmeler, de er düzeltme katsay lar  ile ham m² birim fiyat n n 
çarp lmas  ile yap l r. Böylelikle ham m² birim fiyat  (ham de er çarpan ) düzeltmeler getirilerek net m² 
birim fiyat    (net de er çarpan ) bulunmu  olur. Yasal alan  ilgilendiren katsay lar n yasal alan ile 
çarp lmas ndan elde edilen sonucun,  varsa imara ayk r l  ilgilendiren katsay lar n imara ayk r  alanla 
çarp lmas ndan ç kan sonucun toplam  ile o ba ms z birimin proje kat l m de eri bulunmu  olur.  

De er düzeltme katsay s  olarak etkisiz elaman, 1.00 seçilmi tir. 1.00 ile çarp lan ham m² birim fiyat  
ayn  kalmaktad r. De er düzeltme katsay s nda hareket noktam z 1.00 oldu u için, 1.00 ‘ n alt na dü en 
her düzeltme de er katsay s  ta nmaz n ham m² birim fiyat n  say sal olarak küçültürken, 1.00 ‘ n üstüne 
ç kan her düzeltme de er katsay s  ta nmaz n ham m² birim fiyat n  say sal olarak büyütür. En küçük 
düzeltme de er katsay s  0.01 olarak kabul edilmi tir. Çünkü 0.00 katsay s  de eri 0 (s f r) ‘a e itleyen bir 
çarpand r. Bu yüzden hiçbir durumda düzeltme de er katsay s  0.00 olmaz. En büyük düzeltme de er 
katsay s  ise 1.99 kabul edilmi tir. Baz  durumlarda en büyük düzeltme de er katsay s  1.99 rakam n n 
üstüne ç kabilir bu durumlarda katsay  gözden geçirilir. De er düzeltme katsay lar , de er düzeltme 
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etkenleri tablolar n n ikinci sat rlar nda verilmi tir. Bir örnek a a daki mülkiyet durumu tablosunda 
gösterilmi tir. 

Tablo 2.De er Düzeltme Katsay s  

Mülkiyet Durumu 

De er 
Düzeltme 
De i kenleri 

Çok Hisseli 
Elbirli i Mülkiyeti 
Var 

Tek 
Hisseli 

Di er 

De er 
Düzeltme 
Katsay lar  

1.00 1.00 1.00 1.00 

 

Düzeltme de er katsay s  duyarl l  için yüzdelik basamak kullan lm t r. Yani virgülden sonra iki 
basamak yeterlidir. Düzeltme duyarl l n n virgülden sonra iki basamak olmas  kentsel dönü üm 
projeleri için yeterli oldu u dü ünülmektedir. Duyarl l n yüzdelik basamakla gösterilmesi gere inden 
fazla ayr nt ya girildi i dü üncesi yaratabilir. Fakat bir ba ms z birim için ilerde anlat lan de erleme 
etkenlerindeki de er de i kenleri incelenirse bu duyarl l n anlaml  oldu u anla l r. Ayn  ko ullara 
sahip 100.000,00 TL de erindeki altl  üstlü iki konutun sadece boyas n n dahi birbirinden farkl  kalitede 
olmas  arada 1.000,00 TL (% 0.01) farkl l k yaratabilir. Hak sahiplerinin ikna edilmesinde ve aradaki 
küçük de er farkl l klar n n (de i kenlerinin)  kat l m de erine yans t ld n  ve adil bir çal ma 
yap ld n  anlatabilmemiz için duyarl l n yüzdelik basamakla ifade edilmesi uygundur.   Duyarl l k 
gerek duyuldu unda art r labilir.  

3.3.6. mar (1/5.000, 1/1.000) Planlar  Olan Kentsel Dönü üm Yap lacak Yap la m  
Alanlar n Kat l m De erinin Belirlenmesi  

Ba ms z birimin yerinde ölçülerek hesaplanan alan , mevcut alan d r. Mevcut alan n varsa projesine 
uygunlu u incelenir.  Yap lan inceleme sonucunda ba ms z birimin varsa imara ayk r  alan  tespit edilir.  
Mevcut alandan imara ayk r  alan n ç kar lmas  elde edilen alan, yasal alan  tarif eder. mara ayk r l k 
yoksa mevcut alan n tamam  yasal aland r. mara ayk r  alan n de erini etkileyen imara ayk r l k 
nedenlerinin (de er düzeltme de i kenleri) gösterildi i tek bir de er düzeltme etkeni olu turulmu tur. Bu 
etkenin d ndaki tüm de er düzeltme etkenleri sadece yasal alan  ilgilendirir. Her dönü üm projesi için 
farkl l klar gösterme olas l na sahip bu de er etkenlerin genelde çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. 
Yap lan dönü üm projeleri incelendi inde a a daki de er düzeltme etkenleri belirlenmi tir:  

 Tapu- Proje De er Düzeltmesi, 
 Yasall k De er Düzetmesi, 
 mara Ayk r l k De er Düzeltmesi  
 Tapu Takyidat Durumuna li kin De er Düzeltme,  
 Mülkiyet Yap s na li kin De er Düzeltme,  
 Jeolojik Yap ya li kin De er Düzetme,  
 Binan n Ya na li kin De er Düzeltme, 
 Binan n Deprem Hasar na li kin De er Düzeltme, 
 Binan n Ta y c  Sistem Yap  Kalitesine li kin De er Düzeltme, 
 Binan n Yap  Cinsine li kin De er Düzeltme, 
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 Binan n Donan m na li kin De er Düzeltme, 
 Binan n D  Cephesine li kin De er Düzeltme, 
 Ba ms z Birimin ç Dekorasyonuna li kin De er Düzeltme,  
 Ba ms z Birimin Bina çindeki Konumuna li kin De er Düzeltme, 
 Binan n Sokak çindeki Konumuna li kin De er Düzeltme,  
 Ba ms z Birimin Manzaras na li kin De er Düzeltme, 
 Binan n Çevresel Sosyal Donat larla li kisine Dair De er Düzeltme, 

 

olmak üzere 17 düzeltme etkeni belirlenmi tir. Bildiride bunlardan sadece birkaç tanesi örnek olarak 
verilmi tir. Bu say  artt r labilir. De er düzeltme etkenleri ve bunlara ili kin iki de i ken; de er düzeltme 
de i keni ve de er düzeltme katsay lar  tablolar halinde düzenlenmi tir. A a da yukar daki de er 
düzeltmelerinden sadece 3 tanesine örnek verilecektir. Di er tablolar ve ayr nt lar  daha önce yay nlanm  
bildirimizde yer almaktad r ( Ülger,N.E.,Ülger,C. (2009) ). 

3.3.6.1.  Yasall k De er Düzeltmesi    

De er çarpan  yasall a etki eden o parsele ait bilgilerden yararlan larak a a daki tabloda gösterilen 
düzeltme de er katsay s  kullan larak düzeltme yap l r.   

Tablo 3.Yasall k de er düzeltmesi 

 

3.3.6.2. Yasal Alan  Ve mara Ayk r  Alan  ilgilendiren De er Düzeltmelerine Dair Aç klama 

Gayrimenkul tapulu ve projeli ise; onayl  proje kat planlar  incelenerek yasal alan miktar ,  ba m z 
birimin yerinde ölçüleri (rölöve) al narak bunlardan mevcut alan miktarlar  hesaplan r.  Mevcut alan’dan 
yasal alan ç kar larak bulunan k s m imara ayk r  alan  ifade eder. Ba ms z birimin emsal verilerinden 
elde edilen ham m² birim fiyat  hem yasal alan hem de imara ayk r  alan için ayn  ham de er çarpan  
anlam na gelir. Yasal alan ham de er çarpan  ve varsa imara ayk r  alan ham de er çarpan  ayr  ayr  
düzeltmelere tabi tutulur. mara ayk r l k nedenleri, kulan m alan n n yasad  büyümesini ifade eder. 
mara ayk r  alan de er düzeltmesi sadece tablo 4‘te belirtilen düzeltme etkeni tabi tutulur. Bunun 

d ndaki di er tüm düzeltme etkenleri sadece yasal alan de er düzeltmesini ilgilendirir. 

3.3.6.3. mara Ayk r l k De er Düzeltmesi 

 mara Ayk r l k De er Düzeltmeleri genel olarak a a dakiler gibidir: 

 Bina boyutunda büyüme.  
 Di er parsellere tecavüz ederek büyüme.  
 Tam kata dönü türme.  
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 Yol veya kamu arazisine ta an büyüme 
 lave kat (kaçak kat). 
 Teras ya da çat  alan ndan büyüme.  
 Ortak alanlara do ru büyüme. 
 Di er ba ms z birime do ru büyüme.  
 Arka bahçeye do ru büyüme.  
 mar haklar  s n rlar  içinde fakat fiilen projeye ayk r  in a edilmi , yani proje tadilat  eksik.  
 mar haklar  s n rlar  içinde fakat ruhsats z in a edilmi  kat veya eklentiler. 
 Di er. 

 
Söz konusu ba ms z birim, tespit edilen imara ayk r l k nedeni olan düzeltme de i kenlerinden bir veya 
birkaç n  kaps yor olabilir. Bazen yerinde tespit etmek zor olsa da, mara ayk r  alan bu anlamda analiz 
edilerek ayr t r lmal d r. Örne in; hem konturda büyüme hem de ortak alanlara do ru büyüme var ise 
imara ayk r  alan n ne kadar n n konturda büyüme ne kadar n n ortak alanlara büyüme oldu u tespit 
edilerek ayr t r l r. Ayr t r lan her alan kendini ilgilendiren de i kenin düzeltme katsay s  ile çarp larak 
net m² birim fiyatlar  bulunur. Sonrada her de i ken denk dü en alan ile çarp larak imara ayk r  alandan 
gelen kat l m de eri bulunur.  

Tablo 4. mara Ayk r l k De er Düzeltmesi 

 

 

3.3.6.4.  Binan n Donan m na Ve Ba ms z Birime Ait Eklentilere li kin De er Düzeltmesi 

Binan n donan m özelliklerine ve ba ms z birime ait eklentilere göre a a daki tabloda ilgili katsay lar 
kullan larak düzeltmeler yap l r. Ba ms z birime ait eklentiler varsa ve tabloda gösterilen katsay  ile 
ifade edilemeyecek kadar de eri fazlas yla artt ran özel durumlar oldu unda, bu eklentiler tablodaki 
katsay  kullan lmadan de erleme uzmanlar nca ayr ca de erlemeye al n p ba ms z birimin kat l m 
de erine yans t lacakt r.  
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Tablo 5. Binan n donan m na ili kin de er düzeltmesi 

 

 

3.3.6.5.  Ba ms z Birimin Net De er Düzeltme Katsay s n n Bulunmas  

Hangi ba ms z birimin de eri bulunacaksa yukar daki tablolarda gösterilen söz konusu ba ms z birimi 
ilgilendiren de er düzeltme katsay lar  a a daki i lemlere tabi tutularak net de er düzeltme katsay s  
bulunur. Bu i lemin say sal ortamda otomatik olarak yap laca  varsay lm t r. 

Örnek; 13 no lu sokaktaki zemin kat konut için de er çarpan n  etkileyen nedenler ve de er düzeltme 
katsay lar  tablo 6'da düzenlenmi tir 

Tablo 6.; ba ms z birime ait yasal alan toplam de er düzeltme de i kenleri ve de er düzeltme 
katsay lar n  göstermektedir. 
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Bu yönteme göre yasal alan net de er düzeltme katsay s n n (YANDDK) bulunmas  a a daki biçimde 
yap l r: 

Yasal alan de er düzeltme katsay lar  toplam  = YADDKT 

1.05+0.98+0.97+1.03+0.98+0.98+1.02+1.05+1.05+0.99+1.02+1.10+1.05+1.00+1.05+1.00+1.00+1.02+1.
03+1.03+1.00+1.00+1.05+0.95+1.03+1.00+1.10+1.01+1.01+1.00+0.98+1.02+1.10+1.00+1.03+1.00+1.0
0+0.98+1.00+1.02+1.00+1.05= 43.76 

Yasal Alan Toplam De er Düzeltme Katsay  Adedi: YATDDKA 

Yasal alan net de er düzeltme katsay s  (YANDDK) = Yasal alan de er düzeltme katsay lar  toplam  – 
(Yasal alan toplam de er düzeltme katsay  adedi -1) 

YATDDKA =  42 adet 
YADDKT   =  42.73  
YANDDK   =  YADDKT– (YATDDKA–1)      (1) 
YANDDK   =  42.73 – (42–1) = 1.73 
 
mara ayk r  alan de er düzeltme katsay lar n n gösterilmesi: 

mara ayk r  alan de er düzeltme de i kenleri; Bina konturunda büyüme ve ortak alandan büyüme var. 
Bina konturunda büyüme de er düzeltme katsay s    = 0.65  
Ortak alana do ru büyüme de er düzeltme katsay s  = 0.35  

3.3.6.6.  Ba ms z Birimin Yasal ve Varsa mara Ayk r  Alan De erinin Bulunmas  

Ba ms z birim olarak tan mlanan her birim için mevcutta ölçümü yap larak bulunan alan miktar  (m²) o 
ba ms z birimin mevcut alan d r. Onayl  projelerinde kat planlar  incelenerek bulunan alan miktar  (m²) o 
ba ms z birimin yasal alan d r. Yasal alan ile mevcut alan aras ndaki fark imara ayk r  aland r. mara 
ayk r  alan yok ise ba ms z birimin de eri sadece yasal alan üzerinden hesaplan r. 

mara Ayk r  Alan = Mevcut ( Mevcut ) Alan – Yasal Alan 
T AAD=

  
( AADDKi x AAi) x HDÇ (2)   (Ülger 2009) 

 
mara ayk r  alan de er düzeltme de i kenlerine denk gelen alan miktarlar , ilgili de er düzeltme 

katsay lar  ve Ham m² birim fiyat  ile çarp larak bulunan imara ayk r  alan de erlerinin toplanmas  
sonucunda imara ayk r  alan de eri bulunur. 

Yasal Alan De eri = Yasal Alan Net De er Düzeltme Katsay s  X HDÇ X Yasal Alan 
Proje Kat l m De eri = Yasal Alan De eri +  mara Ayk r  Alan De eri (varsa) 
Bunlara ili kin veriler Tablo 7’te verilmi tir. 

mara ayk r l k, konturda büyüme ve ortak alana büyüme olarak belirlenen tablo 7’teki ba ms z birime 
ili kin bir hesaplama örne i a a daki biçimde gösterilebilir; mara Ayk r l k De er De i keni: Konturda 
Büyüme, mara Ayk r  Alan: 18, De er Düzeltme Katsay s : 0.65, HDÇ:1 416,00 TL ise de er düzeltmesi 
yap lm  net m2birim fiyat : 920,40 TL olur. Konturda büyümeye kar l k gelen alan ile düzeltmesi 
yap lm  NDÇ çarp l rsa, de er ise, 16 567,20 TL olarak hesaplan r.  
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Tablo 7. Ba ms z birim proje kat l m de eri tablosu 

 

 

Yukar daki tabloda bulunan ba ms z birimin kat l m net de eri a a da bahsedilen durumlarda baz  
uygunla t rmalar yap labilir. Baz  ba ms z birimlerde alanlar n çok küçük veya çok büyük olmas nda 
sat taki perakende etkisi gözetilerek de erde uygunla t rmalar yap labilir. 

3.4.  mar Planlar  Olan Alanlarda, Kentsel Dönü üm Ya Da 18. Madde Uygulamalar nda, 
Da t m De erinin (Proje De erlemesi) Belirlenmesi 

Kentsel dönü üm projelerinde kat l m de erinin bulunmas nda oldu u gibi da t m de erinin 
belirlenmesinde de tek, güvenilir ve anlaml  sonuçlar almak için benzer bir matematik model 
geli tirilmi tir1. Kat l m de erinin bulunmas nda bahsedilen ba ms z birim kavram  burada ba ms z 
bölüm olarak de i tirilmi tir. Çünkü da t mda, imara ayk r l n art k olmad , tüm ta nmazlarda kat 
mülkiyetinin kuruldu u gerçe inden yola ç karak 634 say l  kat mülkiyeti kanuna göre ba ms z bölüm 
kullanmak gerekmektedir.  Kat l m de eri hesaplan rken mevcut yap larda yasal ve varsa imara ayk r  
alanlar ayr  de erlemeye tabi tutulur sonra ikisinin toplam ndan tek bir de er bulunmu tu. Da t m 
de erinde ise in a edilen yap n n tamam  yasal oldu u için ba ms z bölümün brüt in aat alan  
de erlemeye esas alan kabul edilmi tir.  
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Da t m de erinin bulunmas nda ister kentsel dönü üm isterse 18. madde uygulamalar nda olsun yeni 
imar plan  ve mimari proje esast r yani yap la m , onanm  imar uygulama plan verilerinin de erlemesi 
yap lmal d r. O nedenle bu bölümde anlat lan sistemati in, hem kentsel dönü üm hem de 18. madde 
uygulamalar nda geçerli olaca  dü ünülmü tür. Da t ma esas de erlerinin bulunmas nda, yeni projeye 
göre tasarlanm  ba ms z bölümlerin; yap lm  ve bitmi  varsay m  ile kabul edilecek sat  m² birim brüt 
fiyatlar ndan harekete edilir. Bayrampa a projesinin fizibilite çal mas  ve da t m de eri hesaplamas nda 
anlat lan sürece uygun ad mlar izlenir. Burada anlat lan de erleme uzmanlar nca öngörülen brüt m² birim 
sat  fiyat , benzer tipteki ba ms z bölümlerin ortalama brüt m² birim sat  fiyat d r.  Bu da t m de eri 
için ham m² birim sat  fiyat  (de eri) anlam n  ta r. Yani kat l m de erinin bulunmas nda kullan lan ham 
de er çarpan n n yerini, da t m de erinde, ortalama brüt m² birim sat  fiyat / DÇ al r.  

Dönü üm alan nda da t ma esas tasarlanan proje fonksiyon alanlar n n sat  de eri hesaplan rken 
bölgenin geli mi lik durumu, ya am düzeyi, ekonomik ko ullar, dünyada ve Türkiye’de ya anan küresel 
ekonomik hareketlerin gayrimenkul sektörüne etkisi, yat r m stratejilerinin yönü ara t r l r. Sonra il ve 
proje bölgesinin bulundu u ilçedeki Gayrimenkul piyasas n n durumu benzer yat r mlardaki sat  
rakamlar  gibi birçok bilgi göz önüne al narak ortalama m² birim brüt sat  fiyat na (ham m² birim sat  
fiyat /De er Çarpan ) ula l r.  

Kat l m de eri hesaplan rken emsallerden yararlan larak bulunan ham de er çarpan  de er düzeltme 
de i kenlerine denk gelen de er düzeltme katsay lar  ile çarp larak net kat l m de erine ula lmaktayd . 
Da t m de erinin bulunmas nda ise ortalama brüt m² birim sat  fiyat , yeni projeye uygun de er 
düzeltme de i kenlerine kar l k gelen de er düzeltme katsay lar  ile çarp larak net da t m de eri 
bulunur.   

Her ba ms z bölümün ortalama brüt m² birim sat  fiyat  hesaplan rken; tasarlanan mimari projedeki tip 
modellerin alan, manzara, kat, konum, nitelik gibi verilerinden yararlan l r. Kat l m de erinin 
bulunmas nda anlat lan de er düzeltme etkenleri ile de er düzeltme de i kenlerinin bir k sm  da t m 
de erinin bulunmas nda bir anlam ifade etmedi inden da t m de eri için de er düzeltme etkenleri, de er 
düzeltme de i kenleri ve buna ba l  de er düzeltme katsay lar  yeniden belirlenir. 

Benzer tipteki her ba ms z bölümün ortalama brüt m² birim sat  fiyat ; de ere etki etti i belirlenen her 
de er düzeltme etkenindeki, de er düzeltme de i kenlerine kar l k gelen de er düzeltme katsay lar  ile 
çarp larak,  art  ya da eksi yönde düzeltme getirilir. Kat l m de erinin belirlenmesi süreci anlat l rken bu 
kavramlara ili kin ayr nt l  bilgiler verildi inden yeniden üzerlerinde durulmayacakt r. Do rudan ilgili 
aç klamalar yap lacakt r. 

3.4.1.  De er Düzeltme Etkeni 

Tek ve anlaml  brüt m² birim sat  fiyat n n belirlenmesi için yap lacak düzeltme etkenlerine de er 
düzeltme etkenleri denir. Dönü üm projesi için haz rlanan her yeni mimar  tasar m ve plan için farkl l klar 
gösterme olas l na sahip bu de er düzeltme etkenlerinin genelde çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. 
Mimari tasar m ve planlar incelendi inde a a daki de er düzeltme etkenleri belirlenmi tir:  

 Binan n Donan m na li kin De er Düzeltme, 
 Ba ms z Bölümün Bina çindeki Konumuna li kin De er Düzeltme, 
 Binan n Sokak çindeki Konumuna li kin De er Düzeltme,  
 Ba ms z Bölümün Manzaras na li kin De er Düzeltme, 
 Ba ms z Bölümün Olumsuz Çevresel Etkenlerine li kin De er Düzeltmesi 
 Binan n Çevresel Sosyal Donat larla li kisine Dair De er Düzeltme, 
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6 düzeltme etkeni belirlenmi tir. Bu say  artt r labilir. Bildiride kat l m de erinin tespitinde benzer 
örnekler gösterilmi itir. De er düzeltme etkenleri ve bunlara ili kin iki de i ken; de er düzeltme 
de i keni ve de er düzeltme katsay lar  tablolar halinde düzenlenmi tir. 

3.4.2. De er Düzeltme Katsay s    

De er düzeltme katsay s ; de er düzeltme etkenlerinin de i ik durumlar n  anlatan her de er düzeltme 
de i kenine kar l k; olas  etki oran  ve miktar  ara t r larak, s nanarak kabul edilmi  say sal bir çarpan 
oldu u daha önceki bölümlerde çokça söz edilmi tir.  

Tablo 8.  

Ba m s z Birimin Sokak çindeki Konumu 

De er Düzeltme 
De i kenleri 

Bulvar  Ana Yol Sokak  Ç kmaz Sokak 

ARA KÖ E ARA KÖ E ARA KÖ E ARA KÖ E 

De er Düzeltme 
Katsay lar  1,15 1.20 1.05 1.10 0.95 1.00 0.85 0.90 

 

Her yeni tasar m ve plan için konut ve i yeri için düzeltme nedeni olarak kabul edilen düzeltme de er 
Etkeni belirlenir. Bu çal mada konut ve i yerleri için 6 adet de er düzeltme etkeni ve bunlara ili kin 
de er düzeltme de i keni ile de er düzeltme katsay lar  kabul edilmi tir (Tablo 8). Bu say  artt r labilir.  

3.4.3.  Ortalama Brüt M² Birim Sat  Fiyat n n (Ham Brüt M²  Birim Sat  Fiyat /Hdç) 
Bulunmas   

Yeni projenin, tasar m ve imar plan na uygun in a edildi inde kar m za ç kan ba ms z bölüm tiplerinin, 
de erleme uzmanlar nca belirlenen brüt m² birim sat  fiyat , benzer tipteki ba ms z bölümlerin ortalama 
brüt m² birim sat  fiyat d r.  Bu, da t m de eri için ham brüt m2 birim sat  de eri anlam n  ta r. Benzer 
tip tan m n  açarsak; dönü üm alan nda Bay nd rl k Bakanl  tan mlar na göre farkl  yap  s n flar na denk 
dü en konut, i yeri, otel v.b. gibi yap lar olabilir. Lüks konutlar, toplu konut amaçl  daha uygun maliyetli 
konutlar da olabilir. Fizibilite çal malar n n yap ld  NA tablolar nda, maliyet ve sat  projeksiyonlar  
k sm nda belirtildi i gibi bu farkl l klar gözetilerek ortalama brüt m² birim sat  fiyatlar  bulunur.  

Da t m de eri bulunur iken emsaller; yeni proje s n rlar  geni  bir alan  kapsad  için tek tek ba ms z 
bölümler ölçü al narak  de il, benzer fonksiyon alanlar  ve tipteki  ba ms z bölümler baz nda ele al n r. 
Çünkü mimari tasar m konsepti projenin uygulanaca  mahalleler çevresindeki birçok i yeri yada konuta 
göre, emsal olamayacak kadar hem tip-görünüm ve kalite, hemde fiyat aç s ndan farkl l klar gösterir. Bu 
yüzden proje de erlemesinde yaln zca proje çevresindeki tek tek konut veya  i yeri emsalleri baz al nmaz. 
stanbulda ilçe veya bölge olarak benzer özelliklere sahip yerlerde, geni  oturum alanlar n   kapsayan çok 

say da farkl  fonksiyon alanlar n  ve  ba ms z bölümleri içeren benzer tipteki projelerin sat  rakamlar  
incelenir. Ta nmaz mal sat lar na ili kin Pazar ara t rmas  çok önemlidir. O nedenle bu konuda, ülke 
genelinde güvenilir, sürdürülebilir ve izlenebilir kurumsal ve hukuksal bir yap ya, düzenlemeye gerek 
vard r (Mainz, 2007).  Bu veriler, projemiz için seçti imiz de erleme yöntemlerinden emsal yöntemine 
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esas veri olarak dü ünülür. Proje bölgemizdeki her fonksiyon alan na ait tip tasar mlar  için, ortalama 
bürüt m² birim sat  fiyat , da t m de eri için ham m² birim sat  fiyat  gibi dü ünülür ve da t m de erini 
ilgilendiren de er düzeltmeleri ve katsay lar  yard m   ile net bürüt m² birim sat  de eri hesaplan r.  

3.4.4. Da t m 

Da t m de eri, daha önceden belirlenmi  olan kat l m pay  oran n n, toplam da t m de eri (konut ya da 
ticaret alanlar na ili kin) ile çarp m  sonucu bulunur. De er sözcü ü boyutsuzdur. De er,  paraya ya da m² 
in aat alan na çevrilebilir. Da t m de eri para kar l  ya da m²  in aat alan  olarak her kat l mc ya tahsis 
edilen bir büyüklüktür. Konut tahsisi yap lacaksa m²  olarak belirlenen in aat alan  konut m² alan na 
çevrilerek tahsis konut olarak yap l r. E er ticari alan tahsisi yap lacaksa m²  olarak belirlenen in aat alan  
ticari alan m² alan na çevrilerek tahsis ticari alan olarak yap l r. 

Proje Da t m De erinin Hesaplanmas : 

Da t m De eri(DD), ta nmaz mal sahibinin dönü ümden sonra alaca  ba ms z birime (konut ya da 
ticari olarak) kar l k gelecek de eri tan mlamaktad r.  

DDi = TTADD*KPO 
DDi =Bir hak sahibinin alaca  da t m de eri 
TTADD = Toplam da t m de eri 
KPOi = Kat l m Pay  Oran 
Bir hak sahibinin alaca  m² kar l :  
DDi / in aat m² maliyeti (Ülger, 2004)         
 
3.4.5.  Proje çin Da t ma Esas Payla m Modeli  ( Ülger 2004) 
  
Mevcut yasalar gere i hukuksal bir düzenleme yap lmadan de erleme çal malar ndan elde edilen yasal 
ve mevcut alana göre bulunan iki ayr  de erden,  yasal de ere göre hareket edilmesi gerekmektedir. 
Bunun d nda hareket etmenin imar aff  anlam na gelece i dü ünülmektedir. Fakat kentsel dönü üm 
projesinin sosyal yönü dü ünüldü ünde imara ayk r  alanlar n ne kadar n n görmezden gelinebilece i 
tart malar na zemin haz rlamak ve uzla ma yolu seçildi inde idarenin pazarl k arac  olarak 
kullanabilece ini dü ündü ümüz mevcut alana ( imara ayk r  alanlar  da içeren ) göre bulunan Pazar 
de eri de raporlarda gösterilmi tir. Fakat bundan sonraki bölümlerde 2. Varsay m yasal de ere (Yasal 
Kat l m De eri Toplam  =184.634.105 TL verilerine) göre çal malar yürütülecektir. 

Projenin yat r mc  aç s ndan uygulanabilirli i fizibilite çal malar nda yap ld  dü ünülür ve olumlu 
sonuç ç kt  kabul edilirse. Projenin toplam net geliri 223.638.957,11 TL olarak bulunmu tur.Projenin 
uygulanmas nda 4 ana unsur oldu u kabul edilir; 

Toplam Kat l m De eri =184.634.105 TL  

Toplam Net Gelir = 223.638.957,11 TL 

 Yat r mc  
 Hak sahipleri 
 Kamu ( yerel idare) 
 Yerel kentsel geli im fonu 
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Projenin toplam net gelirinin bu 4 taraf aras nda payla t r lmas  için bir model geli tirilmi tir. Payla m 
yüzdesi; burada birikmi  nakit ak  analizi sonucunda elde edilen toplam net gelir, yukar daki 4 taraf 
aras nda a a daki oranlar ölçüsünde payla t r ld  varsay l r2:  

 Yat r mc  % 35 
 Hak sahipleri % 45 
 Kamu ( yerel idare) % 15 
 Yerel Kentsel Geli im Fonu % 5: Bu fonda kendi içinde ikiye ayr l r. % 2.5 kentsel dönü üm 

projelerini geli tirme fonu, % 2.5 proje bölgesinin yeni sahiplerinin yönetimine b rak lacak olan, 
proje bölgesinin kentsel geli im ve bak m  sa lamak için ayr lan pay olarak dü ünülmü tür.  

 

Bu modele göre hareket edilirse; 

 Hak sahiplerine verilecek Toplam Da t m Kütlesi= Toplam Kat l m De eri +( Toplam net gelir 
x 0.45  ) 

 Hak sahiplerine verilecek Toplam Da t m Kütlesi =184.634.105 + (223.638.957,11 x0.45) 
 Hak sahiplerine verilecek Toplam Da t m Kütlesi =184.634.105 + 100.637.530,70 
 Hak sahiplerine verilecek Toplam Da t m Kütlesi = 285.271.635,70 TL olarak hesaplan r. 

 
3.4.6.    Proje çin Önerilen Da t m Modelinin Örnek Bir Ada’da Uygulanmas ; 

 

Da t m De eri 1 = Kat l m De eri 1 + [(Toplam net gelirx0.45) x Kat l m Pay  Oran  1 ]               (3) 

3 numaral  formül ile her ba ms z birim için ayr  bir da t m de eri hesaplan r. Hesaplanan de erler 
sonras nda, kat l mc lar n alaca  yeni da t m de eri, yeni proje alan nda yerle tirilece i yer (ba ms z 
bölüm) ve alacak- borç hanesi gibi k s mlar  gösteren sütunlar n aç ld  bir tablo olarak yeniden 
düzenlenir. Tasarlanan mimari projedeki fonksiyon alanlar ndaki mimari tip konut ve i yerlerinin, 
uandaki mevcut alan ve tiplere (kat l m de erinin hesapland ) birebir uymad  için da t m de eri 

sonras  yeni proje alan na yerle tirilirken (Proje de eri de kendi içinde en yüksek olandan en küçü e 
do ru daha önceden s ralan r) en büyük da t m de eri olandan en küçü e do ru i lem yap lm t r. Bu 
i lem i yeri ve konut için ayr  düzenlenmi tir. Aç kta kalan yani ba ka bir deyi le da t m de eri çok 
küçük ç kanlara ise de er bedeli anla ma yolu ile ya ödenir ya da ba ka bir alternatif sunulur. Konut sat  
de eri daha ucuz olan bir toplu konuta yerle tirmek gibi. 

Bir örnekleme yap l rsa; A18 adas  17245 no’lu parselde 88 m2 lik yasal alan  ve 88.000 TL‘lik yasal 
de eri (kat l m de eri ) olan bir proje kat l mc s , yeni projede ÖPA ½ Adas nda A-2 blokta 28 no.lu 
ba ms z bölüme yerle tirilmi tir. Yerle tirilirken esas al nan da t m de erinin hesaplanmas  a a da 
gösterilmi tir. 

Kat l m De eri1 = 88.000 TL 
Da t m De eri1  = Kat l m De eri1 + [(Toplam net gelirx0.45) x Kat l m Pay  Oran 1 ]   
Da t m De eri1 = 88.000 + [ (223.638.957,11 x 0.45) x 0.000477] 
Da t m De eri1 = 136.004,10 TL 
 
Da t mda, proje bölgesinde farkl  brüt m2 sat  de eri olan konut alternatiflerinden, kat l mc n n tercihi 
sonras nda uzla larak, konut brüt m2 sat  de erleri; max: 3.026,00 TL, min: 2.182,00 TL olan ve ayn  
                                                            
. 
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zamanda farkl  büyülükteki konut tiplerinden biri verilmi tir. Da t mda, kat l mc n n a a daki konut 
tipini seçti i varsay lm t r.   

Yeni projeye göre in a edilen  A-2 blok, 28 no’lu 91.25 m2   brüt alanl  ba ms z bölüme ait de erleme 
sonucu 249.842,50 TL olarak bulunmu tur. Da t m de eri 136.004,10 TL olan ba ms z birim sahibi, 
proje uyguland nda yerle tirildi i A-2 blok, 28 no’lu, brüt 91.25 m2 lik ba ms z bölüm kar l nda 
249.842,50 -136.004,10 =113.838,40 TL borçland r lm t r.  

4. Sonuç Ve Öneriler 

Büyük tart malar n ya and  kentsel dönü üm projelerinde de er kavram nda  tart malara neden 
vermeyecek adil modeller ile çal lmal d r. Bu makalede önerilen modelin; u anda ve yak n bir 
gelecekte yap lacak de erleme esasl  imar uygulamalar  için belki ayr nt l  olan ama inand r c  ve ikna 
edici bir yöntem oldu u söylenebilir. stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanl , Deprem Risk Yönetim ve 
Kentsel yile tirme Daire Ba kanl , Kentsel Dönü üm Müdürlü ü’nce yapt r lan pilot projelerinin  
(Özellikle, Bayrampa a ve Zeytinburnu Kentsel Dönü üm Projeleri) sonuçlar  de erlendirildi inde 
önerilen modelin uygun oldu u rahatl kla söylenebilir. 

Bunun için daha önce Bayrampa a Ve Zeytinburnu Kentsel Dönü üm projeleri uygulama sonuçlar  
üzerinde geli tirilen ÜLGER model’inde hak sahipleri için adil olmayan sonuçlar  ortadan kald racak 
birçok de i ken ve buna ba l  katsay larla, zaman kayb  olmadan, bilimsel yöntemlerle kat l m de eri 
tespit edilebilmektedir. Benzer yöntemlerle hak sahibinin ikna olabilece i atlernatifleri de içeren da t m 
de eri bulunacakt r. Ayr ca hak sahiplerinin, idarenin ve yat r mc n n proje payda  olarak kabul edildi i, 
kat l m-da t m de eri aras nda projenin uygulanabilirli inin de gözetildi i yöntemlerle do ru ve adil 
sonuçlar elde edilebilecektir.  
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Özet 
 
Bu çal mada; ülkemizdeki büyük mühendislik projelerinden olan kentsel dönü ümün mevzuat , kentsel 
dönü üme olan ihtiyaç, kentsel dönü üm yap lmas n  ortaya ç karan etkenler ve önemi üzerinde 
durulmaktad r. Avrupa’da k rsaldan kentlere yo un göçler 1850’li y llarda olmu tur. Göçler çe itli 
problemler ortaya ç karm t r. 1880’li y llarda Avrupa’n n tüm metropollerinde geni  kapsaml  kent 
planlar  yap larak uydu kentlerle gecekondula man n önü kesilmeye çal m t r. Ülkemizdeki 
büyük ehirler 1950’den sonra yo un göç alarak plans z olarak büyümü tür. Büyümeye kar l k verecek 
konut arz n n olmamas , gecekondula man n önünü açm t r. 1980’den sonra kentsel dönü üm projeleri 
belediyelerin gündemini i gal etmeye ba lam t r. Günümüzde kentsel dönü üm kavram , planlaman n en 
önemli unsuru haline gelmi tir. TOK  ve büyük ehir belediyeleri ba ta olmak üzere bir çok belediye 
gecekondu alanlar n n iyile tirilmesine dönük projeler haz rlamakta ve uygulanmaktad r. Ankara Dikmen 
Vadisi Kentsel Dönü üm Projesi, gecekondu bölgeleri için haz rlanan ilk kentsel dönü üm projesi örne i 
olmu tur. Günümüzde 5104 say l  Kuzey Ankara Giri i Kentsel Dönü üm Projesi Kanunu, 5366 say l  
Y pranan Tarihi ve Kültürel Ta nmaz Varl klar n Yenilenerek Korunmas  ve Ya at larak Kullan lmas  
Hakk nda Kanun, 5393 say l  Belediye Kanunu ve 5998 Say l  Belediye Kanununda De i iklik 
Yap lmas na li kin Kanun’a dayan larak kentsel dönü üm projeleri yap lmaktad r. Kentsel dönü üm 
projeleri ile kentin yap la ma ve imar bak m ndan s k nt l  bölgelerine çözüm bulunmakta, kaçak 
yap la ma önlenerek, sosyal ve teknik altyap s  tamamlanm  sa l kl  konutlar üretilmektedir. Bu 
kapsamda, Trabzon Za anos ve Tabakhane vadilerinde kentsel dönü üm yap lmas na karar verilmi tir. 
TOK ’nin Trabzon Belediyesi ile yapt  protokol kapsam ndaki “Trabzon Kentsel Yenileme Projesi”ni 
hayata geçirmi tir. Çal mada projenin gerçekle me oranlar  ve bölge için önemi vurgulanmaktad r. 
Trabzon Kentsel Yenileme Projesinde sosyal ve teknik altyap  çal malar  tamamlanm  konut üretimi 
devam etmektedir. 
 
Anahtar kelimeler :  Kent, Kentsel Dönü üm, Kentsel Yenileme, Koruma  
 
 

IMPORTANCE OF TRANSFORMATION PROJECTS IN URBAN DEVELOPMENT: 
TRABZON CASE 

 
 
Abstract 
 
In this study, laws for urban transformation which is one of the big engineering projects in Turkey, needs 
for urban transformation and importance of urban transformation are examined. Human migration in 
Europe started in 1850s. The migration caused several problems. It was tried to prevent the informal 
settlements by producing wide extent satellite city plans for all metropolitans in Europe in 1880s. In 
Turkey, big cities faced to intense human migration and showed an unplanned development after 1950. 
Insufficient amount of building stocks to respond the development caused the informal settlements. After 
1980, urban transformation projects became a current issue for municipalities. Today, the term of urban 
transformation has become one of the most important subjects for planning. TOKI and big municipalities 
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has prepared and practiced projects to improve informal settlement areas. Ankara Dikmen Valley Urban 
Transformation Project became the first example of urban transformation developed for informal 
settlement areas. Today, urban transformation projects are being carried out based on laws numbered 
5104 (North Ankara Entrance Urban Transformation Project Law), 5366 (Law for Protecting Historical 
and Cultural Real Estates), 5393 (Municipality Law) and 5998 (Law for Changing Municipality Law). 
With the urban transformation projects, solutions are being developed for problematic areas by 
preventing informal settlement and producing healthy dwellings which social and technical 
infrastructures are completed. In this context, it was decided to develop urban transformation projects for 
Za anos and Tabakhane valleys in Trabzon. Trabzon Urban Renovation Project was put into practice by 
signing a protocol between TOKI and Trabzon Municipality. In this study, realization rations of the 
project and importance for region are focused. Social and technical infrastructure studies was completed 
and dwelling producing are lasting in the Trabzon Urban Renovation Project.  
 
Key words: Urban, Urban Transformation, Urban Renovation, Protection 
 
 
1. Giri  
 
Kentsel dönü üm; kentsel geli menin, toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele al nd  ve 
kentteki sorunlu alanlar n sa l kl  ve ya anabilir hale getirilmesi için y k p yeniden yapma, canland rma, 
sa l kla t rma veya yeniden yap land rma için proje üretilmesi ve uygulama yap lmas d r. Özetle kentsel 
dönü üm bir kentin dokusunu bozan sorunlar n giderilmesi olarak tan mlanmakta. Kentsel dönü üm 
projeleri, do ru yürütüldükleri takdirde sa l kl  ko ullarda ya aman n ve planl  ehirle menin sa lad  
say s z f rsat n yan  s ra gerek sosyal d lanm l  önlemede, gerekse daha önceleri elveri siz ko ullarda 
bulunan ki ilerin kendi alg lamalar n  ekillendirirken daha sayg n bir kimlik f rsat  sunmak konusunda 
son derece faydal d r (Aydemir, 2010). Ülkemizde de, büyük ölçüde Toplu Konut daresi (TOK ) 
taraf ndan yürütülen kentsel dönü üm çal malar nda ehirlerde talep edilen ya am mekanlar  
olu turulmaktad r.  
 
Kentsel dönü ümü en genel anlamda tan mlayacak olursak, bu olguyu “de i ime u rayan kentsel bir 
bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel sorunlar na kal c  bir çözüm sa lamaya çal an kapsaml  
bir vizyon ve eylem” olarak özetlememiz mümkündür. Kentsel dönü üm ve yenileme konusu, büyük 
kentlerimizin yar s ndan fazlas n  kapsayan gecekondu bölgelerinde, kentlerin ekonomik ömrünü 
tamamlam  imarl  kesimlerinde, tarihi kent merkezlerinde, ba ta stanbul olmak üzere ülkemizin afet ve 
deprem riski alt ndaki bölgelerinde planlama gündeminin en önemli konular ndan biri olmu tur (Ulusoy, 
2009). Ülkemizde kentsel dönü üm ile ya anabilir konut alanlar  yarat lmaktad r. Konut hakk  
Anayasan n 57. maddesinde ifade edilmi tir. Ya am ko ullar n n iyile tirilmesine yönelik olan konut 
hakk  yasada “Devlet, ehirlerin özelliklerini ve çevre artlar n  gözeten bir planlama çerçevesinde, konut 
ihtiyac n  kar layacak tedbirleri al r, ayr ca toplu konut te ebbüslerini destekler” eklindedir. Hemen 
hemen bütün kentlerde uygulama alan  bulan Kentsel Dönü üm Projeleri, kentsel geli imde önemli rol 
oynam t r.  
 
 
1. Kentsel Dönü üm Mevzuat  Özeti 
 
Türkiye’de kentsel dönü üm kavram n n giri i 1970’li y llara, planlamada bir uygulama arac  olarak 
kullan lmaya ba lanmas  ise 1980’li y llara denk dü mektedir (Genç, 2008). Kentsel dönü üme ili kin 
düzenleme ve uygulamalar uzun süre, mevcut mevzuat ve yasal düzenlemeler çerçevesinde 
yürütülmü tür. Bu nedenle bat daki örneklerinde oldu u gibi çok yönlü, kapsaml  politika, teknik ve 
yöntemlerden, kurumsal ve finansal yap dan ziyade, birbirlerinden kopuk ve geçici düzenlemeler ve 
uygulamalar söz konusu olmu tur. Son y llarda konuyla ilgili olarak yap lan düzenlemelere kadar, yerel 
yönetimler baz nda baz  büyük ehir belediyeleri kentsel yenilemeye ili kin görevleri yerine getiren 
uygulay c  birimler olmu tur (Ülger, 2009). 
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Ülkemizde kent yenileme konusu 2000’li y llardan sonra gündemde daha s k yer etmeye ba larken, 
konunun akademik camiada tart lmaya ba lanmas , 2003 y l nda düzenlenen Kentsel Dönü üm 
Sempozyumu ile olmu tur. 2004 y l nda TMMOB ehir Planc lar  Odas  ile Küçükçekmece 
Belediyesinin birlikte düzenledi i “Uluslararas  Kentsel Dönü üm Uygulamalar  Sempozyumu: 
Küçükçekmece Atölye Çal mas ”yla konu, uluslararas  örnekler, somut çözüm önerileriyle ilk kez 
tart lm t r (Genç, 2008). 2004 y l  ve sonras nda AB ile uyum yasalar nda kentsel dönü üm konusu 
yo un biçimde yer almaya ba lam t r. Kentsel dönü üm konusunu içeren yasal düzenlemeler ise u 
ekildedir.   

 
 2981 Say l  mar ve Gecekondu Mevzuat na Ayk r  Yap lara Uygulanacak Baz  lemler ve 6785 

Say l  mar Kanununun Bir Maddesinin De i tirilmesi Hakk nda Kanun 
 2985 Toplu Konut Kanunu 
 3194 say l  mar Kanunu  
 5216 say l  Büyüksehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk ndaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 

De i tirilerek Kabulü Hakk ndaki Kanun 
 5393 say l  Belediye Kanunu 
 5273 say l  Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakk ndaki 

Kanunun eki Cetvellerin Toplu Konut daresi Ba kanl na Ait Bölümünde De i iklik Yap lmas  
Hakk nda Kanun 

 5226 say l  Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kanunu ve Çe itli Kanunlarda De i iklik 
Yap lmas  Hakk nda Kanun 

 5366 say l  Y pranan Tarihi ve Kültürel Ta nmaz Varl klar n Yenilenerek Korunmas  ve 
Ya at larak Kullan lmas  Hakk nda Kanun 

 5104 say l  Kuzey Ankara Giri i Kentsel Dönü üm Projesi Kanunu. 
 5998 Say l  Belediye Kanununda De i iklik Yap lmas na li kin Kanun 

 
5216 say l  Büyük ehir Belediyeleri Kanununda Büyük ehir belediyeleri kentsel yenileme konusunda 
yetkilendirilmi tir. 5366 say l  Y pranan Tarihi ve Kültürel Ta nmaz Varl klar n Yenilenerek Korunmas  
ve Ya at larak Kullan lmas  Hakk nda Kanunun amac  ise (md.1), “Büyük ehir belediyeleri ve 
Büyük ehir belediye s n rlar  içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri, nüfusu 50 bini 
geçen belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alan  d nda il özel idarelerince y pranan ve özelli ini 
kaybetmeye yüz tutmu  kültür ve tabiat varl klar n  koruma kurullar nca S T alan  olarak tescil ve ilan 
edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlar n n bölgenin geli imine uygun olarak yeniden in a ve 
restore edilerek bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donat  alanlar  olu turulmas , do al 
afet risklerine kar  önlem al nmas , tarihi ve kültürel ta nmaz varl klar n yenilenerek korunmas  ve 
ya at larak kullan lmas ” d r. Kanuna göre (md.2), “Yenileme alanlar , il özel idarelerinde il genel 
meclisi, belediyelerde belediye meclisi üye tam say s n n salt ço unlu unun karar  ile belirlenir. l özel 
idaresinde il genel meclisince, büyük ehirler d ndaki belediyelerde belediye meclisince al nan kararlar 
Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyük ehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince al nan bu 
kararlar, büyük ehir belediye meclisince onaylanmas  halinde Bakanlar Kuruluna sunulur. 
 
5393 Say l  Belediye Kanunu ile ilk kez belediyelere kentsel dönü üm konusunda görevler verilmi tir. 
Kanunun arsa ve konut üretimi basl kl  69. maddesinde, “Belediye; düzenli kentle meyi sa lamak, 
beldenin konut, sanayi ve ticaret alan  ihtiyac n  kar lamak amac yla belediye ve mücavir alan s n rlar  
içinde, özel kanunlar na göre korunmas  gerekli yerler ile tar m arazileri hariç imarl  ve alt yap l  arsalar 
üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi sat n almak, kamula t rma 
yapmak, bu arsalar  trampa etmek, bu konuda ilgili di er kamu kurum ve kurulu lar  ve bankalarla 
i birli i yapmak ve gerekti inde onlarla ortak projeler gerçekle tirmek yetkisine sahiptir” denilmektedir. 
Kentsel Dönü üme ili kin ilk yasal düzenleme, 5393 say l  Belediye Kanununun “Kentsel Dönü üm ve 
Geli im Alan ” ba l kl  73. Maddesi ile yap lm t r. Belediyelere, kentin geli imine uygun olarak eskiyen 
kent k s mlar n  yeniden in a ve restore etmek; konut alanlar , sanayi ve ticaret alanlar , teknoloji parklar  
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ve sosyal donat lar olu turmak, deprem riskine kar  tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel 
dokusunu korumak amac yla kentsel dönü üm ve geli im projeleri uygulayabilme yetkisi verilmi tir. 
 
 
1.1. Belediye Kanununda Kentsel Dönü üm  
 
5998 Say l  Belediye Kanununda De i iklik Yap lmas na li kin Kanun ile 5393 say l  Belediye 
Kanunu’nun 73. maddesinde de i iklik yap lm t r. Kanuna göre “Belediye, belediye meclisi karar yla; 
konut alanlar , sanayi alanlar , ticaret alanlar , teknoloji parklar , kamu hizmeti alanlar , rekreasyon 
alanlar  ve her türlü sosyal donat  alanlar  olu turmak, eskiyen kent k s mlar n  yeniden in a ve restore 
etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine kar  tedbirler almak amac yla 
kentsel dönü üm ve geli im projeleri uygulayabilir. Bir alan n kentsel dönü üm ve geli im alan  olarak 
ilan edilebilmesi için yukar da say lan hususlardan birinin veya bir kaç n n gerçekle mesi ve bu alan n 
belediye veya mücavir alan s n rlar  içerisinde bulunmas  artt r. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya 
kullan m nda olan yerlerde kentsel dönü üm ve geli im proje alan  ilan edilebilmesi ve uygulama 
yap labilmesi Bakanlar Kurulu karar na ba l d r. 
 
Kentsel dönü üm ve geli im proje alan  olarak ilan edilecek alan n; üzerinde yap  olan veya olmayan 
imarl  veya imars z alanlar olmas , yap  yükseklik ve yo unlu unun belirlenmesi, alan n büyüklü ünün 
en az 5 en çok 500 hektar aras nda olmas , etaplar halinde yap labilmesi hususlar n n takdiri münhas ran 
belediye meclisinin yetkisindedir. Toplam  5 hektardan az olmamak kayd  ile proje alan  ile ili kili birden 
fazla yer tek bir dönü üm alan  olarak belirlenebilir.  
 
Büyük ehir belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde kentsel dönü üm ve geli im projesi alan  ilan etmeye 
büyük ehir belediyeleri yetkilidir. Büyük ehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe 
belediyeleri kendi s n rlar  içinde kentsel dönü üm ve geli im projeleri uygulayabilir. Büyük ehir 
belediyeleri taraf ndan yap lacak kentsel dönü üm ve geli im projelerine ili kin her ölçekteki imar plan , 
parselasyon plan , bina in aat ruhsat , yap  kullanma izni ve benzeri tüm imar i lemleri ve 03.05.1985 
tarihli ve 3194 say l  mar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyük ehir belediyeleri 
yetkilidir.  
 
Kentsel dönü üm ve geli im proje alanlar nda bulunan yap lar n bo alt lmas , y k m  ve 
kamula t r lmas nda anla ma yolu esast r. Kentsel dönü üm ve geli im projesi kapsam nda bulunan 
gayrimenkul sahipleri ve belediye taraf ndan aç lacak davalar, mahkemelerde öncelikle görü ülür ve 
karara ba lan r. Kentsel dönü üm ve geli im alanlar  içinde yer alan e itim ve sa l k alanlar  hariç 
kamuya ait gayrimenkuller harca esas de er üzerinden belediyelere devredilir. Kentsel dönü üm ve 
geli im proje alanlar nda y k larak yeniden yap lacak münferit yap larda ilgili vergi, resim ve harçlar n 
dörtte biri al n r.  
 
Kentsel dönü üm ve geli im proje alanlar ndaki gayrimenkul sahipleri ve 24.02.1984 tarihli ve 2981 
say l  mar ve Gecekondu Mevzuat na Ayk r  Yap lara Uygulanacak Baz  lemler ve 6785 Say l  mar 
Kanununun Bir Maddesinin De i tirilmesi Hakk nda Kanuna istinaden, hak sahibi olmu  kimselerle 
anla malar  halinde kentsel dönü üm ve geli im proje alan nda haklar  verilir. 2981 say l  Kanun 
kapsam na girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve a aç bedelleri verilir veya belediye imkanlar  
ölçüsünde kentsel dönü üm ve geli im proje alan  d nda arsa veya konut sat  yap labilir. Bu kapsamda 
bulunanlara Toplu Konut daresi Ba kanl  ile i birli i yap lmak suretiyle konut sat  da yap labilir. 
Enkaz ve a aç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.  
 
Kentsel dönü üm ve geli im alan  ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin 
anla ma sa lad  veya kamula t rd klar  gayrimenkuller üzerindeki in aatlar n tamam  belediyeler 
taraf ndan yap l r veya yapt r l r. Belediye ile anla ma yapmayan veya belediyece kamula t r lmas na 
gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alan nda kendilerine 3194 say l  Kanunun 18 inci 
maddesine göre ayr  ada ve parselde imar hakk  verilmemi  olanlar kamula t rmas z el atma davas  
açabilir.  
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Kentsel dönü üm ve geli im proje alanlar nda yap lacak alt yap  ve rekreasyon harcamalar , proje ortak 
gideri say l r. Belediyelere ait in aatlar n proje ortak giderleri belediyeler taraf ndan kar lan r. 
Kendilerine ayr  ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamula t rma d  kalan 
gayrimenkul sahipleri, sahip olduklar  in aat n toplam metrekaresi oran nda proje ortak giderlerine 
kat lmak zorundad r. Proje ortak gideri ödenmeden in aat ruhsat , yap lan binalara yap  kullanma izni 
verilemez; su, do algaz ve elektrik ba lanamaz. Dönü üm alan  s n r  kesinle ti i tarihte, bu s n rlar 
içindeki gayrimenkullerin tapu kütü ünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlü üne, 
paftas nda gösterilmek üzere kadastro müdürlü üne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kayd nda 
meydana gelen de i iklikler belediyeye bildirilir. Kentsel dönü üm ve geli im alan  ilan edilen yerlerde; 
ifraz, tevhit, s n rl  ayni hak tesisi ve terkini, cins de i ikli i ve yap  ruhsat  verilmesine ili kin i lemler 
belediyenin izni ile yap l r. Bu yerlerde devam eden in aatlardan projeye uygunlu u belediye taraf ndan 
kabul edilenler d ndaki di er in aatlar be  y l süreyle durdurulur. Bu sürenin sonunda durdurma 
karar n n devam edip etmeyece ine belediye taraf ndan karar verilir. Toplam durdurma süresi on y l  
geçemez. Belediye, kentsel dönü üm ve geli im projelerini gerçekle tirmek amac yla; imar uygulamas  
yapmaya, imar uygulamas  yap lan alanlardaki ta nmazlar n de erlerini tespit etmeye ve bu de er 
üzerinden hak sahiplerine da t m yapmaya veya has lat payla m n  esas alan uygulamalar yapmaya 
yetkilidir. Kentsel dönü üm ve geli im projelerinin uygulanmas  s ras nda, tapu kay tlar nda mülkiyet 
hanesi aç k olan veya ayni haklar  daval  olan ta nmazlar do rudan kamula t r larak bedelleri 
mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri ad na bloke edilir. Belediye kentsel dönü üm 
ve geli im projelerinin uygulama alan nda bulunan ta nmazlar n kamula t r lmas  s ras nda veraset ilam  
ç karmaya veya tapudaki kay t malikine göre i lem yapmaya yetkilidir.  
 
 
2. Dünyadaki Önemli Kentsel Dönü üm Projesi Uygulamalar  
 
Dünyadaki önemli kentsel dönü üm uygulamalar  örneklerinin tamam  üzerinde durulmayacakt r. Ancak 
hangi amaçlar için yap ld n n görülmesi aç s ndan baz  örnekler verilecektir. Gerçekle tirilen önemli 
projelerden bir kaç  a a daki tablodaki gibidir. 
 

Tablo 1. Dünyadan kentsel dönü üm projeleri 
 

Kentsel Dönü üm Projesi Ad  Ülke 
Hiro ima - Danbara Kenti Kentsel Dönü üm Projesi Japonya 
Trafalgar Meydan  Kentsel Dönü üm Projesi ngiltere 
ngiltere Elephant & Castle Yenileme Projesi ngiltere 
ngiltere Paddigton Projesi ngiltere 
ngiltere Liverpool Projesi  ngiltere 
ngiltere Salford Projesi  ngiltere 

Postdam Meydan  Kentsel Dönü üm Projesi Almanya 
La Defense Kentsel Dönü üm Projesi Fransa 
GuangzhouPearl Nehril Kentsel Dönü üm Projesi Çin 
Solidere ( Beyrut Tarihi Kent Merkezi) Kentsel Dönü üm Projesi Lübnan 
Rio Kenti Gecekondu Sa l kla t rma Program  Brezilya 
Atina “Queen’s Tower Park” Kentsel yile tirme ve Yenileme Projesi Yunanistan 
Barselona Poblenou Dönüsüm Projesi spanya 

    ( isman ve Kibaro lu, 2009), (Demirk ran, 2008) 
 
Yurt d nda yap lan kentsel dönü üm projelerinin ço u kamu, özel sektör, yerel halk, mülk sahipleri, 
yat r mc lar ve bölge içerisinde yer alan sa l k-ula m firmalar n n kat l m yla olu turulan ortakl klarla 
gerçekle mektedir. Proje sonucunda ortaya ç kacak olan ekonomik, sosyal ve toplumsal bir dizi kazanç 
mülk sahiplerine da tmakt r. 
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3. Trabzon Za nos ve Tabakhane Vadisi Kentsel Dönü üm Projesi 
 
Za nos ve Tabakhane Vadileri Trabzon kentinin merkezinde, Ortahisar Tarihi Kalesinin s ras yla 
bat s nda ve do usunda yer almaktad r. Bat  Za nos Vadisi ve maret deresi, do usu ise Tabakhane 
Vadisi ve Kuzgundere ile çevrelenen Antik Kente (1.derece S T alan ), sur içine olu urken ba lant y  
kuran Kuzgundere üzerinde Tabakhane köprüsü, maret deresi üzerinde ise Za nos köprüsüdür. Bu iki 
köprü bilinmeyen tarihlerden beri de i iklikler göstererek Ortahisar üzerinde ula m sa lamaktad r. 
Za nos vadisindeki maret deresi Ortahisar Mahallesi ile Gülbahar Hatun Mahallesi aras nda do al bir 
s n r olu maktad r. Trabzon Belediyesi, kent merkezinde aktif ye il alanlar olu turmak, hava sirkülasyonu 
sa lamak amac  ile Za nos Vadisi kentsel dönü üm projesi yap lm t r. Kentsel dönü üm projesi 
uygulanacak Za nos ve Tabakhane Vadisindeki çal ma alan  3 etaba ayr lm t r. 

TOK ’nin Trabzon Belediyesi ile yapt  protokol kapsam ndaki “Trabzon Kentsel Yenileme Projesi”ne 
ili kin alanlar Trabzon Belediye Meclisi’nin 02.11.2005 tarih ve 284 say l  karar ile “Kentsel Dönü üm 
Alan ” olarak ilan edilmi tir. Bu karar çerçevesinde kentsel geli im ve dönü üm projesi çal malar na 
ba lam t r (Anonim, 2006). 
 
Trabzon kentindeki gecekondula man n önlenmesi ve mevcut gecekondu alanlar n n dönü türülmesi ile 
dar gelirlilerin kira öder gibi k sa sürede ev sahibi olmalar n n sa lanmas  hedeflenmi tir. Trabzon 
Belediye Ba kanl  ve TOK  Ba kanl nca ortakla a yürütülen Za nos Vadisi Kentsel Dönü üm 
Projesine 2004 y l nda ba lan lm t r. Belediye s n rlar  içindeki Ortahisar Mahallesi ve çevresini ku atan 
Za nos ve Tabakhane dere içi bölgeleri, kent merkezine yak n ve yo un ticari faaliyetlerin kom ulu unda 
yer almaktad r. Söz konusu bölge çarp k yap la ma sonucu fenni, s hhi ve fiziki olarak ça da  
standartlar n oldukça alt nda kalm t r. 
 

 
Resim 1. Za nos vadisinde y k m öncesi ve y k m zamandan görüntüler 
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ekil 1. Za nos vadisi kentsel dönü üm alan  s n r  
 
 
Ortahisar mahallesinin ya anabilir kentsel bir mekan olmas  hedefi ile, Za nos ve Tabakhane dere içi 
bölgelerinde yürütülen kentsel dönü üm projesinin hayata geçirilmesi ile y llard r kent gündeminde 
bulunan fakat bir türlü uygulamaya konulamayan, gerek bu bölgede, gerekse kentte ya ayan insanlar n da 
kabul etti i, bir çözüm bulunmas n  bekledi i çarp k yap la ma ve beraberinde getirdi i görüntü kirlili i 
sorununun çözümü konusunda çok önemli bir ad m at lm t r. Söz konusu projenin geli im süreci 
a a daki gibidir. 
 
 Kentsel dönü üm alan  25.12.2002 tarih ve 165 say l  belediye meclis karar yla onaylanan Trabzon 

revizyon plan nda özel planlama alan  ( ÖPA ) olarak planlanm t r. 
 Bunu müteakip özel planlama alan ndaki mevcut durumu tespit etmek için bina katlar , bina kaliteleri 

ve arsalar n doluluk bo luk durumu hakk nda arazi çal mas  yap lm , bölgenin mülkiyet yap s  
ç kart lm t r. 

 Bölgede ya ayan insanlar ile anket yap larak vadilerin tasfiye edilmesi durumunda hangi bölgelerde 
ikamet etmek istedikleri, tahliye neticesinde konut mu, yoksa kamula t rma bedelimi talep edecekleri 
sorular na cevap aranm t r.  

 Za nos ve Tabakhanede yap lacak kentsel dönü üm projesinin toplu konut idaresi ba kanl  ve 
Trabzon Belediye Ba kanl  taraf ndan ortakla a yürütülmesi için Trabzon Belediye Meclisince 
30.06.2004 tarih ve 163 say l  karar al nm t r. 

 Bu do rultuda 09.09.2004 tarih ve 1797 say l  Toplu Konut daresi Ba kanl  oluru;  
 20.09.2004 tarih ve 1905 say l  Ba bakanl k oluru al nm t r. 
 Bütün bu geli meleri müteakip söz konusu alan üzerinde kentsel dönü üm projesinin hayata 

geçirilmesi için Trabzon belediye ba kanl  ile TOK  Ba kanl  aras nda protokol imzalanm t r. 
 Trabzon belediye ba kanl  ile TOK  Ba kanl  aras nda imzalanan protokol gere ince çal malar 

18.01.2005 tarihinden itibaren fiilen ba lat lm t r. 

1. KISIM 

2. KISIM 

3. KISIM 
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Resim 2: Kentsel dönü üme ait tasar m projesinden görüntüler 
 

 Trabzon Belediye Ba kanl  ve TOK  Ba kanl  aras nda yap lan protokol gere ince yap lan 
kamula t rma i lemlerinde; Kamula t rma alan  ve konut alan  olarak iki çal ma bölgesi 
belirlenmi tir. 

 Bu do rultuda kamula t rma alan  olarak belirlenen ve kentsel dönü üm projesi uygulanacak Za nos 
vadisindeki çal ma alan  da kendi içinde a a daki gibi etaplara bölünmü tür: Proje etaplar ; 1. Etap 
Za nos Köprüsü-Gülbaharhatun Köprüsü Aras , 2. Etap  Gülbaharhatun Köprüsü Güneyi ve 3. Etap  
Za nos Köprüsü - Kahramanmara  Caddesi aras  eklindedir. 

 
Tablo 1. Dönü üm alan ndaki toplam bina ve daire say s  (Kaynak: Bülbül, 2008) 

 
Kat Adedi Tek Daireli 

Bina 
Çift Daireli 

Bina 
Üç Daireli 

Bina 
Dört Daireli 

Bina 
Toplam 

Daire Say s  
Toplam Bina 

Say s  
1 Katl  38 4 1 0 49 43 
2 Katl  120 49 3 0 454 172 
3 Katl  65 4 0 0 219 69 
4 Katl  10 3 0 0 64 13 
5 Katl  3 2 1 1 70 7 
Toplam 236 62 5 1 856 304 

 
 Bölge için yap lan bir çal mada kentsel dönü üm alan  belirlenen bölgenin %93’ü yap la m , %5’i 

kullan lamaz harabe ve %2’si de bo  arsadan olu tu u kay t alt na al nm t r (Bülbül, 2008).  
%77.6’s n  tek daireli binalar olu turmaktad r. Bölgede yap la man n %80’i iki ve üç katl  binalardan 
olu maktad r. Binalardan yola ç karak hesaplanan toplam daire say s  856 adettir. 

 Bugün itibar yla Za nos Vadisi kentsel dönü üm alan  110.000 m2’ye ula m t r. 511 adet binan n 
kamula t r lmas na karar verilmi  ve toplam nüfus 3424 olarak tespit edilmi tir. Toplam 
kamula t r lacak alan 99.111,00 m2, bölgede kamula t r lan alan 80.042,20 m2 ve kamula t rma 
i lemleri devam eden 19.068,80 m2 alan bulunmaktad r.  

 Kamula t r lan bina say s  416, kalan bina say s  95’dir. Bina yüzölçümlerine göre toplam 110.747.56 
m2  alan n kamula t rmas  gerekmektedir. Bu alandan 100.376,86m2 alan n kamula t rma i lemi 
sonuçlanm  ve geriye 10.370,70 m2 alan n kamula t rmas  kalm t r. 

  
Tablo 2: Binalar n yüzölçümlerine göre kamula t rma durumu 

 
Binalar n yüzölçümlerine göre kamula t rma durumu 

 1 KAT 2 KAT 3 KAT 4 KAT 5 KAT 6 KAT 
Kamula t r lan m2 258,52 2.130,35 3.687,06 2.511,99 684,00 256,00 
Kalan m2 507,00 2.448,78 3.499,98 2.227,99 410,00 1.280,00 
Toplam m2 765,52 4.579,13 7.187,04 4.739,98 1.094,00 1.536,00 

 

Za nos köprüsü ve Tanjant köprüsü aras nda kalan alanda yap lan kamula t rma çal malar nda 2682 hak 
sahibi tespit edilmi  2321 hak sahibi pazarl a davet edilmi tir. Pazarl a davet edilen 2321 hak sahibiyle 
yap lan görü meler sonucunda 2193 hak sahibi ile anla ma sa lanm t r. Anla ma yap lan hak sahiplerine 
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ödenmek üzere 66.780.507,54 TL kamula t rma bedeli olarak belirlenmi tir. TOK  Ba kanl nca 
anla ma yap lan hak sahiplerine ödenmek üzere 60.633.853,33 TL kamula t rma bedeli, Trabzon 
Belediyesine aktar lm t r. 

 
 

Resim 3 : Proje bölgesinden görüntüler 
 
 
4. Sonuç 
 
Avrupa’da k rsaldan kentlere yo un göçler 1850’li y llarda olurken, ülkemizde özellikle 1980’lerden 
itibaren kentlere ya anan göç nedeniyle çarp k kentle me ba lam t r. Plans z olarak geli en kentlerde 
çarp k kentle menin getirdi i olumsuz etkiyi ortadan kald rmak için kentsel dönü üm çal malar  önemli 
bir araç olmu tur. Trabzon Za nos vadisine ait 1977 y l  ve 1984 y l  halihaz r haritalar n n 
kar la t r lmas nda çok fazla yap la ma olmad  görülmü tür. Proje bölgesinde günümüze kadar 511 
adet bina oldu u tespit edilmi tir  
 
Trabzon’un Za nos ve Tabakane dere içi kentsel dönü üm projesi’nin hayata geçirilmesinde ki, ilk ad m 
olarak görülen Za nos Vadisi slah projesi kapsam nda çal malar n önemli bir ad m  olan, bu vadide 
oturan insanlar n görü lerinin al nmas  amac yla yap lan anket çal mas  olmu tur. Yap lan anket ile 
kentsel dönü üm alan nda %52,3 ev sahibi, kirac  %38,6 ve kira ödemeden kalanlar n %9,1 oldu u 
belirlenmi tir. Vadide ya ayan insanlar n ev sahibi olanlar n büyük bir k sm n n kamula t rma bedeli talep 
ettikleri görülmü tür. Za nos Vadisinde ya ayan insanlardan mülklerine kar l k konut talep eden 
insanlar n büyük bir ço unlu unun o bölgeye yak n bir yerde yerle mek istemeleridir. Bunun nedenleri 
ise; al lm  çevreye yak n bir yerde oturma iste i, i  yerlerine olan mesafe ve ehir merkezine 
yak nl kt r. Bu bölgede ya ayan insanlar n vurgulad  önemli bir nokta ise; e er verilecek konutlar bu 
bölgeden uzak yerlerde olacaksa bu durumda konut yerine kamula t rma bedeli istemeleridir. 
 
Trabzon’da uygulanan kentsel dönü üm ile Trabzon’un ilk yerle im yeri olan Ortahisar’ n etraf  
temizlenmi  ve böylelikle kentin tarihi dokusunun ortaya ç kmas  sa lanm t r. Trabzon’da yap lan 
kentsel dönü üm projesinin hayata geçirilmesi sonucu kente sa layaca  pozitif katk lar n oldu u 
anla lm t r. Projeye halk kat l m  sa lanarak, yap lan bilgilendirmenin faydal  oldu u görülmü tür. 
Za nos ve Tabakhane kentsel dönü üm projesinin hayata geçirilmesi ve bölgedeki Tekel binas n n 
y k larak AVM yap lmas yla ile birlikte, yeni bir merkez olu makta ve kentin ihtiyaç duydu u ye il alan 
gereksiniminin büyük ölçüde çözüme kavu turuldu u görülmektedir. Trabzon kentsel dönü üm alan  
belirlenirken kentle meyi etkileyen dinamiklere dikkat edilmi tir. Ülkemizde kentsel dönü üm denilince 
akla TOK  gelmektedir.  TOK  i birli i ile birçok belediye gecekondu alanlar n n iyile tirilmesine dönük 
projeler haz rlamakta ve uygulanmaktad r. Trabzon çarp k yap la ma ve gecekondu alan  olan Za nos ve 
Tabakhane bölgesinde yap lan kentsel dönü üm sonucunda bölge ya am kalitesi artm  talep edilen bir 
bölge haline gelmi tir. 
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ÜLKEM ZDE MEVCUT KADASTRO VER LER N N 
Y LE T R LMES NDE KAR ILA ILAN TEKN K SORUNLAR ve 

UYGULAMADAN ÖRNEKLER 
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Mescio lu Mühendislik ve Mü avirlik A. . Harita-Kadastro Birim Müdürü, Mutlukent M. 10. cad. No: 65 
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Özet 
 
Kadastro mülkiyet içerikli bilgilerden olu ur. Belirlenen bu amaca ula mak üzere arazi ölçü metotlar  ve 
bunlara uygun aletler kullan lm t r. in sonuna yakla ld nda, ilk ba ta yap lan haritalar çoktan 
eskiyip güncelli ini kaybetmi ; hatta ço u yerde kullan lamaz hâle gelmi tir. Bunun birçok sebepleri 
vard r. Baz lar n n sebebi ölçü tekni iyle ilgili olmakla beraber, asl nda harita üretimi s ras nda yap lan 
di er birçok hatay  bünyelerinde ta malar ndan kaynaklan yordu. Bu sebeple de, günün ihtiyaçlar na 
cevap veremez hâle gelmi lerdi. 
 
Üretilen harita, ya da paftalar eskiyip güncelli ini kaybettikleri için, sa l kl  verilere ula lamamakta, ya 
da bunlar n do rulu undan emin olunamamaktad r. 
 
Bu durum, paftalar n ihtiyaçlara cevap verecek ekilde güncelle tirilmelerini gerektirmi tir. Bu amaçla 
hata kaynaklar n n ara t r lmas na yönelik çal malar yap lm ; bu ve benzeri sebeplerle baz  yerlerde 
yenileme, baz lar nda say salla t rma veya güncelleme ad  alt nda yap lan çal malarla, yukar da sözü 
edilen problemlere çözümler getirilmekte; bu yolla hatalar n giderilmesi ve tekrarlar n n önlenmesi 
amaçlanmaktad r. 
 
Anahtar kelimeler: Hatal  paftalar, Teknolojik geli meler, Verilerin iyile tirilmesi 
 
 
 
TECHNICAL PROBLEMS AT IMPROVEMENT OF EXISTING CADASTRAL DATA 

IN OUR COUNTRY and APPLICATION EXAMPLES 
 
 
 
Abstract 
 
Cadastra consists of data with a content of ownership info. In order to reach to this goal land 
measurement methods and appropriately tools are used . 
When the work nearly finished, first collected maps became outdated; most of them became such a 
situation that they can not be used. There are alot of reasons for this. Some of them are related to 
measurement techniques, bust in real main reason is; map production covers alot of mistakes in it.  
Because of this, data could not fulfill the reqirements of today.  
 
As produced map or sheets become old and outdated, you can not reach healthy data or you can not be 
sure that they are correct.    
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This situation takes up a requirement that maps or sheets must be updated in order to fulfill today’s 
requirements. With this goal there had been some investigations to find errors’s resource. Because of this 
reasons and related reasons in some places renovation, in some places works with a name of update or 
digitalization has been made. With these works there had been some solutions placed for problems, and 
removing errors and  repetitions are  intended    
 
Key words: Faulty sheets, technologic developments, improvement of data quality 
 
 
1. Giri  
 
Kadastro mülkiyet içerikli bilgilerden olu ur. Bu sebeple de, ili kileri parsel baz nda ele al r. Sistemin 
temel objesi mülkiyettir; arazi sahipli idir (Yomral o lu, 2000). 
 
3402 Say l  Kadastro Kanunu’nun 2. maddesinde kadastro; “memleketin kadastral topo rafik haritas na 
ba l  olarak ta nmaz mallar n s n rlar n  arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlar n  tespit 
etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanunu’nun öngördü ü tapu sicilini kurmak” olarak ifade edilmi tir. 
Tariften de anla laca  gibi bu bir hukuki ve teknik kadastro demektir. 
 
Kadastro çal malar yla belirlenen bu amaca ula mak üzere arazi ölçü metotlar  ve bunlara uygun aletler 
kullan lm t r. Tesis Kadastrosunun eksi i olsa da, bu yolda epeyce mesafe al nm  oldu u da inkâr 
edilemez. 
 
Tam da Tesis Kadastrosu bitmek üzere, hatta tamamen bitti diyece imiz bir zamanda kadastro 
haritalar n n yenilenmesi, ya da say la t r larak elektronik ortama aktar lmas n n gerekti i sözü edilmeye 
ba land . Çünkü i in sonuna yakla ld nda, ilk ba ta yap lan haritalar çoktan eskiyip güncelli ini 
kaybetmi ; hatta ço u yerde kullan lamaz hâle gelmi ti. Bunun birçok sebepleri vard . Baz lar n n sebebi 
ölçü tekni iyle ilgili olmakla beraber, asl nda harita üretimi s ras nda yap lan di er birçok hatay  
bünyelerinde ta malar ndan kaynaklan yordu. Bu sebeple de, günün ihtiyaçlar na cevap veremez hâle 
gelmi lerdi. 
 
Üretilen kadastro harita, ya da paftalar  eskiyip güncelli ini kaybettikleri için, sa l kl  verilere 
ula lamamakta, ya da bunlar n do rulu undan emin olunamamaktad r. Yeterince organize edilememi  
yo un bilgi trafi i, h zl  karar verme konumundaki yöneticileri ve toplumun di er kesimlerinde pani e ve 
karga aya sebep olmaktad r. Bu asl nda, bilgi gibi önemli ve güçlü bir kayna n zaman nda 
güncellenememesi sebebiyle israf edilmesi anlam na gelmektedir. Oysaki bilgiyi etkin kullanmay  bilen 
toplumlar h zl  ve dinamik bir geli me gösterirler. 
 
Haritalar ve özellikle de kadastro, her türlü yat r m ve mühendislik projelerinin sa l kl  olarak 
yürütülmesine ve sonuçland r lmas na temel te kil eder. Kadastral haritalar ve onunla ilgili arazi bilgileri, 
kamu ve özel sektörün araziye yönelik yat r mlar n yap lmas  ve yönetsel kararlar n al nmas nda en temel 
kayna  olu turmaktad r. 
 
 
2. Kadastro htiyac  
 
Kadastro bir ihtiyaçtan do mu , zaman m zda yetersizlikleri ortaya ç km  olsa da, görevini yerine 
getirmi tir. Kadastro çok say da ihtiyaca cevap veren bir temel altyap  hizmetidir. Bunlar n baz lar  
(Yomral o lu, 2000): 
 
a) Devlet, memleket arazilerinin mülkiyet durumu hakk nda bilgi ve belgelere kavu maktad r. 
b) Mülk sahipleri ta nmazlar  hakk nda teknik ve hukuki belge ve bilgilere kavu maktad r. 
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c) Her türlü yat r m ve mühendislik projelerinin sa l kl  yürütülüp sonuçland r lmas na yard mc  
olmaktad r. 
d) Mülkiyetin de i imini kolayla t rmaktad r. 
e) Araziler üzerinde de erlendirme yapma imkân  vermektedir. 
f) Mülkiyet içerikli ihtilaflar n çözümünü kolayla t rmaktad r. 
g) Arazi ile ilgili siyaset olu turulmas na ve plânlamaya yard mc  olmaktad r. 
h) Yat r mlar için kaynak teminini kolayla t rmakta; borca kar  teminat olarak gösterilebilmektedir. 
I) Teknik ve hukuki belgeye dayal  mülk, malik için güvence te kil etmektedir. 
 
Bunlara ba kalar  da ilave edilebilir. Sonuç olarak; Devlet veya vatanda  mülkünden ve mülkünün teknik, 
maddi ve hukuki boyutundan haberdard r. 
 
 
3. Ülkemizde Mevcut Kadastro Verilerinin yile tirilmesi htiyac  
 
Bugün var lan noktada teknolojik imkânlar zorlanarak geli tirilmi  aletler üretilip Harita Mühendislerinin 
hizmetine sunulduktan sonra; yeni paftalar eskileriyle kar la t r ld nda, geçmi te yap lm  olan hatalar 
ortaya ç kmaya ba lam t r. Günün problemlerine çözüm getirecek plânlar yap lmaya kalk ld nda zaten 
hatal  olabilen bu altl klar üzerine in a edilmesi halinde neredeyse çözümü imkâns z hale getirmekte ve 
yat r m söz konusu oldu unda, bu altl klar ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kalmaktad r. Bu durum, 
paftalar n ihtiyaçlara cevap verecek ekilde güncelle tirilmelerini gerektirmi tir. Bu amaçla hata 
kaynaklar n n ara t r lmas na yönelik çal malar yap lm ; yenilenmesi gereken paftalar tespit edilmi tir. 
 
Tecviz s n rlar  içinde kalanlar düzeltilirken, d ndakiler için mevzuat gere i i lem yap lmas  
gerekmektedir. Yenileme çal malar  ba lay ncaya kadar hatalar n düzeltilmesi i lemi tek parsel veya en 
fazla tek adadan ibaretti. 
 
Do ruluk; haritan n veya say sal veri taban ndaki bilginin gerçe e veya istenen de erlere ne derece 
yakla ld n n ölçüsüdür. Bu sebeple, parsel, ya da parseller bütününün do rulu undan üphe edilen, ya 
da hatal  oldu u tespit edilen paftalar n hatalar n n belirlenmesi ve giderilmesi gerekmi tir. 
 

te bu ve benzeri sebeplerle baz  yerlerde yenileme, baz lar nda say salla t rma ad  alt nda yap lan 
çal malarla, yukar da sözü edilen problemlere çözümler getirilmekte; bu yolla öncelikle hatalar n 
giderilmesi, tekrarlar n n önlenmesi çok k sa sürede bilgiye ula m ve sorgulama amaçlanmaktad r. 
 
En önemlisi de sadece vatanda l k numaras n  kullanarak ülkedeki tüm ta nmaz mallar n bilgilerine 
ula labilmelerinin sa lanmas d r. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Modernle tirilmesi Projesi de, bu 
amaçla yürütülmektedir. 
 
Geçmi ten günümüze, ölçü metotlar nda ve bu i  için kullan lan alet, araç ve gereçlerinde çok büyük 
de i iklikler olmu tur. Ölçme aletleri teknolojisi de, di er alanlarda meydana gelen h zl  geli meye ayak 
uydurmu tur. Üretilen bu araçlar, harita yap m  s ras nda i leri kolayla t rm t r. 
 
Bu imkânlar kullan ld nda, geçmi te yap lan harita üretimi ile aras nda hem h z hem de do ruluk 
aç s ndan büyük farklar n oldu u görülmektedir. 
 
 
4. yile tirmede (Say salla t rmada, Yenilemede, Güncellemede) S k Kar la lan Baz  
Teknik Sorunlar 
 
Haritac lar çe itli sebeplerle hatal  ölçü yap labildi ini bilirler. Bu hatalar genellikle kaba hatalar, düzenli 
(sistematik) hatalar ve düzensiz (tesadüfî) hatalar eklinde kar m za ç karlar. Yenileme, ya da 
say salla t rma çal malar  s ras nda uygulamada bu hatalarla s kça kar la lmaktad r. 
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Geçmi te üretilmi  paftalarda hatan n varl  tespit edildikten sonra, mevzuat gere i Müdürlükçe buna 
ili kin rapor haz rlanmakta; idari i lemler yerine getirildikten sonra teknik sorunlar ortadan 
kald r lmaktayd . Yenileme, say salla t rma, ya da güncelleme s ras nda çok say da hata ile 
kar la lmaktad r. Bu hatalar n tespit edilmesinden sonra düzeltme i lemi yap lmaktad r. 
 
Hatalar çe itli sebeplere ba l  olarak olu tuklar ndan, say salla t rma, yenileme, ya da güncelleme 
s ras nda ortaya ç kmaktad rlar. Genelde bunlar: 
 
a) Arazide yeteri s kl kta nokta al nmamas  
b) Plan metrenin usulüne uygun kullan lmamas  
c) S n rlar de i medi i halde parsel yüzölçümünün farkl  olmas  
d) Hatal  çizim yap lm  olmas  
e) Yer kontrol nokta koordinatlar n n hatal  hesaplanm  olmas  
f) Aletlerin do ru ölçü kabiliyetlerinin dikkate al nmam  olmas  
g) S n rlar n ihlal edilerek kullan lmas  
h) Parseller aras nda kay kl klar n olmas  
) Geçmi te kabul gören standartlar n günümüzde de i mi  olmas  

i) Operatör, hesab  yapan ve çizenler, kontrol elemanlar n n e itimlerindeki yetersizlik. 
j) Çal lan birimlerde bile bir bütün olarak çal lmam , hatal  olan k s m orada b rak lm , bir ba ka 
kesime geçilerek, i lere orada devam edilmi tir. Dolay s yla oradaki hata giderilmemi tir. 
 
5. Uygulamadan Örnekler ve Uygulanan Teknik Çözümler 
 
Bu bölüme: 
 
Kadastro paftalar n n iyile tirilmesi uygulamalar nda s k kar la lan teknik sorunlara örnek olu turmak 
üzere; 
 
Ankara li, Gölba  lçesi, Velihimmetli köyünde, ilk tesis kadastrosu 1959 y l nda yap lan tapulama 
çal malar yla tamamlanm t r. Takeometrik ölçü yöntemi ile üretilmi  olan ilk tesis kadastro paftas nda 
hatalar tespit edilmi tir. Hatal  paftalar “Ankara li Gölba  lçesi Kadastro Harita ve Bilgilerinin 
Güncellenmesi (3402 S.K./22-a) ile Pafta ve Teknik Ar iv Verilerinin Bilgisayar Ortam na Aktar lmas ” 
çal malar  s ras nda iyile tirme amac yla say salla t rma i lemine tabi tutulmu tur. Burada orijinal 
ölçülerinden say salla t rma yöntemi ile say la t r lmas  örnek olarak al nm t r. 
 
Say la t rma sonucu üretilen pafta ile mevcut pafta s n r ve parsel ekli uyumu, yüzölçümü de eri 
aç lar ndan kar la t r lm t r. 
 
Bu kar la t rma sonucu a a da belirtilen hatal  durumlar ve uyumsuzluklarla kar la lm t r: 
 
 
5.1. Tesis kadastrosu esnas nda eksik k r k nokta ölçümü nedeniyle ekil uyumsuzlu u 
 
nceleme sonucu ortaya ç kan pafta s n r ve parsel ekli uyumsuzlu unun düzeltilmesi için, bünyesinde 

tecviz d na ç kan hatalar  ta d  tespit edilerek, mevzuata uygun olarak düzeltilmesine karar verilen 
Çankaya-Velihimmetli 5 numaral  paftas  say salla t rma i lemine tabi tutulmu tur. 
 
Tesis kadastrosu esnas nda parselleri olu turan tüm k r k noktalar n ölçülmemesi nedeniyle ekil ve 
yüzölçümü uyumsuzlu u ortaya ç km t r. ekil 1’de görülen 137 numaral  parsel de bu pafta içindeki 
parseller aras ndad r ve en büyük hataya sahip olan parseldir. 
 
Paftan n, Tapulama s ras nda elde edilen ölçü de erlerine göre say salla t rmas  yap larak geçici de erleri 
elde edilmi tir. Bu çizim pafta ile kar la t r lm , tecviz içindeki hatalar düzeltilmi tir. Olmayanlar n 
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parsel kö e noktalar  araziye aplike edilmi , tecviz d nda kalan hatal  oldu u tespit edilen pafta içinde 
bulunan parsellerin Say salla t rma Yönetmeli i gere i arazideki durumlar  ölçülerek tespit edilmi tir. 
Yap lan çal malar s ras nda, elde edilen geçici de erlerin araziye aplikasyonu neticesinde zemindeki 
sabit s n rlara göre yap lan kar la t rma i leminde Yönergede belirtilen yan lma s n rlar  dikkate al narak, 
geçici de erlerin konum do ruluklar  yap m yöntemine göre uygunlu u kontrol edilmi tir. 
 
Arazide yap lan inceleme sonunda 137 numaral  parselin s n rlar nda de i me olmad  tespit edildikten 
sonra, paftas yla uyumsuzlu u tespit edildi inden, tecviz d na ç kan hatalar sebebiyle mevzuat gere i 
Say salla t rma Yönetmeli ine göre i lem yap lm t r. 
 
Parselin arazideki de i meyen s n rlar  ölçülmü , çizimi yap lm , say sal de erlerine göre yüzölçümü 
hesaplanm t r. Mevzuat gere i bu düzeltmeler yap ld ktan sonra ask  ilan na ç kar lacak, itiraz olmad  
takdirde bu haliyle kesinle ecektir. 
 

 
 

ekil 1: Tesis kadastrosunda eksik k r k nokta ölçümü nedeniyle ekil uyumsuzlu u olan parselin durumu 
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5.2 Parselin yüzölçümünde ortaya ç kan hatalar. 
 
a) Parsellerin alanlar n  mekanik ekilde hesaplamaya yarayan aletlerden olan plan metre, usulüne uygun 
olarak kullan lmazsa hatal  sonuçlar elde edilir. Hesaplanan yüzölçümü yanl  olur. 
 
Yeterli s kl kta ve say da nokta al m  yap lmadan olu turulan parselin s n r ve parsel ekli uyumsuzlu u 
yan nda plan metresi de sa l kl  olarak çevrilip, okumalar  düzgün yap lmad ndan do ru de erler elde 
edilememi tir. Kar la lan bir ba ka hata da, plan metre ile alan hesab  yap l rken ölçek faktörü hatas n n 
yap lm  olmas d r. Ada alanlar  parsel alanlar n n toplam na e ittir, kural na uyulmad  için kar la lan 
çok say da yüzölçümü hatas na rastlanm t . Bunun gibi yüzölçümü hatal  hesaplanm  çok say da parsel 
bulunmaktad r. Bunlardan biri de ekil 2’de görülen 141 numaral  parseldir. Elde edilen yüzölçümü 
de eri, tapu kay tlar na bu hatal  haliyle geçirilmi tir. Hata yan lma s n r  d nda oldu u için Mevzuat 
gere i düzeltilmesi gerekmektedir. 
 

 
 

ekil 2: Yüzölçümü hatal  hesaplanm  bir parselin durumu 
 
b) Parselin mevcut paftada ve arazideki s n rlar  de i medi i hâlde yüzölçümü farkl  olabilmektedir. Bu 
durum, parselin yüzölçümünün hatal  hesaplanm  olmas ndan kaynaklanmaktad r. ekil 3’de görülen 
138 numaral  parselin tapudaki kay tlar na plan metre çevrilmesi sonucu elde edilen yüzölçümü hatal  
olarak 37450 metrekare olarak geçirilmi tir. Kay tlar na bu hatal  haliyle girilmi ken, koordinatlardan 
hesapland nda 43004,36 metrekare gelen parselin do ru yüzölçümü Mevzuat gere i düzeltilmesi 
gerekmektedir. 
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ekil 3: Yüzölçümü hatal  hesaplanan parselin durumu 
 

5.3 Hatal  tersimat 
 

ekil 4’te görülen parselin paftas ndaki s n rlar say salla t rma sonucu olu turulan s n rlardan farkl d r. 
Bu durum hatal  tersimattan kaynaklanm t r. 
 

 

 
 

ekil 4. Tersimat  hatal  yap lm  bir kadastro parselinin durumu 
  

Yap lan inceleme sonunda arazideki s n rlar n de i medi i anla lm t r. Say salla t rma mevzuat  gere i 
düzeltilmesi gerekmektedir. 
 
 
5.4 Yer Kontrol Noktalar n n koordinatlar  hatal  hesaplanm t r 
 
Geçmi te Poligon ve Nirengi gibi yer kontrol noktalar  kullan lm yordu. Poligon tüm çal ma alan nda 
birlikte hesaplanm yordu. Aç , mesafe ölçülüyor; aç -mesafe yöntemi ile çizim yap l yordu. Son 
zamanlarda kullan lmaya ba lan lm  olmakla beraber, onlar n ölçüleri, hesaplar , ya da pafta üzerine 
çizimleri s ras nda yap lan hatalar, noktalar n n hatal  tersimine sebep oldu. Nokta konumlar n  do ru 
yans tmad  için, bu altl klar günümüzde i e yaramaz hâle geldiler. Bu tespit yap ld ktan sonra, do ru 
de erlerle çizim yap ld . 
 
 
5.5 Hassasiyet s n rlar na dikkat edilmeden yap lan ölçüler 
 
Bazen de, i in kolay na kaç p, aletlerin istenilen hassasiyeti verecek ölçü uzunluklar  s n rlamalar  dikkate 
al nmadan kullan lmalar , uzun mesafelerin okunmu  olmas  da, hatal  sonuçlar n elde edilmesine sebep 
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oldu. Örne in poligon kenarlar n n bir uzun, bir k sa eklinde devam etmesi, uzunluklar  aras nda büyük 
fark n olmas  da, hesap ve çizimlerde hatalar n olu mas na sebep oldu. 
 
Teknik yönetmeli in istedi i ekilde ölçüler gerçekle tirildi. Tecviz d  hatalar tespit edildi inden 
mevzuat gere i i lem yap lmas  gerekmektedir. 
 
 
5.6 Kamu mallar na tecavüz sebebiyle s n rlar de i mektedir 
 
Meralar ve Kadastro harici alanlar tesis kadastrosu yap l rken do ru olarak ölçüldü ü hâlde uygulamada 
paftada gösterilen s n rlar ihlâl edilerek kullan lmaktad r. Bu, arazideki kullan m ekli ile pafta aras ndaki 
farkl l  yaratmakta; gerçek mülkiyet durumu dikkate al nmadan yap lan kullan m yasa d  olsa da, bu 
gerçe i yans tamamaktad r. 
 
Bu tür ihlallerin ço u yeni yap lm  de ildir. Tesis kadastrosu yap l rken, tecavüzleri tespit edilen bu gibi 
parsellerden, biti indeki parselin tapu kay t miktarlar  dikkate al narak kesinti yap lm , parseller öyle 
olu turulmu tur. Ancak tecavüzlü s n rlar eski halleriyle kalm t r. Ço u zaman bunlar yeni tecavüzlü 
s n r gibi görünmekte, hatal  kabul edilmektedir. Bu gibi durumlarda yap lacak olan, tapu miktar na itibar 
edilerek tespiti yap lan kom u parselin aplikasyonunu yaparak s n rlar i aretlenmektedir. 
 
Baz lar nda ise sonradan s n r ihlalleri yap lm t r. Muhtar ve bilirki i beyanlar  ile bu tecavüzler 
do ruland nda, bu tür hatalar  tespit edilen parsel s n rlar , paftadaki s n rlar aplike edilerek, do ru 
s n rlar arazide i aretlenmektedir. 
 
 
5.7 Parsel s n rlar nda kay kl klar tespit edilmi tir. 
 
Say salla t rma sonucu üretilen paftada ekil 5’te görülen parsellerin s n rlar nda kay kl klar n oldu u 
anla lm t r. Kay kl n tespitinden sonra parsellerin bulundu u arazide s n rlar yeniden ölçülmü tür. 
Paftas  ve say sal de erleri, arazi ölçü de erleriyle kar la t r larak tecviz d  hatalar tespit edilmi tir. 
 

 
 

ekil 5. S n rlar nda kayma olan kadastro parsellerinin paftas ndaki durumu 
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5.8 Zaman içinde veri eskimi  geçerlili ini kaybetmi  olabilmektedir. 
 
Geçmi te belirlenen standartlar bilinmiyor olabilece i gibi geçerli ini yitirmi , ya da sözü edilen arazi 
geçen zaman içerisindeki erozyon veya di er jeomorfolojik sebeplerle meydana gelen de i iklikler veri 
üzerinde etkin olabilmektedir. Deprem bölgesinde olan ülkemizde bu de i iklikler olmaktad r. 
 
 
6. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Harita yap m nda kullan lan veriler genelde gerçek dünyada var olan co rafik nesnelerdir. Uygun araç 
gereç ve eleman kullan lmam sa, her an olumsuz sonuçlarla kar la mam z kaç n lmaz hâle gelir. 

imdiye kadar hep öyle olmu tur. Geçmi te üretilen haritalarda bu kadar çok hatan n ortaya ç k yor 
olmas  da bunu göstermektedir. 
 
Klasik harita al m süreci zaman al c  bir i lem oldu undan, her ad mda hata yapma ihtimali yüksektir. 
Sonuç olarak bugün kar la t m z problemleri do urmu tur. 
 
Klasik ölçü metotlar  günümüzde de kullan lmakla birlikte; harita yap m  için gerekli donan m  olu turan 
alet, araç ve gereçlerde çok h zl  geli meler olmu tur. Teknolojideki bu h zl  geli me, özellikle harita 
üretiminde kullan lan donan mlar üzerinde etkili olmu ; kapasite, do ruluk, çok amaçl l k, imkân ve 
kabiliyetlerin ba  döndürücü bir h z ile artmas na neden olmu tur. 
 
a) Arazide do rudan yap lan yersel ölçmeler ile harita üretimi günümüzde de yap lmaktad r. Ancak 
kullan lan donan m teknolojik geli melere uygun olarak de i tirilmi , geli tirilmi , kapasiteleri ve 
incelikleri art r lm t r. Haritac l kta h z ve hassasiyeti art rd  gibi i lerimizi oldukça kolayla t rm t r. 
 
b) GPS ile uydu gözlemlerinden yararlan larak harita al m  için ölçüler yap labilmektedir. 
 
c) Fotogrametri, resimler üzerinden objelerin konum, büyüklük ve biçimini belirleyen bir bilim dal  
olarak, harita üreticilerine büyük imkânlar sunmaktad r. Ancak Fotogrametrinin as l kullan m  topo rafik 
harita üretimi alan nda olmakta; üretilen bu haritalar çizgisel (grafik) veya raster (ortofoto) formunda 
olabilmektedir. Bu yolla elde edilen foto raflar  harita üretiminde kullanma imkân  sa lamaktad r. 
 
Fotogrametrik yöntemle harita üretimine bugün de devam edilmektedir. Ancak, kameralar n gücü ve 
hassasiyeti eskiye göre büyük ölçüde artm t r. Objelerin koordinatlar n  üç boyutta belirleyebilmektedir 
(x,y,z) (Yomral o lu, 2000). Bu yöntemle üretilen foto raflardan faydalan larak bilgisayar destekli harita 
üretimi ve kolayca say salla t rma yapabilme imkân  sa lamaktad r. Klasik foto raflar, yerini say sal 
foto raflara b rakm t r. 
 
d) Ortofoto, fotogrametrik yöntemle üretilen grafik ve çizgisel haritalar n yeterli bilgi sunamad  
alanlarda bu iste e cevap vermek üzere gene ayn  yöntemle üretilmekte olan foto-haritad r. 
 
e) Uzaktan alg lama belli bir mesafeden bilgi tedarikini kolayla t rmakta, bu yöntem, en etkin ekilde 
uzaktan bilgi toplamam z  sa lamaktad r. Uzaktan alg lama yöntemiyle alg lay c  taraf ndan bulunan 
enerji bilgisayarda saklanabilen hava foto raflar  veya dijital veriye dönü türülebilmektedir. Bu yöntemle 
uydu foto raflar ndan yararlanma imkânlar  do mu tur. Fotogrametri ve uydu teknolojilerindeki h zl  
geli melerin ard ndan bu teknik kullan larak harita üretilmeye ba lanm t r. Bu yöntemle elde edilen hava 
foto raflar  topo rafik haritalarda, orman, jeoloji, arazi kullan m  ve toprak haritalar n n üretilmesinde 
yararlan lmaktad r. Fotogrametrideki s n rl  alan çal mas na kar l k, uzaktan alg lama çok geni  arazi 
parçalar n n harita al mlar n n yap lmas na imkân sa lamaktad r. 
 
Art k harita üretimi say sal olarak yap lmaktad r. Klasik yöntemlerle üretilen haritalar n 
say salla t r lmas , hatalar n n giderilerek güncel hâle getirilmesi, de i ik hizmet alanlar nda gerekti inde 
problemlere cevap verecek hâle getiriliyor olmas  yerinde bir karar ve faydal  bir uygulamad r. 
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Farkl  kurumlarca üretilen haritalarda benzer hatalarla kar la mak mümkündür. mar plânlar  da dâhil 
bütün projelerde altl k olarak kullan lan kadastro paftalar ndaki hata ve eksiklikler bu çal malar  ya süreç 
aç s ndan etkilemekte ya da çal malar n yanl  mecrada devam etmesine sebep olmaktad r. Bu sebeple 
Kadastro paftalar ndaki hatalar çok daha önem kazanmaktad r. Bu paftalar aras nda faydalan lamaz hâle 
gelenleri vard r. Bu durum dikkate al narak say salla t rma çal malar na ba lanm t r. Bu çal malar n 
amac  geçmi  y llarda üretilen haritalardaki teknik yetersizlik ve hatalardan kaynaklanan uyumsuzluklar  
gidermek, paftalar  güncel hâle getirmektir. 
 
Bunu yaparken, geçmi in yetersiz teknik imkânlar n n sebep oldu u hatalar  tekrarlamamak için 
teknolojiyi yerli yerinde ve dikkatli bir ekilde kullanmak gerekmektedir. Hatas z harita yapmak, en 
az ndan onlar  kabul edilir ölçüler içinde tutmak için: 
a) Alan hesaplar n n grafik yerine say sal yöntemle yap lmas  
b) S n rlar n do ru tespiti için nokta al mlar n n yeteri s kl kta yap lmas  
c) Hesap hatas  yap lmamas  
d) Çizim hatas  yap lmamas  
e) Yer Kontrol noktalar n n koordinat hesaplar n n do ru yap lmas  
f) Ölçü s ras nda alet hassasiyetlerini dikkate alarak, s n rlar n n zorlanmamas  gerekmektedir. 
g) Depremler sebebiyle de i ikliklerin olup olmad n n belirli aral klarla yap lacak ölçülerle takip 
edilmesi gerekmektedir. 
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Özet 
 
Orman Amenajman , bir orman i letmesini veya onun ayr ld  alt i letme ünitelerini, saptanan amaçlara 
göre planlamak, plan n uygulamas n  izlemek ve denetlemek, belirli aral klarla yap lan envanter ile i letmede 
meydana gelen de i meleri ortaya koymak, i letmenin ekonomik sonucunu saptamak, buna göre süresi biten 
plan  yenilemek için gerekli bilgileri veren planlay c  ve denetleyici bir ormanc l k bilim dal d r. Amenajman 
planlar n n en önemli ç kt lar ndan bir tanesi ise haritalard r. Amenajman planlar n n harita ölçe i 
1/25.000’dir. Genel Müdürlükçe gerekli görülen, de i ik içerik ve bazlarda amenajman planlar  yap lmas  
halinde haritalar farkl  ölçekte de yap labilir. Orman amenajman harita ve yap m i lerinde amaca uygun 
ölçek ve çözünürlükte uydu görüntüleri veya hava foto raflar  kullan l r.  
 
Uzaktan Alg lama ve Fotogrametri tekni i ormanc l k uygulamalar nda 1963 y l ndan itibaren kullan lmaya 
ba lanm t r. 1963-1990 y llar  aras nda orman amenajman plan  yap m nda kullan lan haritalar n üretimi 
için Santoni ve Radyal Line Plotter aletleri kullan l yor, ancak hata pay  yüksek ürün elde ediliyordu. Bu 
hatalar  gidermek, daha sa l kl  h zl  ve güvenilir haritalar elde etmek için 1990 y l ndan itibaren Orman 
Genel Müdürlü ü’nde Say sal Fotogrametrik Sistemler kurulmu  ve her y l ortalama 40-50.000 Km2’lik 
alanda orman haritalar n n üretimi say sal ortamda gerçekle tirmeye ba lanm t r. 
 
Üretilen say sal orman haritalar , kullan lm  olan hava foto raflar yla birlikte arazi çal malar nda 
kullan lmak, güncellenmek ve Orman Amenajman Plan haritalar n  üretmek üzere amenajman heyetlerine 
verilmektedir. Ayr ca amenajman haritalar  kadastro problem ve davalar nda yard mc  kaynak olarak 
kullan lmaktad r.Bu bildiride Orman amenajman plan haritalar  yap m  ve kullan m  hakk nda bilgiler 
sunulacakt r.  

 
Anahtar Kelimeler: Ormanc l k, Amenajman plan ve haritalar , Harita yap m ve kullan m . 
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ÜÇ BOYUTLU MODELLEMEDE FOTOGRAMETR  LE  
JEODEZ K ALTYAPININ BÜTÜNLE T R LMES  

 
 

F. BATUK, S. SARIHANO LU 
 

Y ld z Teknik Üniversitesi, n aat Fakültesi, Harita Mühendisli i Bölümü, 
Fotogrametri Anabilim Dal , stanbul, batuk@yildiz.edu.tr, sarihanoglu@hotmail.com 

 
 
 
Özet 
 
Üç Boyutlu (3B) modeller, mimari rölöve olu turulmas , restorasyon projeleri, tarihi yap lar n 
modellenmesi, oyun vb birçok sektörde yayg n olarak kullan lmaktad r. Günümüzde, bir objenin üç 
boyutlu modeli yersel fotogrametri yöntemi ve kamera yada  lazer taray c lar ile kolayl kla 
haz rlanabilmektedir. Bu bildiriye konu olan çal mada;  bir objenin, yersel fotogrametri yöntemleri ile 
3B modellenmesi ve modelin jeodezik altyap  deste i ile co rafi bilgi sistemi (CBS) ile bütünle tirilmesi 
amaçlanm t r.  3B modellenecek obje olarak tarihi eser aç s ndan oldukça zengin olan YTÜ, Davutpa a 
Kampüsü, minare kaidesi ve etraf ndaki yap  seçilmi tir. Ölçüler ED50 datumunda koordinatlar  bilinen 
noktalar temel al narak yap lm t r. Matlab yaz l m  ile “Bursa-Wolf” matematiksel modeli kullan larak, 
ED50 koordinatlar ndan ITRF koordinatlar na dönü ümü gerçekle tirecek üç boyutlu dönü üm program  
geli tirilmi tir. Bu sitemdeki altyap  ile koordinatlar  belirlenen yer kontrol noktalar  (YKN)  3B model 
olu turmada temel veri olarak kullan lm t r.  Photomodeler yaz l m  deste i ile üretilen 3B 
model,Google Earth ve ArcGIS  ortamlar na sorunsuzca  aktar lm  ve kullan c lar taraf ndan eri ilmesi 
sa lanm t r. 
 

Anahtar kelimeler : 3B Modelleme, Fotogrametri, Jeodezik Altyap , Bütünle tirme 
 
 

INTEGRATION OF GEODETIC INFRASTRUCTURE AND 
PHOTOGRAMMETRY FOR 3D MODELING 

 
Abstract 
 
Three dimensional (3D) modeling is extensively used in many sectors which are architectural surveying, 
restoration projects, game sector, etc. Nowadays, 3D object models  are easily produced by means of 
close range photogrammetric methods and laser scanners. In this study, the aim is forming 3D model 
with using terrestrial photogrammetric method, and analyzing geodetic infrastructure of models which 
are integrated with geographic information system. Object is a mosque minaret which selected from YTU, 
Davutpasha Campus which is quite rich in terms of historical artifacts. Measurements of control points 
were done with triangulation points whose coordinates are known at the ED50 datum. The datum 
transformation program, which was developed with Matlab was used to transform  from ED50 datum 
coordinates to ITRF by using Bursa-Wolf mathematical model. 3D model, which is produced with the 
support of Photomodeler software, is transferred to Google Earth and ArcGIS environments. 
 
 
Keywords: 3D Modeling, Photogrammetry, Geodetic Infrastructure, Integration 
 
1. Giri  
 
Çok amaçl   kullan labilece i dü ünülerek tasarlanm  ve dijital ortamda da geli tirilmi , kentlerin, 
binalar n, hareketli-hareketsiz objelerin 3B modelleri; tarihi yap lar n restorasyon i lerinden afet 
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yönetimine kadar birçok sektörde kullan labilmektedir. Geli en teknoloji ile birlikte 3B modellerin, 
eksiksiz bir geometri ve görsellikle olu turmak mümkündür (Gruen, 2008; Remondino vd, 2008; 
Alshawabkeh vd, 2010;  Do ru vd, 2009; Y lmaz vd, 2008;  Frasson vd, 2010;  Grussenmeyer vd, 2000) .  
Yersel fotogrametri, fotogrametrik rölöve uygulamalar nda y llard r yayg n olarak kullan lan bir 
yöntemdir. Yersel fotogrametri, ekonomik yakla mlar ile birlikte, hem zamandan hem de maddiyattan 
tasarruf sa lanm t r. Ayr ca günümüzün fotogrametrik de erlendirme yaz l mlar , kullan m 
kolayl klar ndan dolay , hem yap lan i in daha k sa sürede bitmesini sa lamakta, hem de piyasada rekabet 
ortam  olu turmaktad r (Ordonez vd, 2008; Shashi vd, 2007) 
 
Dijital kameralar ile çekilen foto raflar bilgisayara aktar lmakta, bir fotogrametrik de erlendirme 
yaz l mlar   ile  3B model, ortofoto vb ürünler olu turulabilmektedir. Ayn  zamanda modellerin; CAD, 
Google Earth, VRML vb gibi de i ik ortamlara dönü türülmesi de mümkündür El-Hakim 2004, . VRML 
format  ve daha sonra geli tirilen CityGML gibi formatlar günümüzde standart haline gelmi tir. Bir çok 
yaz l m bu formatlar  eksiksiz olarak okuyabilmekte, görüntüleme ve ölçü alma olanaklar  yaz l mlarca 
sa lanabilmektedir. Standart format n yan  s ra di er önemli konu da olu turulan 3B modelin di er 
sistemler ve veriler ile bütünle tirilebilir olmas d r. Datum farkl l klar  ve dönü üm için yaz l mlar n 
global parametreleri içermesi, bütünle tirmede sorunlar ç karmaktad r. Benzer sorunlar kapal  kutu olan 
paket fotogrametri yaz l mlar  ile yap lan de erlendirme sonuçlar n n do ruluklar n n yorumlanmas nda 
da ya anmaktad r (Fraser vd, 2009; Richards vd, 2006). Bu durumlar için çözüm, Harita Mühendislerinin 
y llard r üretti i jeodezik altyap  ve kulland  dönü üm, do ruluk de erlendirme kriterlerinden 
yararlanmakt r (Gencer, 2007).  
  
Bu bildiride, YTÜ Davutpa a Kampüsü’ndeki tarihi minare kaidesi ve kaideye biti ik binan n 3B 
modelinin fotogrametrik yöntem ile olu turulmas  ve modelin di er veriler, sistemler ile  
bütünle tirilmesinde izlenen a amalar aç klanm t r (Sar hano lu, 2010). Sorunlar n çözümü için 
geli tirilen yakla mlara de inilmi tir.  
 
 
2. Materyal 
 
YTÜ Davutpa a Kampusunda çok say da tarihi eser bulunmaktad r. Bu çal mada Kampusta yer alan bir 
minare kaidesi ile etraf ndaki bina 3B olarak modellenmi tir. Yakla k 10m  x 3m boyutlar nda oldu u 

ekil 1'de görülen kaide kesme ta  örgüsünde, kare kesitli olarak yap lm t r (Tuncer, 2005). 

 
ekil 1. 3B modellenen obje 

Çal ma için gerekli veriler;  ortofoto ve  hâlihaz r haritalar ITRF2005 datumu, UTM 3o koordinat 
sisteminde ve tiff,  dgn formatlar nda temin edilmi tir. Modelin Google Earth (GE) ortam na do ru (veya 
do ruya yak n) aktar m  ve ArcGIS ortam nda bu veriler ile bütünle tirilmesi için;  datumun WGS84 veya 
ITRF olmas  gerekmektedir. Kampus etraf nda bulunan 4 noktan n koordinat  ITRF2005 ve ED50 
datumlar nda, objeye yak n sabit noktalar n koordinatlar  da ED50 datumunda elde edilmi tir ( ekil 2).  
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ekil 2. Nokta da l m  
 
Nokta koordinatlar n  objeye yak n bir yere nokta ta mak ve YKN'n  ölçmek için  Topcon GPT-2009 
Total Station kullan lm t r. Arazi üzerindeki noktalar reflektörlü, obje üzerindeki YKN  reflektörsüz 
olarak ölçülmü tür. Topcon GPT-2009  için uzunluk ölçümü duyarl l klar ; reflektörsüz  

,  , reflektörlü  , aç  
ölçümleri için duyarl l klar  dur. 
 
3B modelin olu turulmas  için konvergent al m ile çekilmi  foto raflardan, monoskopik olarak ölçülen 
de erlerin dengelenmesi ile fotogrametrik de erlendirme yönteminin uygulanabildi i PhotoModeler (PM) 
yaz l m  kullan lm t r. Yaz l m ile kamera kalibrasyonu da yap labilmektedir. Yaz l m ile ilgili 
kaynaklarda tüm sonuçlar n olumlu oldu u projelerde (alt piksel baz nda ölçüm yap ld ysa, çekim 
geometrisi ve kamera kalibrasyonu sonuçlar  da iyi ise), 1/30000 ve daha büyük ba l do ruluk 
sonucunun al nabilece i belirtilmektedir. Bir örnek verilirse; çok hassas çal lmam  bir projede bu de er 
1/5000 ise 10 m'lik obje büyüklü ü için koordinatlar, 1  çerçevesinde 2 mm do ruluk ile elde edilebilir 
demektir (PM, 2010), 
 
Foto raf çekiminde,  orta kalite s n f nda de erlendirilen,  “Olympus μ 1010", marka kamera, geni  aç  
seçene i ile kullan lm t r. Görüntüler 3648 x 2736 piksel boyutlar nda ve jpeg format yla elde edilmi tir. 
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PM ile yap lan kalibrasyon sonucu foto raf çerçeve boyutu;    6.23 mm x 4.67 mm, piksel büyüklü ü; 1.7 
μ,  asal uzakl k: 6.74 mm ve  hesaplanan kö egen aç s   50o  dolay s yla kullan lan odak uzakl nda 
normal aç  ile çekim yapan bir kamerad r.   
 
 
3. Metot 
 
Jeodezik altyap n n kurulmas , fotogrametrik yöntem ile objenin 3B modelinin olu turulmas  ve di er 
veriler ile bütünle tirilmesinde a a daki a amalar izlenmi tir.  
 

 Obje ve çevresinin tan nmas , mevcut jeodezik altyap n n, kameran n ve verilerin incelenmesi, 
 Ölçüm ve foto raf çekiminin arazide tasarlanmas , 
 Kameran n kalibrasyonu, 
 YKN i aretlenmesi ve mesafe, aç  ölçümleri, foto raflar n çekilmesi, 
 Datum dönü ümü program n n geli tirilmesi, dönü ümün yap lmas , sonuçlar n de erlendirilmesi, 
 YKN koordinatlar n n hesaplanmas  ve do ruluklar n n geli tirilen yaz l m ile belirlenmesi, 
 3B modelin fotogrametrik yöntem ile olu turulmas , do ruluk analizi, 
 3B modelin di er ortamlar ile bütünle tirilmesi. 

 

Objeye yak n sabit noktalar n (N53 ve N55) koordinatlar n  ED50 datumundan  ITRF2005'e dönü türmek 
için datum dönü ümü yaz l m  Matlab ortam nda geli tirilmi tir. Sistem; altyap  olarak Bursa-Wolf 
modelini esas alan benzerlik dönü ümünü kullanmaktad r. Döngü içinde tüm hata hesaplar  ve uyumluluk 
testleri de yap lmaktad r. ki sistemde de koordinatlar  bulunan noktalar; N260, N083, N084, N085'dir..   

 
N53 ve N55 noktalar  esas olmak üzere foto raf çekimi de hesaba kat larak P1, P2, P3 noktalar  arazide 
i aretlenmi tir. Öncelikle bu noktalara koordinat ta nm , sonra da bu noktalardan ölçülecek obje 
üzerinde tasarlanm  44 nokta i aretlenmi tir. Röper amac yla çekilmi  foto raf ç kt lar nda noktalar n 
yerleri i aretlenmi  ve noktalara numara verilmi tir. aretlemede, noktalar n ayn  do ru üzerinde tesis 
edilmemesine ve foto raf çekimi de dikkate al narak, her foto rafta en az 4 ortak YKN olmas na dikkat 
edilmi tir.  Bilindi i üzere YKN'n n yerlerinin belirlenmesi hem arazideki poligon güzergâh  hem de 
foto raf çekimi ile ilgilidir. YKN'n n i aretlenmesinden sonra sabit noktalardan reflektörsüz olarak YKN' 
na yatay aç , mesafe, dü ey aç  ölçümleri yap lm  ve noktalar n ITRF2005 datumundaki UTM 3o  
koordinatlar  NetCAD yaz l m  ile  hesaplanm t r. Nokta numaralar  ve koordinatlar  “.txt” uzant l  dosya 
olarak PM program nda kullan lmak üzere haz rlanm t r.  
 
YKN'n n konum do ruluklar n n belirlenebilmesi amac yla ikinci Matlab program  geli tirilmi tir. 
Programda, yer kontrol noktalar n n ölçümünde elde edilen mesafe, yatay ve dü ey aç  de erleri 
girilmekte, noktalar n konum do rulu u 1. denkleme göre hesaplanmaktad r. 
 

        (1) 
 
 mp: nokta konum do rulu u (xyz); s: yatay uzunluk;  z: dü ey aç ; : yatay aç ; ölçü duyarl l klar : ms 

(uzunluk), m  (yatay aç ), mz: dü ey aç ;  = 200/ . 
 
Geli tirilen yaz l mlarda, verilerin Ms Excel dosyas ndan al nmas  ve üretilen sonuçlar n benzer bir 
dosyaya yaz lmas  esneklik yaratmas  aç s ndan tercih edilmi tir.  
 
Foto raf çekimi; kamera konumlar  obje etraf nda yakla k bir daire olu turacak ekilde sahpa ile 
yap lm , objenin ince ayr nt lar n n (çat  ç k nt lar , duvar dipleri vb) ve bir foto rafta en az 4 YKN'n n 
kapsanmas na özen gösterilmi tir.   Ço unlu u konvergent olmak üzere, cephelere paralel olarak da 
çekilen 72 adet foto raftan 33 adeti kullan lm t r. Minare kaidesinin ba lant s  olan binan n bat  
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cephesinin biti i inde bir bina olmas  ve minare yüksekli ine ç kacak bir arac n olmamas  çekim 
s ras nda ve de erlendirmede sorunlar yaratm t r.  
 
PM ortam ndaki süreçte YKN koordinatlar  dosyadan çekilmi  ve noktalar röper foto raflar na bak larak 
görüntüler üzerinde i aretlenmi tir. Ayr ca görüntülerin üzerinde iyi seçilebilen di er noktalarda,  
görülebildi i tüm foto raflarda i aretlenmi  ve e le tirilmi tir.  YKN sabit al narak, toplam 127 nokta ile 

n desteleri dengelemesi yap lm t r.  Dengeleme sonucunda noktalar n 3B koordinatlar  ve ölçüm 
duyarl l  kestirimleri, izdü üm merkezlerinin koordinatlar  ve dönüklükleri hesaplanm  ve sonuçlar 
kontrol edilmi tir. Sonraki süreç çizim i lemidir. Çizim fonksiyonlar  ile 3B modelde de yer almas  
istenen detaylar çizilmi tir. Çizime görüntüler kaplanarak 3B model tamamlanm t r. Model vrml, dxf ve 
kml formatlar nda kaydedilmi tir.    
 
 
4.  Bulgular 
 
Her iki datum sisteminde koordinatlar  bilinen dört noktadan (N260, N083, N084, N085) yararlan larak 
Matlab ortam nda yap lan datum dönü ümün sonucunda a a daki parametreler hesaplanm t r.  
 
Tx  (m) = -159.861833100  
Ty  (m) = -  79.594636920 
Tz  (m) = -    0.082476475 
s           = -    4.75 x 10-6  

 (r)        =     1.52x 10-8  
  (r)       = -   1.96 x 10-8  
  (r)     = -   1.04 x 10-5  

 
Dönü üm sonucunda birim a rl kl  ölçünün standart sapmas  m0 = 0.001 m hesaplanm t r. Ölçülerin 
güvenilirlikleri, fazla ölçü pay  (redündans) de erinin 0.30’dan büyük veya küçük olma durumuna göre 
test edilmi tir. De erler; yan lma olas l   =0.05 de erinde Çift Koordinat Testi formülleri kullan larak 
kontrol edilmi  ve ölçüler birbirleri ile uyu umlu ç km t r.  
c s n r de eri = 1.4053 

 
 
T(i) vektörünün de erleri “c” s n r de erinden küçük oldu u için ölçülerin hepsi uyu umludur. 
Hesaplanan parametreler ile objeye yak n N53 ve N55 noktalar n n ITRF datum dönü ümleri 
gerçekle tirilmi  ve Çizelge 1'de gösterilen de erler elde edilmi tir. 

 

Çizelge 1. ITRF2005 UTM 3o koordinat sistemindeki koordinatlar 

NN X (m) Y (m) Yükseklik (m)

N53 4543888.621 406451.527 76.023 

N55 4543927.418 406385.089 75.371 

 

YKN'n n Matlab ortam nda belirlenen ortalama konum do rulu u 0.7 cm dir. En büyük de er 1 cm, en 
küçük de er ise 0.5 cm dir.  
 
YKN da dahil olmak üzere toplam 127 nokta 33 foto rafta ölçülmü  ve e le tirilmi tir. PM yaz l m nda 

n desteleri dengelemesi 4 iterasyon ile tamamlanm  ve soncul varyans 0.77 olarak hesaplanm t r. 
Öncül varyans 1 oldu undan 4  iterasyon sistemce yeterli görülmü tür. Çizelge 2. den görülece i üzere 65 
noktan n 3B koordinat  duyarl  bir biçimde ölçülmü tür. Tümünün " yi" olarak nitelendirilmemesinin en 
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büyük nedenleri konvergent çekilmi  foto raflarda nokta tespitinin oldukça güç olmas d r ve baz  
noktalar n 1-2 foto rafta ölçülmesidir.    
 
3B modelin do rulu unun testi için baz  YKN,  modelde sabit nokta olarak seçilmemi , s radan noktalar 
olarak ölçümler yap lm t r.  Örnek bir YKN için X koordinat nda 1.8 cm, Y koordinat nda 2.2 cm, 
yükseklikte 1 cm farklar ç km t r. Modelin do rulu unu tam olarak belirlemek için bu ölçülerin 
artt r lmas , çe itli yönlerde uzunluk ölçüleri ile de desteklenmesi gerekmektedir. Olu turulan 3B modelin 
PhotoModeler ortam ndaki görünümü ekil 3a, ArcGIS ortam ndaki görünümü ekil 3b ve Google Earth 
ortam ndaki görünümü ekil 3c’de verilmi tir.  
 

Çizelge 2. I n desteleri dengelemesi sonuçlar  
 

Öncül varyans 1   
Soncul varyans 0.778 (1 )   
Sadece 2 foto rafta ölçülmü  nokta say s  49   
 yi Zay f lenmeyen 
Foto raf say s  20 9 4 
Nokta say s   65 49 13 
 En az En çok Ortalama 
Foto raflarda nokta say s   6 31 12 
Foto raf i leme alan  (%) 10 59 34 
Noktalarda n say s  1 7 3 

aretlemede art k de erler (piksel) 0.002 3.330  
aretlemede art k de erler-RMS (piksel) 0.002 3.284 1.023 

I n ke i me bo luklar  (mm) 0.021 42.0  
RMS vektörü (mm) 3.3 41.3 21.0 
Nokta ölçüm duyarl l klar  (mm)            X 2.5 33.1  

Y 1.6 36.6  
Z 1.3 14.2  

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 

 b) 
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c) 
 

ekil 3. Üç Boyutlu Model a) PhotoModeler, b) ArcGIS, c) Google Earth 

5. Sonuçlar 
 
Geçmi te daha çok rölöve ve harita eklinde sunulan  fotogrametrik de erlendirme sonuçlar , ça m zda 

dijital 3B modelleri de kapsam t r. Modellerden rölöveler, planlar kolayl kla üretilebilmektedir. 

Sonuçlar n dijital ortamda, çok amaçl  olarak kullan m nda; 3B modelin altyap s nda yer alan datum ve 

koordinat sistemi önemli olmaktad r. CBS vb yaz l mlarda dönü ümlerin istenilen nitelikte olmamas  ve 

özellikle ED50-ITRF datum parametrelerinin yerel olmamas , modelin di er mevcut veriler ile 

bütünle tirilmesinde sorunlar ortaya ç karmaktad r. Bu çal mada bunu önlemek için geli tirilen bir 

yaz l m  ile objeye yak n nirengi noktalar n n koordinatlar  ITRF2005 datumuna dönü türülmü tür. 

aretlenen 44 adet YKN’n n do ruluklar  da geli tirilen di er bir yaz l m ile ortalama 0.7 cm olarak 

hesaplanm t r. YTÜ Davutpa a Kampüsünde yer alan minare kaidesi ve biti ik oldu u binan n 3B 

modelini haz rlamak için 33 foto raf, PhotoModeler ortam nda de erlendirilmi tir. Foto raflarda 

e le tirilen 127 nokta ve kamera kalibrasyon bilgileri n destelerinin dengelemesinde kullan lm t r. 

Dengeleme sonucunda noktalar n koordinatlar  ortalama 1 cm civar nda duyarl l k ile belirlenmi tir. 3B 

model, Google Earth ortam na ve vrml format n  tan yan yaz l mlara do rudan aktar labilmi , veri 

uyumunda sorun ya anmam t r 
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Özet 
 
Özellikle Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerde ve bölgelerde genel ve yerel yönetimlerin u ra lar n n 
çok önemli bir bölümünün, imar, ula t rma, su ve su içerikli yap  ve tesisler ile ilgili projelerin ve 
uygulamalar n oldu u bilinmektedir. Bu tür arazi içerikli projeler, planlama ve uygulama hizmetleri için 
de güncel ve güvenilir co rafi tabanl  bilgiler ve belgeler ilk öncelikli ihtiyaç olmaktad r. Bu kapsamdaki 
ihtiyaçlar n ba nda da proje ve planlama uygulamalar na konu co rafi bölgelerin büyük ölçekli güncel 
temel planlar  (halihaz r haritalar ) gelmektedir. Bursa Metropolitan alan  (BMA) gibi ekonomik ve 
sosyal geli melerin fazla ve h zl  oldu u co rafi bölgelerde, gerek mevcut co rafi bilgi ve belgelerdeki 
de i imler gerekse co rafi tabanl  projelere ve planlamalara olan ihtiyaç daha fazla olmaktad r. 
Bildiride, konusunda Ülkemizin en büyük uygulamalar ndan birisi olan ve Bursa Su ve Kanalizasyon 

leri (BUSK ) Genel Müdürlü ü taraf ndan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisli i Bölümünün Mü avirli inde ve denetiminde gerçekle tirilmekte olan BMA Say sal 
Fotogrametrik Temel Planlar n n Yap lmas  (M3) Projesi tan t lmakta, proje ile ula lan sonuçlar 
verilmektedir.   
Anahtar kelimeler: Bursa Metropolitan Alan , Fotogrametrik Temel Plan, BUSK , Cografi Tabanl  Proje 
 
ABSTRACT 
 

PROJECT FOR THE PRODUCING OF 1/1000 SCALE BASE MAPS FROM 
COLOURFUL IMAGES WITH TAKEN DIGITAL CAMERA IN BURSA 

METROPOLITAN AREA IN TURKEY 
 
Large scale, up-to-date and reliable base maps are necessary for any projects, planning tasks and GIS 
applications in relation to land. Existing maps and geographical data tend to go swiftly out of date in 
regions and countries such as Turkey where topography rapidly changes due to natural and cultural 
reasons. Therefore, there arises the need to update or renew the existing maps in these regions and 
countries. Today the swiftest and most economic way to meet these needs for large areas is to produce 
maps by digital photogrammetric method and digital aerial photographs. 
  
This article gives a detailed explanation of a project being conducted with the supervision of Zonguldak 
Karaelmas University regarding the production of vector and orthophoto maps in scale of 1:1000 from 
color aerial photographs with 10 cm GSD value obtained from a region of 3500 kilometer squares in 
Bursa Metropolitan City using a digital aerial camera  
 
Keywords: Bursa Metropolitan Area, Photogrammetric Basic Plan, BUSKI, Geographic based project  
1.Bildirinin Amac  
 
Bildiri ile 3500 km2 alan  ve 3 milyona yak n nüfusu ile Türkiye’nin 4. büyük Metropolü olan Bursa 
Metropoliten Alan  (BMA)’ n n, 10 cm GSD de erli digital hava resimlerinden 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli 
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Ulusal standartlarda vektör ve ortofoto temel haritalar n n yap lmas  ile ilgili uygulamalar n ve ula lan 
sonuçlar n sunulmas  amaçlanmaktad r.  
  
 
2.BMA’ n n Co rafi Konumu ve Baz  Özellikleri  
 
BMA’ n ; Türkiye’nin güney Marmara Bölgesinde ve stanbul Metropolünün etkisindedir. 390.09’ – 
400.50’  Kuzey enlemleri ve 280.35’ – 290.45’ Do u boylamlar  aras ndad r. 
 
 

 
 

ekil 1. Proje Alan n n Co rafi Konumu 
 
Ortalama 100m yüksekli indeki Bursa Ovas  ile 2540m yüksekli indeki Uluda  aras nda de i im 
gösteren ar zal  bir topo rafik yap y  göstermektedir. Yakla k, y ll k %5 nüfus art  h z na sahiptir. 

 
Ülkenin en aktif deprem ku a n  olu turan Kuzey Anadolu Fay Hatt n n bat  bölümünün etki 
alan ndad r; Buna ba l  olarak I. derece deprem bölgesinde olmaktad r. 
 
Ülkenin otomotiv endüstrisinin merkezi olup, tar m, turizm ve tekstil sanayi geli mi  durumdad r.Ülke 
ekonomisine sa lad  katma de er aç s ndan 4. s rada bulunmaktad r.  
 
3. BMA çin Co rafi Verinin Önemi 
 
BMA’ n n, yukar da belirtilen do al ve kültürel özellikleri nedeniyle;Yeryüzünün do al ve insan kaynakl  
(manmade) özellikleri çok h zl  de i mektedir. Bu de i ikliklere ba l  olarak’ da, mevcut co rafi bilgi ve 
belgelerin güncelliklerinin sa lanmas ; uygun yeni geni leme alanlar  ile ilgili güncel co rafi verilerin 
üretilmesi zorunlu olmaktad r.  
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Bölgenin nüfus art na ekonomik ve sosyal geli mesine paralel olarak, yeryüzüne ba l  planlama, proje 
üretme ve uygulama faaliyetlerine duyulan ihtiyaçlar daha h zl  ve fazla olmaktad r. Bu tür planlama ve 
uygulamalar için de güncel ve güvenilir co rafi verilere ve bilgilere temel gereksinimler duyulmaktad r. 
Geli en ve geni leyen BMA için, bu temel gereksinimlerden ilki olan:  “BMA’ n n mevcut büyük ölçekli 
vektör ve ortofoto haritalar n n güncellenmesi ve yenilerinin yap lmas ” na ihtiyaç duyulmu  ve 
gerçekle tirilmesine karar verilmi tir.   

 
 

4. Projenin Temel Özellikleri ve Amac  
 
2008 y l  Kas m ay nda ihale yolu ile ba lan lan projenin yakla k 4 milyon $’ l k bir bütçesi 24 ay’ da 
gerçekle tirilmesi planlanm  ve BMA’ n n 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli fotogrametrik vektör ve renkli 
ortofoto temel planlar n n yap lmas  amaçlanm t r.  

 
Üretilecek temel planlar n ve co rafi verilerin: 
 

 GRS 80 Elipsoidi ITRF–96 Datumunda, 
 

 ±10 cm konum ve yükseklik do rulu unda, 
 

 Mevcut topo rafik ve tematik planlarla uyumlu (entegre olabilir), 
 
 Ulusal co rafi veri altyap s  standartlar na ve her türlü co rafi tabanl  bilgi sistemlerine; 

yerel ve genel yönetimlerin her türlü planlama, projelendirme ve arazi içerikli di er 
uygulama faaliyetlerine altl k olu turulacak nitelikte, 

 
olmas  öngörülmü tür. 
 
 
5. Projenin Gerçekle tirilmesindeki  Ak   
 
Proje, a a da belirtilen i  ad mlar nda planlanm  ve  uygulamaya konulmu tur. Bu a amalara ba l  
olarak proje,  
 

 Jeodezik  altyap n n olu turulmas   
 

 Uçu  ve görüntü kayd , 
 

 Görüntü i leme, 
 

 Fotogrametrik Nirengi ve Dengeleme, 
 

 Stereo k ymetlendirme, 
 

 Ortofoto harita, 
 

 Bütünleme ve kalite kontrol i  ad mlar , 
 
 ile gerçekle tirilmektedir.   
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6. Jeodezik Çal malar 
 
3500 km2 proje alan nda; Yap lan fotogrametrik projelendirme ve her türlü co rafi tabanl  uygulama 
gereksinimleri için; proje teknik artnamesine uygun olarak: Türkiye Ulusal Temel Jeodezik A ’ a ba l , 
5-15 km ara mesafeli 73 adet 1. ve 2. derece nirengi noktas ndan olu an (h zlar  hesaplanm ) ana 
jeodezik GPS a  olu turulmu tur. ( ekil 3).  
 
Olu turulan bu Jeodezik GPS a nda belirlenen do ruluk: ó X, ó Y, ó Z   ± (10mm + ppm), ó , ó   ± 3 
cm    óh  ± 5 cm dolaylar nda olmaktad r. 
          
Ayr ca Ana jeodezik a a ba l , klasik ve ayn  zamanda kinematik GPS destekli fotogrametrik uçu  ve 
i lemlere uygun: 0.800-1.5 km ara mesafeli 1200 adet 3. derece GPS noktalar  tesis edilmi tir. 
 
 

 
 

ekil 3.  73 Noktal  Ana Jeodezik A n Yap s  
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ekil 4. C3 ve Geometrik Nivelman A  
 

Proje alan nda, 1740 km hassas nivelman yap larak 460 noktadan olu an nivelman a  olu turulmu tur. 
Bu a  için elde edilen Serbest dengeleme karesel ortalama hata de eri; m0= ± 3.83 mm olmaktad r. 
 
A da ayr ca geometrik nivelman yap lamayan 7 noktan n yüksekli i GPS nivelman  yöntemi ile 
belirlenmi tir. Bunun için elde edilen karesel ortalama hata de eri ise m0= ± 4.37 mm de erindedir. 
 
A a da, Tablo 1’ de, bu ölçülere dayal  olarak üretilen yerel geoide ait sonuç bilgileri verilmektedir.   
 

Tablo 1. Lokal Jeoid Hesab  Özet tablosu 
 

Yararlan lan nokta say s  433 
Serbestlik derecesi 414 
Test s n r de eri 3.8278 
Polinom derecesi 5. derece 19 terimli 
Karesel ortalama hata ± 0.054 m 
Minimum düzeltme -0.159 
Maksimum düzeltme  0.185 
NMin. 37.30 m 
NMax. 39.03 m 
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7. Fotogrametrik Uçu  ve Foto raf Al m  Çal malar  
 
Türkiye’de, Büyük Ölçekli fotogrametrik harita yap m  ile ilgili 2005 tarihli Ulusal teknik artnamede, 
foto raf al m n n film bazl  (analog) kameralarla yap lmas  öngörülmekte; digital kamera kullan lmas  
proje baz nda özel izin ile olmaktad r.  

 
BMA Bursa projesinde, (GPS/IMU destekli) digital hava kameras  kullan lmas n n yararlar , teknik ve 
ekonomik aç lardan de erlendirilmi  ve yüklenicinin dijital kamera kullanmas na izin verilmi tir. Bu 
kullan mla, analog kamera ve yöntem kullan m na nazaran, projenin tamam nda %15 (500. 000 $) 
dolay nda bir ekonomik kazanç sa lanm t r. 
 
Yine Ulusal Teknik artnamede, büyük ölçekli harita yap m nda kullan lacak hava kameralar n n ve 
görüntülerin teknik nitelikleri (Görüntülerin Yer Örnekleme Aral  (GSD) de eri, fotogrametrik 
projelendirme parametreleri konum do ruluklar  v.b) ile üretilecek haritalar n ölçekleri aras nda olmas  
gereken ili kiler-kriterler tan mlanmam t r. Bu projede, bu konudaki belirsizlikler de proje yönetimi 
taraf ndan a lm t r.  
 
 
8. Projede Kullan lan Uçu  ve Görüntüleme Donan mlar , Projelendirme Parametreleri 
 
BMA Bursa projesinde, direk sensör yöneltme sistemi olan GPS/IMU destekli sistem ve digital hava 
kameras  kullan lmas n n yararlar , teknik ve ekonomik aç lardan de erlendirilmi tir. Bu de erlendirme 
kapsam nda yüklenicinin dijital hava kameras  kullanmas na izin verilerek projenin en son teknolojik 
donan m ve sistemle gerçekle tirilmesine olanak sa lanm t r. 
 
BMA Bursa projesinde kullan lan uçu  ve görüntü donan mlar  ve bunlar n özellikleri a a daki Tablo 2' 
de verilmi tir. 
 

Tablo 2. Uçu  ve görüntüleme donan mlar  ve özellikleri 
 

Uçak Cessna T207
Kamera UltraCam-XP (Lange Format Digital Camera) 
Yöntem GPS /IMU destekli direk sensör yöneltmeli 

(Direct sensor orientation)  
 
Projede kullan lan dijital hava kameras  Tablo2' de verildi i üzere Mikrosoft firmas n n üretti i geni  
formatl  UltraCam dijital hava kameras n n en son versiyonu olan UltraCam XP modelidir. Bu dijital hava 
kameras n n farkl  teknik özelliklere ba l  olarak X ve D modeli olmak üzere di er modelleri de 
bulunmaktad r. Belirlenen XP modelinin en son versiyon olmas  nedeni ile belirtilen di er modellerinden 
teknik olarak üstünlükleri bulunmaktad r. Projedeki geni  formatl  dijital hava kameras n n teknik 
özellikleri Tablo 3'de verilmi tir. 
 
Fotogrametrik çal malar için üretilmi  farkl  teknik özelliklerde di er dijital hava kameralar  da 
bulunmaktad r. Kullan lan dijital hava kameras n n teknik özelliklerinin baz lar n n üstünlüklerinden 
dolay  fotogrametrik çal malarda kullan m  di erlerine göre ço unlukla tercih edilen bir dijital hava 
kameras d r. Görüntü kaplama alan n n geni  olmas  ve piksel boyutunun 6 m olmas  önemli teknik 
özelliklerinden olmaktad r. 
 
Projede kullan lan Dijital hava kameras  ve Fotogrametrik projelendirme parametreleri a a da Tablo 3' 
de belirtilmi tir. 
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Tablo 3. UltraCam XP kameras n n özellikleri ve Fotogrametrik projelendirme parametreleri 
 

Görüntü format  11310 piksel x 17310 piksel 
Piksel boyutu (Ps) 6 m
Kolonlar aras  mesafe 1100 m
Kamera Odak uzakl  (f) 100.5 mm
Baz mesafesi 340 m
Uçu  yüksekli i (h) ~ 57000 ft = 1733 m 
Foto raf Ölçe i ~ 1/17300 (100.5/1733000) 
Yer örnekleme aral  (GSD) (Ps/f)h = 0.1034 m 
Boyuna Bindirme oran  (Frontlap) %70
Enine Bindirme oran  (Sidelap) %30

 
Proje kapsam nda büyük ölçekli fotogrametrik harita yap m  için önemli bir kriter olan yer örnekleme 
aral  (GSD) de eri yakla k 10cm olarak belirlenmi tir. Kamera odak uzakl  ve belirlenen yer 
örnekleme aral  de erine ba l  olarak uçu  yüksekli i yakla k 1733m, foto raf (görüntü) ölçe i de 
yakla k 1/17000 de erinde olmu tur. 
 
 
9. Fotogrametrik Nirengi Ölçme ve Dengeleme 
 
Proje alan  her biri 500-1000 hektar alanl  olarak 30~70 modelden olu an 49 fotogrametrik bloklara 
ayr lm t r. Dengeleme modeli olarak “I n demetleri ile blok dengeleme” yöntemi uygulanm t r. 
Fotogrametrik noktalar n dengeleme sonras  karesel ortalama hatalar : ± 1-3 cm aras nda olmu tur.  
 
Fotogrametrik nirengi ölçümleri Z/I yaz l m  olan ISAT (Image Station Automatic Triangulation) 
kullan larak gerçekle tirilmi tir.  Manuel olarak yap lan ölçümde GPS/INS de erlerinden elde edilen 
resim orta noktalar n n yakla k koordinatlar  girildikten sonra görüntü piramitleri ve iç yöneltmeleri 
otomatik olarak hesaplanm  ve daha sonra resim ve kolon ba lama noktalar  ölçülmü tür. 
 
Kolon ve resim ba lama noktalar ; Proje alan nda her resmin orta düzeyinde, GRUBER noktalar na 
yak n, düz zeminlerde kolay tan nabilen ve iyi yorumlanabilen detay noktalar  seçilmi tir. Bu noktalar 
kom u resim ve kolonlarla ortak alanda olup transferleri yap lm t r. Ayr ca blokta bulunan C3 dereceli 
yer kontrol noktalar  ölçülmü tür. 
 
Fotogrametrik nirengi dengelemesinde n demetleri yöntemini destekleyen Match-AT program  
kullan lm t r. Resimlere ait kinematik GPS ile belirlenen izdü üm merkezlerinin koordinatlar  
dengelemeye dâhil edilmi tir. 
 
Dengelemeler ISAT (Image Station Automatic Triangulation) ve Match-AT yaz l mlar nda ayr  ayr  
yap larak sonuçlar kar la t r lm  ve uygunlu u tespit edildikten sonra stereo modelde görsel kontrol 
yap lm t r. 
 
Dijital hava  kameras  ile al m yap ld ndan ve GPS/INS sistemi kullan ld  için blok kenarlar nda dik 
ve çapraz kolon uçu u yap lmam t r. 
 
10. Stereo De erlendirme ve Ortofoto Üretimi 
 
Dijital i  istasyonlar nda Fotogrametrik de erlendirme yaz l mlar  ile olu turulan modeller ve modeller 
üzerinden yap lan say la t rma ve düzeltme i lemleri ile ortofoto ve 1/1000 ölçekli vektör haritalara ait ilk 
ç kt lar elde edilmektedir.  
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Bu ç kt lar üzerinde gerekli editleme, arazi bütünleme ve kalite kontrol çal malar  yap larak, son ekli 
verilen 1/1000 ölçekli paftalar kontrol için (model bilgileri ile) proje kontrol birimine (Mü avir 
Üniversiteye) teslim edilmektedir.  
 
Di er i  a amalar nda oldu u gibi kontrol birimi, teslim edilen paftalar n (genelde) %10’ unda yapt  
büro ve arazi ortam kontroller sonucu belirlenen lokal ve genel eksiklik ve hatalar n düzeltilmesi için 
yükleniciye iade edilmektedir. 
 
Bu hatalar ve eksiklikler giderildikten sonra 1/1000 ölçekli ve bu paftalardan genelle tirme ile elde edilen 
1/5000 ölçekli paftalar i verene ( dareye) teslim edilmektedir. Projede üretilen vektör harita ve ortofoto 
harita örnekleri ekil 5 ve ekil 6'da verilmi tir. 
 
 

 
       ekil 5. BMA Vektör Harita Örne i                        ekil 6. BMA Ortofoto Harita Örne i 

 
 
11. Sonuçlar 
 
BMA gibi yeryüzüne ba l  özelliklerde ki de i imin; sosyal ve ekonomik geli melerin h zl  oldu u 
bölgelerde, co rafi tabanl  planlama, proje ve hizmetlere duyulan ihtiyaçlar daha fazla olmaktad r.  

 
Bunun için de güncel ve do ru co rafi bilgiler gerekmektedir. Bu bilgilerin ba nda da büyük ölçekli 
temel planlar gelmektedir.  
 
BMA’ n n bu ihtiyac n n kar lanmas  için gerçekle tirilen fotogrametrik harita yap m projesi; Ülkenin 
tam donan ml , son teknolojiye sahip dijital hava kameras  ve uçu  donan m  ile al nm  ~ 10 cm yer 
örnekleme aral  (GSD) de erli görüntülerden 1/1000 ölçekli Ulusal standartlarda vektör ve ortofoto 
haritalar n üretildi i ilk büyük projedir. Bu nedenle, Ülke çap nda sonuçlar  izlenen, bilgi ve deneyim 
kazan lan bir proje niteli indedir. 
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Proje, proje alan nda, pafta üretimi ve arazi bütünleme çal malar  a amas nda devam etmektedir. Üretilen 
vektör ve ortofoto haritalar n ihale ve ulusal teknik artname ko ullar n  sa lad  görülmü tür.  

           
Projenin gerçekle tirilmesinde, bu konularda yeterli deneyim ve kadroya sahip olan Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümü Dan manl k ve Kontrollük 
Hizmeti vermektedir.  

 
Proje ile ula lan jeodezik ve fotogrametrik uygulama sonuçlar ndan, Mü avir Üniversitenin, önümüzdeki 
zaman içinde gerçekle tirece i bir tak m önemli bilimsel ara t rma, yay n ve akademik faaliyetlerde de 
yararlan lmas  planlanmaktad r.   
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Özet 
 
Türkiye, geçmi ten günümüze üzerinde bar nd rd  medeniyetlerin izleri ve kal nt lar n  bar nd ran   
ülkelerden biridir. Tarih öncesi ça lardan günümüze kadar uzanan, Anadolu topraklar  üzerinde var olan 
zengin uygarl klar n ve dolay s yla de i ik kültürlerden kalan birçok eser, tarihi miras olarak 
de erlendirilmektedir. Sadece söz konusu tarihi miraslara sahip olmak  de il bunlar  korumak ve 
ya atmak da oldukça önemlidir. UNESCO farkl  ülkelerde yer alan tarihi yap lar n korumas  amac  ile bu 
eserlerden baz lar n  dünya tarih miras  listesine almaktad r. Ülkemizde  dokuz tarihi yerle ke UNESCO 
taraf ndan dünya miras  listesine al nm t r ve bunlardan bir tanesi de Safranbolu tarihi kentidir. 
Safranbolu, bugün kent ölçe inde en iyi korunan yer olarak an lmaktad r. Bu ba ar s  kente koruman n 
ba kenti unvan n  kazand rm t r. Tarihi eserlerin dokümantasyonunun ç kar lmas  ve kay t alt na 
al nmas  bu eserlerin ya at lmas nda ve gerekse restorasyonunda oldukça önemlidir. Safranbolu tarihi 
kentinde detayl  bir dokümantasyon çal mas  daha önce gerçekle tirilmemi tir. Bu  çal mada, 
TUB TAK taraf ndan desteklenen 106Y157 nolu “Kültürel Miras n Kayd , Analizi, Korunmas  Ve 
Ya at lmas na Yönelik Bir Bilgi Ve Yönetim Sisteminin Geli tirilmesi, Örnek Uygulama: Safranbolu 
Tarihi Kenti” ara t rma projesi kapsam nda gerçekle tirilen ve Safranbolu'da bulunan tescilli tarihi 
binalar n bilgilerinin ç kar lmas , harita bilgilerinin olu turulmas , resimlerinin çekilerek veritaban nda 
temsil edilmesi ve 3B modelleme gerçekle tirilmesi çal malar  irdelenmi tir..  
 
Anahtar Kelimeler: Dokümantasyon, Safranbolu, CBS, 3B Modelleme, Görselle tirme 
 
 

APPLICATION OF GEOINFORMATION TECNHIQUES FOR HISTORICAL BUILDINGS 
DOCUMENTATION : A CASE STUDY OF SAFRANBOLU 

 
Abstract 
 
Turkey is one of the country which has many historical monuments extends from past to present. Lots of 
historical heritage from different cultures has been left out from prehistorically ages to the present, 
leaving rich traces of civilizations in Anatolia.  Although having historical heritage is important, it is also 
very important to protect and revitalize these sites. UNESCO takes historical areas in to world historical 
heritage list to protect historical heritage. In our country, nine historical areas are under protection of 
UNESCO and one of these is Safranbolu historical city. Today Safranbolu is known as the best-preserved 
places on the scale of the city. Safranbolu get a capital city for these success. Keeping historical artifacts 
and documentation of these works is of great importance both living and protecting of these heritage. A 
detailed documentation study has not been done before in historical town of Safranbolu.  The aim of this 
study was to obtain information of the proprietary historical buildings, creation of map information, 
taking photos of buildings and representation of these photographs on database to perform 3D modeling 
which is supported by TUB TAK as a research project. This project is " Development Of An Information 
And Management System For Recording, Analysis, Protection And Revitalization Of Cultural Heritage, 
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Case Study : Historic C ty Of Sanranbolu". As a result, historical Safranbolu information, documentation 
and information system created and 3D modeling constitutes the subject of this study. 
 
Keywords: Documentation, Safranbolu, GIS, 3D Modelling, Visualization 
 
1. Giri  
 
Günümüzde bütün dünyada oldu u gibi ülkemizde de tarihi ve kültürel miras n korunmas  ve 
belgelenmesi önemli bir konudur. Bu miraslar insanl n geçmi i ve gelece i aras nda bir köprüdür. 
Birçok tarihi ve kültürel miras ilgisizlik ve do al etkenlerden kaynaklanan nedenlerle zarar görmektedir. 
Bu tarihi eserlerin gelecek nesillere aktar lmas  oldukça önemlidir. Bu nedenle bu eserlere ait bilgilerin 
elde edilmesi ve korunmas  ve gelecekte yap labilecek yenileme çal malar  için gereklidir. 
  
Binlerce y ll k uygarl k tarihi içinde insan n do rudan veya do a ile birlikte yaratt  ve bugün ”Kültür 
Miras ” diye adland r lan belgeleri korunmas , ça m zda insanl n ortak çabas  olarak kabul edilen ve 
üzerinde önemle durulan bir olgudur. Bir kültürel miras n belgelenmesi; tarihi veya kültürel bir yap n n 
belirlenen mekansal anlamda mevcut durumunun yani boyutunun, eklinin ve konumunun belirlenmesi 
için gerekli olan ölçme, de erlendirme, kay t ve sunum i lemleridir (Georgopulos ve loannidis, 2004). 
 
Ça m zda bilgisayar teknolojilerinde olan h zl  geli melere paralel olarak geli en birçok modern 
teknoloji aras nda yer alan Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS) pek çok alandaki veriyi bütünle tirebilme 
özelli i ile kültürel miras n korunmas  amac yla etkin olarak kullan labilecek bilgisayar destekli bir bilgi 
yönetim arac  olarak ortaya ç kmaktad r (Alparslan vd., 2006). CBS; herhangi bir planlama, yönetim, 
depolama vb. bilgilerle ilgili problemleri çözmek için, yaz l m ve donan m bile enleri ve veri elde etme, 
depolama, editleme, yöneltme, analiz, modelleme ve sunma gibi i lemleri içermektedir.  
 
Tarihi ve Kültürel varl klar n n belgelenmesi için Bilgi Sistemleri olu turulmaktad r.  Bilgi sisteminde yer 
alacak dokümanlar  olu turabilmek için en modern yöntem ve teknikleri kullanmak gerekir. Bilgi 
sisteminde yer alacak verileri sa laman n en h zl , do ru ve kolay yöntemlerinden biri de fotogrametri 
olarak de erlendirilmektedir. Say sal yersel fotogrametri, yap lar n tarihi ve arkeolojik de erlerinin 
belirlenmesinde, yap  cephelerinin ölçekli çizimlerinin yap lmas nda, kentsel koruma planlar n n 
haz rlanmas  ve uygulanmas nda, çatlakl klar, anormallikler, bozulma analizleri, zarar de erlendirmesi ve 
deformasyon belirleme çal malar nda, restorasyon öncesi ve sonras nda yap lar n durum kontrolünde ve 
mimari çal malarda belirlenen koordinatlar yard m yla bir yap n n say sal olarak elde edilmesinde yo un 
olarak kullan lmaktad r (Y lmaz vd., 2000; Sienz vd., 2000). Yersel fotogrametri ve Co rafi Bilgi 
Sistemlerinin (CBS) birlikte kullan lmas  ile olu turulacak bir bilgi sistemi, tarihi eser veya alanlar n 
korunmas  konusunda çal an ve ilgilenen tüm ki ilerin ula abilecekleri bir ortam sa lamaktad r (Sanjuan 
vd., 1999). 
 
Kültürel miras n bir parças  olan, geçmi ten günümüze ula m  ve bu çal ma için uygulama alan  olarak 
seçilmi  tarihi mekânlardan biri de Safranbolu’dur. Safranbolu, ülkemizde ve dünyada günümüz öncesi 
yerle imleri yans tan ve kent baz nda koruman n ba ar labildi i bir yerdir. Safranbolu’nun sahip oldu u 
yo un kültürel dokusu nedeniyle bu çal man n amac na uygun örnek bir çal ma alan  oldu u 
görülmektedir. Bu çal mada, tarihi eserlerin fotogrametrik ve di er geoinformasyon tekniklerinin 
kullan lmas  ile belgelenmesi, görselle tirilmesi ve bu belgelemenin CBS ile en uygun kullan m 
olanaklar na ula t r lmas  amaçlanm t r. 
 
 
2. Kültürel Miras n Kay t Alt na Alman n Önem ve Gereklili i 
 
Tarihi eserlere ve kültürel varl klara sahip ç kmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak önemli bir 
görevdir. Kültürel varl klar tüm insanl n miras  ve gelecek nesillere devredilmesi gereken son derece 
önemli yap lard r. Bu varl klar n gelecek nesillere aktar lmas  ve korunmas  için ise dökümantasyon 
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çal malar n n yap lmas  gerekmektedir. Çünkü do al veya do al olmayan nedenlerle kültürel miras n 
zarar görmesinden sonra onun asl na benzer ekilde yeniden onar lmas  yani restore edilebilmesi için 
dokümantasyonunun var olmas  yani en az ndan röleve planlar n n yap lm  olmas  gerekir. Röleve, 
kültürel bir nesnenin herhangi bir nedenle zarar görmesi veya y k lmas  durumunda yeniden yap lmas n  
sa layan yap n n en ince ayr nt s na kadar yap lan ölçmeler, plan ve kesitlerinin ç kar lmas  i lemidir. 
Tarihi eserlerin tespit ve tescil a amalar nda mülkiyet, tarihi, co rafi, mimari vb. birçok bilginin birlikte 
ele al nmas  gerekmektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ortak bir bilgi sistemi alt nda toplanmas  ve 
de erlendirilmesi, sorgulanmas , sunulmas  ve ya at lmas  önem ta maktad r. Envanter çal mas n n as l 
önemi kay t d  olan ve henüz tescillenmemi  eserler üzerinde yap lmas  ve onlar n belgelenmesidir. 
Daha önceden kay t alt na al nm  olan eserlerin ise güncel durumlar n n i lenmesi gerekmektedir. 
(Yerlikhan, 2009) 
 
Safranbolu, geleneksel Türk toplum ya am n n özelliklerini ya atan, tarihi ve kültürel eserlerini tüm 
insanlara sunan örnek bir kenttir. Sahip oldu u zengin kültürel miras ve bu miras n korumadaki ba ar s  
Safranbolu’yu bir dünya kenti ününe kavu turmu  ve UNESCO taraf ndan Dünya Miras Listesi’ne 
al nmas n  sa lam t r. 1200’ü koruma alt nda olan say s z kültürel eseri bulunan Safranbolu, bugün kent 
ölçe inde en iyi korunan yer olarak an lmaktad r. Bu ba ar s  kente “Koruman n Ba kenti” unvan n  
kazand rm t r. Son dönemde yap lan çal malarla yeni tesciller verilmeye ba lanm  olup bu say n n 
yak n gelecekte 1300 olmas  beklenmektedir.  
 

ehir çok eskilere dayanan bir tarih ve kültür birikiminin ve Osmanl  mparatorlu u’nun en güçlü 
dönemlerinde elde edilen ekonomik zenginli in ürünüdür. Bugünkü haliyle Safranbolu, geleneksel Türk 
toplum ya ant s n n tüm özelliklerini ta yan, onun tarihi ve kültürel ürünlerini orijinal çevresi içinde 
dünya insan na sunan nadide bir kent olma özelli indedir.  Safranbolu’yu ülkemizde ve dünyada ön plana 
ç karan en önemli unsur geleneksel Türk mimarisi tarz ndaki Safranbolu evleridir. Safranbolu evleri, 
yüzlerce y ll k bir süreçte olu an Türk kent kültürünün günümüzde ya amaya devam eden en önemli yap  
ta lar d r. lçe merkezinde 18, 19 yy. ile 20. yy.’n n ba lar nda yap lm  yakla k 2000 geleneksel Türk 
evi bulunmaktad r. Bu tarihi evlerin u an için 1200 kadar  koruma alt ndad r. ekil 1’de örnek bir evin iç 
ve d  görünümleri görüntülenmi tir.  
 

   
 

ekil 1. Safranbolu evinin iç ve d  görünümü 
UNESCO’nun 17 Aral k 1994’de Dünya Miras Listesi’ne ald  Safranbolu, Türkiye’de bulunan yakla k 
50000 korunmas  gerekli kültür ve tabiat varl n n binden fazla eserini bar nd r r. Bu nedenle müze kent 
durumundad r. Dünya Kültür Miras na dahil olup sit alan  ilan edilen eski ehir merkezinde  1 özel müze, 
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25 cami, 5 türbe, 8 tarihi çe me, 5 hamam, 3 han, 1 tarihi saat kulesi, 1 güne  saati ile yüzlerce ev ve 
konak koruma alt na al nm t r. Bunlar n d nda höyükler, tarihi köprüler ve kaya mezarlar  da 
bulunmaktad r. 
 
 
3. Uygulama 

3.1 Çal ma Alan ; Safranbolu 
 
Safranbolu Tarihi Kentine Yönelik Bilgi Sistemi’nin çal ma alan  olarak seçilen Eski Safranbolu bölgesi; 
Çe me, Çar , Kara Ali, zzet Pa a, Musalla, Baba Sultan, Çavu , Hac  Halil, Camii Kebir, Bar , nönü, 
Akçasu, Hüseyin Çelebi, smet Pa a, Ba lar, Cemal Caymaz mahallelerini kapsamaktad r. Çal ma 
kapsam nda mevcut halihaz r harita ve kadastro parselleri Safranbolu Kadastro Müdürlü ü ve Safranbolu 
Belediyesinden temin edilmi tir. Bölgeye ait 1/1000 ölçekli halihaz r harita altl k olarak kullan lm t r.  
CBS yaz l m  ile topolojil yap lar da olu turulan tüm bina ve kadastro parsellerinin görünümü ekil 2’de 
verilmi tir.  

 
ekil 2. Eski Safranbolu Merkez Bölgesinde Kadastro Parselleri ve Tescilli Binalar n Görünümü 

 
Topolojinin tamamlanmas yla, grafik verilere ait öznitelik bilgileri için veri taban  olu turulmu tur. 
Veritaban nda kullan lan öznitelik bilgileri Safranbolu Belediyesinden elde edilen bilgilerden 
olu maktad r. Tasar mda gereksinim analizinde kullan lan baz  bilgiler; 
 

 Bina_Id 
 Bina Ad  
 Adres 
 Mahalle 
 Mevkii 
 Pafta_No 
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 Ada_No 
 Parsel_No 
 Tescil_No 
 Röleve 
 l 
 lçe’den olu maktad r.  

 
Gerçekle tirilen gereksinim analizi sonucunda VT tasar m  ve uygulamas  gerçekle tirilmi tir. Kadastro 
parselleri ve Tarihi Binalara ait öznitelik verilerinin bir parças  ekil 3. ve ekil 4. 'de verilmektedir. 
Sorgulamalar için ise nesne tabanl  grafik ve öznitelik bilgisi sorgulamalar  yap labilmektedir. ekil 5 ve 

ekil 6’da mevkii ve pafta numaralar na ait öznitelik verileri kullan larak yap lan sorgulama sonuçlar  
verilmektedir. 
 
 

 
 

ekil 3. Kadastro parsellerinin öznitelik verilerinin görünümü 
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ekil 4. Binalar n öznitelik verilerinin görünümü 
 

 

 
 

ekil 5. Mevkisi Çe me olan ta nmazlar n sorgulamas  
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ekil 6. Pafta numaras  110-107-c-b olan ta nmazlar n sorgulamas   
 
3.2. Fotogrametrik Çal malar  
 
Safranbolu Belediyesi ile birlikte ehir merkezinde yer alan tescilli binalardan fotogrametrik yöntemle 
rölevelerinin olu turulmas  ve üç boyutlu modellerinin yap lmas  amac yla hangi yap lar n seçilece ine 
karar verildikten sonra bu binalar n fotogrametrik de erlendirmeleri için gerekli çal malar yürütülmü tür. 
Fotogrametrik anlamda de erlendirmeleri tamamlanm  ve modeli olu turulmu  yap lara ili kin olarak 
de erlendirme sonuçlar ndan bugün Kent Tarihi Müzesi olarak kullan lan Eski Hükümet Kona  örnek 
olarak irdelenmi tir.  
 
3.2.1. Kent Tarihi Müzesi (Eski Hükümet Kona ) 
  
Eski kalenin üzerinde bulundu u tepenin üzerine yap lm  olan binan n kap s n n üzerinde bulunan 
kitabeden 1904 y l nda devrin Kastamonu Valisi Enis Pa a ve kentin Kaymakam  Mir Ahmet Bey’in 
gayretleri ve halk n da masraflar na kat l m  ile yap ld  anla lmaktad r. 1976 y l na kadar ilçenin 
hükümet binas  görevini yapan bu güzel eserde fevkalade bir ta  i çili i hakimdir. 1976 y l nda talihsiz 
bir yang n sonucu yanan bina Kültür Bakanl nca 2000 y l nda ba lat lan restorasyon çal malar  
tamamlanm  olup günümüzde Kent Tarihi Müzesi olarak hizmet vermektedir. ekil 7’de yüzeyi resim 
kaplanm  olan binan n modeli görüntüsü verilmi tir. lgili binan n modellenmesi PhotoModeler yaz l m  
kullan larak gerçekle tirilmi tir. 
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ekil 7. Fotogrametrik de erlendirmesi yap lan binan n yüzeyi resimle kaplanm  üçboyutlu modeli 
 
4. Sonuçlar 
 
Günümüzde tarihi ve kültürel miraslar n korunmas  insanl k tarihi için önemli konulardan biridir. 
Bunlar n korunmas  ve restore edilebilmeleri için belgeleme çal malar n n yap lmas  ve say sal bir 
kültürel miras ar ivinin olu turulmas  gerekmektedir. 
 
Dünyada tarihi miras olarak korunmas  ve gelecek nesillere aktar lmas  gerekti i UNESCO taraf ndan 
saptanm  bir mekan olarak Safranbolu; ah ap kültürü, etnografik yap s , ta  i çili i ve sanatsal boyutu 
yan  s ra üç bin y ll k tarihi ve do as yla bir dünya kentidir. Bu kente uygun olarak yap lan uygulamada 
Co rafi Bilgi Sistemi olu turulmu tur. Sisteme tarihi binalar,  dini yap lar, çe meler ad  alt nda de i ik 
katmanlarda nesnelere ili kin öznitelik bilgileri ve grafik bilgiler aktar lm t r. Öznitelik bilgilerinin 
grafik bilgilerle ili kilendirilmi  ve CBS tabanl  sorgulanmas na yönelik olarak nesneye yönelik veri 
taban  kurulmu tur.  
 
Bu uygulaman n, ülke co rafyam z n çok geni  bir bölümüne yay lm  olan tarihi mekanlar n 
korunabilmesi, kay t alt na al nabilmesi ve sürdürülebilir bir anlay la gelecek nesillere aktar lmas nda bir 
pencere olu turabilece i dü ünülmektedir. 
 
Te ekkür  
 
Yazarlar, 106Y157 nolu Kültürel Miras n Kayd , Analizi, Korunmas  Ve Ya at lmas na Yönelik Bir Bilgi 
Ve Yönetim Sisteminin Geli tirilmesi, Örnek Uygulama: Safranbolu Tarihi Kenti projesine verdi i 
katk lardan dolay , TUB TAK’a ve bu kurumun ÇAYDAG grubuna te ekkür ederler. 
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EN ZEM NLER VE UZAKTAN ALGILAMA 

 
M. ERD NÇ B L R1 
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Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dal , Zonguldak, mbilir29@hotmail.com 

 
Özet 
 
Dünyan n pek çok ülkesinde geni  yay l mlar gösteren ve özellikle hafif yüklü yap lara zarar veren i en 
zeminler, nem içeri i artt kça hacim art  gösterir. i me davran n n tan mlanmas nda mineralojik 
analiz, s n flama ve ampirik ili kiler, i me deneyleri gibi yöntemler kullan l r. Son y llardaki 
ara t rmalar, minerallerin spektral yans malar ndan yararlanan uzaktan alg lama teknolojisinin i en 
alanlar n belirlenmesinde ve bu alanlar n risk haritalar n n olu turulmas nda kullan labilece ini 
göstermektedir. Bildiride, öncelikle i me davran  tan t lm , sonras nda i en zeminlerin 
belirlenmesinde uzaktan alg laman n rolü vurgulanm t r. Ayr ca, Türkiye’de bu kapsamda yap lacak 
ara t rmalarda kontrollü s n fland rma amac yla i en minerallerin bulundu u alanlar verilmi tir. 
 
Anahtar kelimeler: i me, zemin, kil, montmorillonit, spektral yans ma, uzaktan alg lama. 
 
 

SWELLING SOILS AND REMOTE SENSING 
 
Abstract 
 
Swelling soils widely distributed in many countries around the world and causing damage in particularly 
lightly loaded structures show an increase in volume when the moisture content is increased. 
Mineralogical analysis, classification and empirical relations and swell tests are the methods usually 
used in the determination of the swelling behavior. Researches performed in recent years have shown that 
remote sensing technology utilizing spectral reflectance of the minerals could be used to determine 
swelling areas and form risk map of corresponding areas. In this paper, swelling behavior was 
introduced first, and then the role of remote sensing in the determination of swelling soils was 
emphasized. Moreover, the areas where swelling minerals are abundant in Turkey were given for 
supervised classification in the studies to be performed. 
 
Keywords: Swelling, soil, clay, montmorillonite, reflectance spectra, remote sensing. 
 
 
1. Giri  
 
Zamana ba l  bir davran  olan i me, montmorillonit minerali içeren zeminlerde ortaya ç kan ba l ca 
mühendislik problemlerinden birisidir. i en zeminler su ile temas ettiklerinde hacim art , suyu 
kaybettiklerinde ise büzülme gösterir. Kurak, yar -kurak ve l man iklime sahip dünyan n pek çok 
ülkesinde kar la lan bu tür zeminler yol, kald r m, istinat duvar , kanal, boru hatlar  ve özelikle tek katl  
hafif yap larda milyonlarca dolarl k yol maddi hasara yol açar ( ekil 1). ev durays zl  sonucu olu an 
heyelanlar, aç k i letmelerde k  aylar nda üretimin durmas  i en killerin neden oldu u di er olumsuz 
etkilerdir. 
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ekil 1.  i en zeminlerin a) asfalt ve yol kenar ndaki dolguda (Yitagesu et al., 2008) b) bina temelinde 
 (Maxwell, 2009) neden oldu u yenilmeler. 
 
Evlerin 1/5’inin i en zeminler üzerinde oldu u ABD’de y ll k zarar 2.3 milyar $’d r (Chen, 1988; Jones 
and Holtz, 1973). Bu; sel, kas rga ve depremin yol açt  y ll k zarardan daha fazlad r. Pipkin and Trent 
(1994) ise zarar n y ll k 6 milyar $ oldu unu tahmin etmektedir. Lopez et al. (1999)’a göre, Meksika’n n 
yüzölçümünün % 12’si i en zeminlerden olu maktad r ve Queretaro en çok etkilenen eyaletlerinden 
biridir. i en zeminlerin geni  bir yay l m gösterdi i di er bir ülke olan Çin’de (600.000 km2’yi kapsayan 
20’den fazla il ve bölgede) s  temeller üzerindeki binalar hasar görmü tür (Shi et al., 2002). Çin’deki 
ekonomik kay plar n y ll k 1 milyar $ oldu u ileri sürülmektedir (Li et al., 1992). Sudan’n n 1/3’ü olan 
2.600.000 km2’lik alan n i en zeminlerden olu tu u ve y ll k zarar n 6 milyon dolar oldu u ileri 
sürülmektedir (Charlie et al., 1984). Meisina et al. (2006) Lombardia bölgesinde (kuzey talya) bulunan 
1200 binadaki hasar n % 20’sinin killerin hacim de i iminden kaynaklad n  ve ekonomik kay plar n, 
bina maliyetinin % 20’si oldu unu belirtmektedir. Naagesh and Gangadhara (2010) Hindistan’ n % 
20’sini, Richard et al. (1983) Avustralya’n n % 20’sini, Popescu (1986) Romanya’n n % 17.5’ini, Abed 
(2008) Suriye’nin % 10’unu, Ruwiah (1987) Suudi Arabistan’da 800.000 km2’lik alan  i en zeminlerin 
kaplad n  bildirmektedir. ngiltere, spanya, Polonya, Yunanistan, Kanada, Venezuela, Nijerya, 
Uruguay, srail, Güney Afrika, Irak, M s r, Ürdün, Angola, Umman ve Etiyopya i en zeminlerin 
rastland  di er ülkelerdir. i en zeminlerin dünya çap ndaki yay l m  ve ülke ekonomilerine verdi i 
zararlar ile ilgili bu dramatik örnekler i me davran n n tan mlanmas n n önemini i aret etmektedir. 
 
Geni  alanlara yay lm  olan i en zeminlerin ortaya ç kar lmas  mineralojik analiz, s n flama ve ampirik 
ili kiler, i me deneyleri gibi yöntemler için pahal  ve zaman al c d r. Deprem, orman yang n  gibi 
afetlerin yönetiminde, k y  ve heyelan bölgelerinin izlenmesinde, ehirle me faaliyetlerinde ba ar  ile 
kullan lan uzaktan alg lama teknolojisi son y llarda, i en zeminlerin varl n n tespitinde ve risk 
haritalar n n haz rlanmas nda da uygulanmaya ba lanm t r. Uzaktan alg laman n geni  alanlar n 
görüntülenmesine olanak vermesi, do ru bilgiye k sa sürede ula m gibi üstünlükleri bu teknolojinin i en 
zeminler üzerinde de kullan lmas n n en önemli sebebidir. 
 
Türkiye’de de i en zeminler bulunmakla birlikte rapor edilen vaka say s  azd r. i me problemleri ile 
ilgili bilgiler ço unlukla bilimsel kaynakl  ara t rmalara dayanmaktad r. Olas  i en alanlar n 
tan mlanmam  olmas , i me davran n n bilinmemesi ve ekonomik kay plar ile ilgili herhangi bir 
verinin bulunmamas  i en zeminlerin ne kadar tehlikeli oldu unun gözard  edilmesine neden olmaktad r.  
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

383

Bu kapsamda bildiride, zeminlerdeki i me davran  özetlenerek i en zeminlerin uzaktan alg lama ile 
tan mlanabilmesi için gerekli veriler vurgulanm , i me problemleri nedeniyle kil mineralleri belirlenmi  
ara t rmalar Türkiye’de bu konuda yap lacak çal malar için sunulmu tur. 
 
 
2. i me Davran  
 
Yerbilimlerinde, kimyasal bile imi sulu alüminyum silikat olan, tane boyutu 2 m’den küçük, su ile 
kar t r ld nda plastik özellikler gösteren do al malzemeler kil olarak tan mlanmaktad r. ekil 2’de 
gösterildi i gibi tüm kil minerallerinin farkl  iki yap  ta ndan olu tu u belirlenmi tir. Merkezinde 
silisyum iyonu, kö elerinde ise oksijen veya hidroksil iyonlar  bulunan birinci yap  ta  düzgün dörtyüzlü 
(tetrahedral) eklindedir. Düzgün dörtyüzlülerin tabanlar  ayn  düzlem üzerinde kalmak üzere 
kö elerinden alt l  halkalar vererek birle mesiyle düzgün dörtyüzlü tabakas  veya di er ad yla silika 
tabakas  olu ur. Merkezinde alüminyum iyonu, kö elerinde ise oksijen veya hidroksil iyonlar  bulunan 
ikincil yap  ta  düzgün sekizyüzlü (oktahedral) eklindedir. Düzgün sekizyüzlülerin birer yüzeyleri ayn  
düzlem üzerinde kalacak ekilde kö elerinden birle mesiyle düzgün sekizyüzlü tabakas  veya di er ad yla 
alümina tabakas  olu ur. Alümina tabakas na gibsit tabakas  da denilmektedir. Alüminyum yerine merkez 
iyonu olarak magnezyum geçti inde magnezya veya brusit tabakas  olu ur (Grim, 1968). 
 

i me derecesine göre kil mineralleri montmorillonit, illit ve kaolinit (Tablo 1) olmak üzere üçe ayr l r. 
 

 Montmorillonit, nontronit, beidellit, saponit, vermikulit simektit grubu killeri olu turur ve grubun en 
tipik minerali montmorillonittir. Montmorillonitin kimyasal bile imi (OH)4Si8Al4O20 nH2O’dir. 
A rl kl  olarak tüf ya da volkanik külün bozunmas n n yan  s ra bazik kayaçlar n l ml  iklim 
bölgelerinde ayr t , magnezyunca zengin ortamlarda olu ur. ki silika tabakas  ile bir alümina 
tabakas ndan olu tu undan 2:1 minerali olarak da adland r l r ( ekil 2). 2:1 katman n kal nl  
yakla k olarak 0,96 nm’dir. nce tabaka yap s na sahip olan montmorillonit kristalleri içerisine giren 
su, tabakalar aras ndaki ba n çok zay f olmas  nedeniyle bu tabakalar aras ndaki yakla k 10 A  olan 
mesafeyi önemli ölçüde geni leterek, tabakalar n birbirinden ayr lmas na, dolay s yla da zemin 
hacminde önemli miktarda hacimsel büyümeye neden olur. 

 
 Yar  kurak ve l ml  iklim ku aklar nda eyllerin ayr mas  sonucu ve potasyumca zengin ortamlarda 
olu an illitler i ebilen kil grubunda yer almakla beraber, genellikle önemli problemlere yol açmazlar. 
Kimyasal bile imi K2Al4(Si6Al2O20)OH4 olan illitlerin mineralojik yap s , montmorilonitte oldu u gibi 
alimüna yap s n n 2 silika tabakas  aras na s k mas ndan olu ur ( ekil 2). Tabakalar aras na giren 
potasyum iyonlar  ba  bir miktar kuvvetlenmesine neden oldu undan su moleküllerinin tabakalar 
aras na s n rl  hacimlerde girmesine yol açar.  

 
 Olu um itibariyle feldspat içeren granitik veya volkanik kayaçlardaki feldspatlar n bozunarak kaolinit 
mineraline dönü mesi ile olu ur. Al4Si4O10(OH4) kimyasal bile imindeki kaolinitin yap s  1 silika ve 1 
alümina tabakas ndan olu tu undan 1:1 tabaka yap s ndad r ( ekil 2). Ortamdaki potasyumun tümüyle 
uzakla t r ld  ileri derecede bir ayr ma sonunda olu an kaolinitin tabakalar  aras ndaki kuvvetli 
hidrojen ba lar  suyun tabakalar aras na girip i me meydana gelmesini engellemektedir. 

 
Tablo 1. Kil minerallerinin özelikleri (Mitchell, 1993;Türköz’den 2007). 

 
Özelik  Montmorillonit llit Kaolinit 
Tane Boyutu ( m) 0.01 - 1.0 0.02 - 2.0 0.5 - 5.0 
Tane ekli E  boyutlu yaprak Pul 6 kö eli pul 
D  Yüzey Alan  (m²/g)  70 - 120 70 - 100 10 - 30 
ç Yüzey Alan  (m²/g)  550 - 650 - - 

Plastisite  Yüksek Orta Dü ük 
Likit Limit  110 - 710 60 - 120 29 - 70 
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Plastisite ndisi 51 - 100 34 - 60 26 - 38 
Kohezyon Yüksek Orta Dü ük 

i me Kapasitesi  Yüksek Orta Dü ük 
Elektrik Yükü  0.5 - 0.9 1.0 - 1.5 0 
KDK (meq/100g) 80 - 150 10 - 40 3 - 15 
Özgül Gravite 2.35 - 2.7 2.6 - 3.0 2.6 - 2.8 
Tabakalar aras  mesafe (nm) 1.0 - 2.0 1.0 0.7 

Tabakalar aras  ba  Van der Waal's ba lar  
(zay f çekim kuvveti) Potasyum iyonlar  Hidrojen 

Net negatif yük (cmolc/kg) 80 - 120 15 - 40 2 - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 2 Kil minerallerinin kristal yap lar  ve tipleri (Grim, 1968). 
Suya doygun olmayan ve özellikle montmorillonit tipi kil minerali içeren zeminlerin zamana ba l  olarak 
su emmesi sonucunda hacim art  göstermesi veya hacim art n n engellenmesi durumunda a r  gerilme 
olu turmas  i me davran  olarak tan mlan r. Bu davran  gösteren zeminler de i en veya geni leyen 
zeminler olarak bilinir. Shi et al. (2002) likit limiti % 40’dan fazla olan, Plastisite Kart ’nda A hatt n n 
üzerinde olan ve % 5’den fazla montmorillonit içeren zeminlerin Çin’de i en zeminler olarak kabul 
edildi ini belirtmektedir. Kil minerali tipi ve yüzdesinin ba l ca rol oynad  i me davran nda gerilme 
durumu ve su (iklim, yeralt  su seviyesi, zeminin geçirgenli i, bitki örtüsü) di er önemli faktörlerdir. 

i me iki mekanizma ile aç klanabilir. Birincisi, de i ebilir katyonlar n hidrasyonu sonucu olu an 
tabakalar aras  i me, ikincisi ise kil yüzeyleri ve saf iyon konsantrasyonlar n n farkl l ndan do an 
osmotik i medir. (Lambe and Whitman, 1969). 
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i en zeminlerin tan mlanmas  için üç yöntem vard r. Birinci ve ikinci yöntemden elde edilen bilgiler 
i me davran n n bir ortamda olup olmayaca  hakk nda öne bilgi verirken, mühendislik yap lar n n 

tasar m nda deneylerden elde edilen i me parametreleri kullan l r.  
 

 X- n  k r n m  (XRD), diferansiyel termal analiz (DTA), taray c  elektron mikroskobu (SEM), 
boya adsorbsiyonu ve k z lötesi spektroskopisi gibi birinci gruptaki yöntemlerle kil minerallerinin 
varl  tespit edilebilmektedir (Öner, 2006; H mano lu, 2006). XRD montmorillonit, feldspat, 
klorit, kaolinit gibi standart minerallerden elde elden çizgilerin iddetleri ile mineraller için tespit 
edilen k r n m çizgilerinin kar la t r lmas  esas na dayan r. Özellikle kil minerallerinden olu an 
kayaçlar n mineralojik bile imlerini nitel ve nicel olarak ortaya koydu u için en çok tercih edilen 
yöntemdir. DTA minerallerin karakteristik termik reaksiyonlar n n belirlenmesi esas na, SEM 
minerallerin morfolojik özelliklerinin ara t r lmas  esas na, boya absorbsiyonu minerallerin renk 
reaksiyonlar n n ölçülmesi esas na ve k z lötesi spektroskopisi minerallerin bile im, yap  ve 
atomik ba  gibi özelliklerine ba l  olarak spektral karakteristiklerin belirlenmesi esas na dayan r.  

 
 kinci grup yöntem; likit limit, plastik limit, plastisite indeksi vb gibi indeks özellikleri ile su içeri i, 
kil içeri i, birim hacim a rl , sürjarj yükü gibi parametrelere ba l  s n flama ve ampirik ba nt lar  
kapsar. i me davran n n tan mlanmas nda do rudan yöntemlere oranla h zl  fakat dolayl  bir 
yöntemdir. Seed et al. (1962), Chen (1988) ve daha birçok ara t rmac  i me derecesini dü ük, orta, 
yüksek ve çok yüksek eklinde s n flara ay rarak i me potansiyelini tahmin etmeye çal m lard r. 
Nayak and Christensen (1974) ve Basma (1993) i me deneylerinden belirlenen veriler ile deneyleri 
daha k sa sürede sonuçlanan zemin indeks ve fiziksel özelliklerine ba l  parametreler aras ndaki 
ili kilere dayanan ampirik ba nt lar türetmi lerdir. 

 
 Üçüncü grup yöntem, i me gerilmesi ve i me birim deformasyonunun nicel olarak do rudan 
belirlendi i i me deneyleridir. Deneyler tek veya üç eksenli i me deney düzenekleri kullan larak 
gerçekle tirilir. Tek eksenli düzeneklerde, çelik halkalar n içine yerle tirilen örneklerin yanal yöndeki 
hareketleri önlenir. Üç eksenli düzeneklerde ise alüminyum halka veya lastik ceket içine konulan 
örne in belli bir yanal bas nç alt ndaki i me gerilmesi ve i me birim deformasyonu ölçülür. Sabit 
hacim yönteminde deformasyon kontrolü yap larak yani örnek i meye çal t kça örnek üzerine yük 
uygulan larak maksimum i me gerilmesine ula l r. Serbest i me yönteminde ise örne in üzerine 
uygulanan çok küçük yük alt nda örnek serbestçe i tikten sonra örne in ilk kal nl na gelinceye 
kadar s k t r l r. 

 
i en mineraller, zeminlerin yan nda kilta , çamurta , eyl, marn, fay bre i, killi ist, tüf gibi zay f, 

yumu ak ve dü ük dayan ml  kayaçlar n bünyesinde de bulunur (Bilir ve Müftüo lu, 2003). i en 
kayaçlar n büyük ço unlu u sedimanter kökenli olmakla birlikte, bazalt ve andezit gibi volkanik 
kayaçlarda da a nma veya kimyasal ayr ma sonucunda i me davran  ile kar la labilmektedir. 
 
Ön slatma, i en zeminin i meyen zeminle de i tirilmesi, zemin ile yap  aras na bo luk b rak lmas , 
zemin ile yap  aras nda s k abilir elemanlar kullan lmas , sürjarj uygulamas , i meyi azalt c  katk lar n 
kullan lmas , drenaj gibi yöntemler i me davran n n azalt lmas  için al nabilecek önlemler aras ndad r. 
Zeminlerin i me özelli ine sahip olup olmad klar  genellikle yap larda hasar meydana geldikten sonra 
anla lmaktad r. Yap n n tasar m  s ras nda i en zeminler göz önüne al nmam sa önlemler ço unlukla 
ba ar s z olmakta ve problemler sürekli olarak tekrar etmektedir. 
 
 
3. i me Davran n n Belirlenmesinde Uzaktan Alg laman n Rolü 
 
Son y llarda, yeryüzüne geni  bir bak  aç s  sunmak ve bir fiziksel temas olmaks z n veri elde etmek gibi 
önemli avantajlar ndan yararlanmak amac yla i me potansiyeli olan alanlar n belirlenmesinde ve i en 
alanlar n haritalanmas nda uzaktan alg lama teknolojisinden yararlan lmaya ba lanm t r. Geni  
yay l mlar gösteren i en alanlar n mineralojik analiz, s n flama - deneysel ba nt lar ve i me deneyleri 
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gibi yöntemler ile tan mlanmas  yo un emek bir çal may  gerektirir, zaman al c d r ve pahal d r. Uzaktan 
alg lamada veri toplama i lemi elektromanyetik alanlar içinde olu an spektral farkl l klar n ölçülmesi ile 
yap ld ndan minerallerin spektral farkl l klar ndan yaralan larak i me alanlar  tan mlanabilir. 
 
Belli bir dalga boyunda cisim taraf ndan yans t lan enerji olarak tan mlanan ve bile im, doku ve atomik 
ba  karakteristiklerine ba l  olarak mineralden minerale de i en spektral yans ma, kil mineralleri için 
elektromanyetik spektrumun k sa-dalga-k z lötesi (SWIR) bölgesinde olu ur. Kil mineralleri maya 
maruz kald nda bu enerjinin bir k sm  so urulur. So urulan bu enerji, kil minerallerini olu turan su ve 
hidroksil moleküllerinin belirli dalga boylar nda titre mesine neden olur ve minerallerin so urma 
öznitelikleri ile tan mlanan spektral karakteristikleri meydana gelir (Kariuki and Van der Meer, 2003a). 
 
Van der Meer (1999) “Uzaktan alg lama ile i en killer haritalanabilir mi ?” eklinde bir soru ortaya 
atarak yer bazl  SWIR yans ma spektrometrelerinin kil minerallerinin tan mlanmas nda, özellikle de 
simektit, illit ve kaolinitlerin spektral farkl l klar n n ölçülmesinde ay rt edici bir yetene e sahip oldu unu 
belirtmektedir ( ekil 3). Montmorillonit minerali için 1.4 m, 1.9 m ve 2.2 m dalga boyu yak nlar nda 
su molekülü titre im yapar. llit minerali için 1.4 m, 1.9 m dalga boyu yak nlar nda su molekülleri ve 
2.2, 2.3 ve 2.4 m dalga boylar nda Al-hidroksil molekülü titre ir. Kaolinit ise 1.4 m ve 2.2 m dalga 
boyu yak nlar nda titre im gösterir.  
 
Kil minerallerinin tan mlanmas  ve haritalanmas nda 0.1 m gibi büyük spektral dilimler içeren 
LANDSAT, ASTER gibi alg lay c lar ile spektral band aral klar  10 nm boyutuna indirilmi  uçak tabanl  
AVIRIS, HyMap, DAIS ve uydu tabanl  HYPERION alg lay c lar  kullan lmaktad r (Çetin, 2008). 
Ancak, geni  bandl  alg lay c lar bant oranlamas  gibi yöntemlerle kil minerallerini toplu olarak 
haritalamakta ve kil minerallerinin isimlendirilmesi hemen hemen imkans z olmaktad r. 0.4 – 2.5 um bant 
aral n  kapsayan 224 spektral bandl  AVIRIS (Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer), 0.44 – 
2.47 um bant aral n  kapsayan 126 spektral bandl  HyMap (Hyperspectral Mapper), 0.4 – 2.5 um bant 
aral n  kapsayan 72 spektral bandl  DAIS ve 0.4 – 2.5 um bant aral n  kapsayan 220 sürekli spektral 
bandl  HYPERION gibi hiperspektral alg lay c lar ile yüksek spektral çözünürlüklü görüntüler elde 
edildi inden i en alanlar n tan mlanmas  ve haritalanmas nda ba ar l  sonuçlar al nmaktad r. Ancak 
atmosferdeki oksijen, su buhar  ve karbondioksit gibi gazlar hiperspektral görüntülerin baz  bantlar nda 
veriyi etkilemekte ve elde edilen görüntünün istenilen nitelikte olmas n  engellemektedir. Chabrillat et al. 
(2002) AVIRIS ve HyMap alg lay c lar n n görüntülerini kullanarak Colorado’da (USA), Kariuki and 
Van der Meer (2003b) DAIS alg lay c s n n görüntüsünü kullanarak spanya’n n güneyinde Antequera’da 
ve Bagchi et al. (1996) JERS ve LANDSAT TM görüntülerini kullanarak Umman’da, i en zeminlerin 
haritalamas  üzerine çal malar yapm t r.  
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ekil 3. Kil minerallerinin spektralar  (Chabrillat ve Goetz, 1999). 
 
Kurak ve l man iklime sahip bölgelerde, yaz aylar nda zemin bünyesindeki suyu kaybettikçe kurumaya 
ba lar ve zemin yüzeyinde bu bölgelerin potansiyel i me alanlar  oldu unu gösteren büzülme çatlaklar  
veya m s r patla  dokusu olu ur ( ekil 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 4. Zeminin i me özelli ine sahip oldu unu gösteren a) büzülme çatlaklar  b) m s r patla  dokusu 
 (Surevoid, 2010). 
Bu deformasyonlar küçük lokal alanlarda mm mertebesinde meydana geldi i için günümüz uzaktan 
alg lama teknolojisi ile bu yüzey de i imlerinin tespit edilip edilemeyece i tart maya aç kt r. Ancak, 
hava ko ullar  ve bitki örtüsünden etkilenmeyen ve gece-gündüz veri alabilen radar alg lay c lar n n 
(InSAR) bu deformasyonlar  belirleyerek i en alanlar n haritalanabilmesi konusunda ara t rmalar 
yap labilir. 
 

i en zeminler, Türkiye’de de bulunmakla birlikte, yerel olarak ya anm  i me problemlerine ait bilgiler 
d nda i en alanlar n yay l m  ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktad r. Tablo 2’de Türkiye’de 
uzaktan alg lama ile bu kapsamda yap lacak ara t rmalarda, do ruluk kontrolünde kullan lmak üzere, kil 
minerallerinin kar la ld  alanlar verilmektedir. 
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Tablo 2. Türkiye’de kil minerallerinin kar la ld  alanlar. 
 

Kaynak Yer Kil Mineralleri 
Acar vd. (2001) Konya – II. Organize Sanayi Bölgesi B 
Akkoca ve Sa ro lu (2002) Elaz  – Çayba  Havzas  Kl, S,  
Av ar (2007) Ankara – Yüzüncüy l ve Karakusunlar S, illit, kaolinit 

Bilir vd. (2009) 
Edirne – Enez 
Bolu - Göynük - Himmeto lu Köyü 

S 
S 

Buzkan ve Köklü (2009) Zonguldak – Gökçetepe Formasyonu S 
Ceryan vd. (2009) Trabzon – Arakl  – Ta önü Oca  B 
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Ba c lar Yöresi S-Kl 

Tosun ve K rm z ta  (1993) anl urfa – Harran Bölgesi , M 
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Y ld z vd. (2003) Konya – Çumra Bölgesi B 
Y lmaz (1998) Tokat – Erbaa Köklüce S 
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    S: Simektit, M: Montmorillonit, : llit, Ka: Kaolinit, Kl: Klorit, -S: llit- Smektit, B: Belirlenmemi . 
 
 
 
4. Sonuç ve Öneriler 
 
Kil minerallerinin te his edilmesinde ve haritaland r lmas nda minerallerin kimyasal özelliklerinden ve 
kristal yap lar ndan kaynaklanan spektral farkl l klardan yararlan l r. i me derecesi aç s ndan en tehlikeli 
olan kil minerali, simektit grubu montmorillonit mineralidir. 1.4 m, 1.9 m ve 2.2 m dalga boyu 
yak nlar nda absorbsiyon özelli ine sahiptir. Bu de erler, elektromanyetik spektrumda SWIR bölgesine 
kar l k geldi inden AVIRIS, HYPERION, HyMap, DAIS, ASTER, LANDSAT ve ASTER gibi 
alg lay c lar n görüntüleri ile i en zeminler ortaya ç kar labilir. Bu alg lay c lardan ilk dördünde dalga 
boyu aral k say s  fazla oldu undan mineralleri tan mlama ve ay rt etme kapasiteleri yüksektir. 
LANDSAT ve ASTER gibi alg lay c larda band say s  az ve bant aral klar  geni  oldu undan spektral 
çözünürlükleri dü üktür ve kil minerallerinin ay rt edilmesi güçtür. 
 

i en mineral varl na i aret eden alanlar n uzaktan alg lama ile tan mlanmas nda di er bir veri de i me-
büzülme çatlaklar , m s r patla  dokusu gibi yüzey de i imleri olabilir. Mekansal ve radyometrik 
çözünürlükteki hassasiyet artt kça bu verilerden yola ç k larak i en zeminler kolayl kla tan mlanabilir. 
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Dünya çap nda problem olan i en zeminler Türkiye’de de bulunmakla birlikte, lokal olarak ya anm  
i me problemlerine ait bilgiler d nda i en alanlar n yay l m  ile ilgili herhangi bir veri 

bulunmamaktad r. Emek yo un ve pahal  jeoteknik yöntemlerle Türkiye gibi geli mekte olan ülkeler için 
zor olan i en alanlar n belirlenmesi ve haritalanmas  uzaktan alg lama teknolojisinin uygulanmaya 
ba lanmas  ile yap labilir hale gelmi tir. i en alan haritalar  elde edildikten sonra, bu noktalardan 
al nacak örneklerin i me gerilmesi, i me birim deformasyonlar  ve kil minerali yüzdeleri de belirlenerek 
haritalar üzerine i lenmelidir. Uzaktan alg lamada ya anacak bundan sonraki geli melerin i en zemin 
ara t rmalar na olumlu yans yaca  dü ünülmektedir. 
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Özet 
 
Yersel Fotogrametri uygulamalar nda nesne koordinat sistemi ve resim koordinat sistemi aras ndaki ba  
farkl  de erlendirme yöntemleri ile kurulabilmektedir. Bu yöntemler çal lacak nesnenin büyüklü üne, 
konumuna, nesnedeki derinlik farklar na, kullan lacak yaz l m ve donan ma, beklenen do ruluk ve sonuç 
ürüne göre tercih edilmektedir. Bu çal mada küresel yüzeyli nesne olarak kubbe seçilmi  ve Selçuk 
Üniversitesi Kampus Camisi çal lm t r. Fotogrametrik de erlendirmede kullan lacak resimler 2,25m 
boyunda, 4 m2 alana sahip bir uçurtma, Pentax Optio A30 kamera ile çekilmi tir. Çal ma alan n n 
ölçüleri, kubbelerin dayand  yüzey alan  1502,14m2, eni 39.31m, boyu 42.40m dir. Nesne yüksekli i 
31m dir. Fotogrametrik de erlendirme Topcon Image Master program  ile yap lm t r. Bu yöntemle elde 
edilen çizimlerin mimari röleve için uygun oldu u görülmü tür. 
 
Anahtar kelimeler : Küresel yüzeyli nesne, Topcon Image Master, Resim çekimi, Fotogrametrik 
de erlendirme, Uçurtma.. 
 
 
AN EXPER MENTAL APPL CAT ON TECHN QUES FOR SPHER CAL SURFACED-

OBJECTS TO IMAGE CAPTURE AND EVALUATION IN PHOTOGRAMMETRY 
 
 
Abstract 
 
In close range photogrammetry applications, the link between the object coordinate system and image 
coordinate system can be established through different evaluation methods. These methods are preferred 
according to the size and the location of the studied object, depth differences in the object, software and 
hardware to be used, the expected accuracy and the outcome. In this study, as a spherical surfaced-
object, domes is chosen and Mosque has been studied. Images to be utilized in photogrammetric 
evaluation  were taken with a  Pentax Optio A30 camera and a 2.25 m long kite with 4 fields. The 
measures of the study area, surface field that the domes are located are  1502,14m2, width 39.31m, height 
42.40m. Photogrammetric evaluation was performed with the Topcon Image Master program. The 
drawings obtained through this method were seen appropriate for architectural relievo. 
 

Keywords: Spherical Surfaced-Object, Topcon Image Master, Image Capture, Photogrammetric 
Evaluation, Kite. 
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1. Giri  
Günümüzde al nan resimlerin de erlendirilmesi say sal olarak yap lmaktad r. Bu ekilde bilinen ölçme 
metotlar  ile elde edilecek detayla k yaslanmayacak say da çok bilgi elde edilmektedir. Bu sayede 
toplanan veri üç boyutlu koordinatlardan tarihi yap n n tekrar elde edilmesi, restorasyon ve korunmas  
gibi amaçlar için elde edilir. Tarihi yap larda bulunan karma k ekil ve motiflerin ölçekli çizimleri klasik 
yöntemlerle birçok durumda yap lamazken fotogrametrik yöntemlerle istene ölçekte, bütün ayr nt lar yla 
yap lmaktad r (Tüde  1996). Fotogrametrik yöntem kullan larak elde edilen resimlerle eski eserlerin 
restorasyonu yap labildi i gibi yeni yap lar n ölçülmesinde de kullan labilirli i bu tu tekni in önemini 
göstermektedir.  

Bu çal mada, uçurtma kullan larak elde edilen veriler dijital fotogrametri yöntemi ile de erlendirilmi tir. 
Bunun için örnek olarak Selçuk Üniversitesi Kampüs Cami kubbeleri seçilmi tir. Kullan lan kameran n 
kalibrasyonu Selçuk Üniversitesi Fotogrametri Laboratuar nda Topcon Image Calib program  ile 
yap lm t r.  Kontrol noktalar n n ölçümü RTK GPS ile ölçülmü tür. Bu ekilde uçurtmayla çekilen 
resimlerle haz rlanan çizimlerin mimari röleve al m  için uygun bir yöntem oldu u görülmü tür. Sonuç 
olarak, Kampüs Cami kubbe çizimleri 1/50 ölçe inde yap lm t r. 

 
 
2. De erlendirme Yöntemleri 
 
Yersel fotogrametride obje koordinat sistemi ve görüntü koordinat sistemi aras ndaki ba lant n n 
kurulabilmesi için farkl  de erlendirme yöntemleri kullan lmaktad r. Bu yöntemler çal lacak objenin 
derinlik farklar na, söz konusu objenin büyüklü ü ve konumu, kullan lacak yaz l m ve donan ma, 
beklenen do ruluk, sonuç ürünün kullan m amac na göre s n fland r lmaktad r. Bunlar; 
 

 Tek görüntü yöntemi 
 Stereo görüntü yöntemi 
 Ortofoto yöntemi 
 I n demetleri yöntemi olarak s ralan r. 

Tek görüntü yöntemi nesne yüzeyinin geometrisi genel olarak biliniyor ve yüzey dokusunun 
belgelenmesi isteniyorsa tercih edilir (Hanke ve Grussenmeyer 2002 ). Di er bir deyi le nesne yüzeyinin 
düzlem oldu u yani derinlik farklar n n bulunmad  nesneler için kullan lan bir yöntemdir.   

Nesne yüzeyinin düz olmad , derinlik farklar n n bulundu u nesne geometrisinin tam anlam yla 
bilinmedi i durumlarda, 3 boyutlu bir nesnenin tek görüntü ile yeniden olu turulmas  mümkün de ildir. 
Tarihi ve kültürel yap lar n, sanat eserlerinin yüzeylerinde derinlik fark n n bulundu u durumlarda stereo 
de erlendirme yöntemi tercih edilmelidir. Böyle durumlarda en az 2 görüntünün kullan lmas  
gerekmektedir. Stereo de erlendirme yönteminde, foto raf al m yöntemi olarak normal al m durumu 
tercih edilmekle birlikte kullan lan yaz l m ve donan m n özelliklerine ba l  olarak e ik ve dönük al m da 
yap labilir. Mercek distorsiyonlar n  göz ard  eden metrik kameralar bu yakla mda s k s k kullan l r.  yi 
sonuçlar almak için kamera ve nesne aras ndaki mesafe 1:5 ve 1:15 oran nda olmal d r  (Hanke ve 
Grussenmeyer 2002 ).  
 
Nesne yüzeyinde derinlik farklar n n bulundu u durumlarda kullan lan di er bir yöntem ortofoto 
yöntemidir. Ortofoto e iklik, dönüklük ve diferansiyel alanlarda yükseklik etkileri giderilmi , 
ölçeklenmi , bir haritan n geometrik niteliklerine sahip yeniden örneklenmi  bir foto raf, görüntü olarak 
tan mlanmaktad r. Klasik ortofoto üretimi diferansiyel tek foto raf de erlendirmesini temel almaktad r. 
Yani görüntünün tümünün tek görüntü yöntemiyle olu turulmas  yerine küçük parçalar halinde tek 
görüntü yöntemi ile elde edilmesidir. Bu ekilde görüntünün tümünde yükseklik farklar ndan gelen 
hatalar n düzeltilebilmesi için bu diferansiyel alanlar n yükseklik bilgisine sahip olunmal d r. Yükseklik 
farklar ndan ileri gelen hatalar, araziyi tümüyle modelleyen Say sal Arazi Modeli(SAM) ya da Say sal 
Yükseklik Modeli(SYM) yard m yla tümüyle giderilmekte veya minimize edilmektedir (Ecker 1992). 
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Karma k bir yap n n hassas bir ekilde yeniden olu turulmas nda birçok durumda tek bir stereo görüntü 
çifti yeterli olmamaktad r. Bu nedenle çok say daki foto raf bir nesnenin tamam n  örtecek ekilde 
kullan larak bütün yap n n homojen bir ekilde çözümlenmesi için ve ek ölçümlerden de yararlanmak 
için, bütün foto raf yöneltmelerinin e  zamanl  çözümünü gerektiren n demetleri yöntemi 
kullan lmaktad r (Hanke ve Grussenmeyer 2002 ). Resim çekimlerinin çekim yerinin önemli olmad  bu 
yöntemde resimler rastgele seçilmi  noktalardan ve binan n tümünü kaplayacak ekilde bindirmeli olarak 
çekilmelidir. 
 

 
3. Uygulama 

 

3.1. Arazi Çal mas   

Resim çekimi için kullan lan uçurtma sistemi ekil 1.’de gösterildi i gibi 2.25m boyunda, 4m2 alan sahip 
ve dört hücreli bir uçurtma, sensör büyüklü ü 5.75mm x 4.31mm ve alan  0.24cm2 olan Pentax Optio 
A30 foto raf makinesi, foto raf makinesine ili tirilen el GPS’i ve foto raf makinesinin yatay durmas n  
sa layan ip sisteminden olu maktad r.  Cami kubbeleri üzerine 108 tane kontrol noktas  20 cm’lik daireler 
eklinde i aretlenmi tir. Bu kontrol noktalar n n ölçümü RTK GPS ile ölçülmü tür. Tüm fotogrametrik 

i lem ad mlar  a a daki gibi özetlenebilir. 

 Kamera kalibrasyonu, 
 Nesne üzerinde kontrol noktalar n n tesisi ve ölçümü, 
 Uçurtma ile resim çekme, 
 Topcon Image Master program  ile fotogrametrik de erlendirme i lemleri ve çizimi, 
 CAD ortam nda çizim düzeltmeleri. 

3.2. Kamera Kalibrasyonu ve Fotogrametrik De erlendirme 

Kamera kalibrasyonu Topcon Image Master’ n Image Calib program  ile yap lm t r. Selçuk Üniversitesi 
Fotogrametri Laboratuar n n duvar na kalibrasyon ka d  yap t r larak 5 farkl  yönden ekil 2.’de 
gösterildi i gibi resimler çekilmi tir. Hesaplanan kamera parametreleri Tablo 1’de gösterildi i gibi 
bulunmu tur.  

Tablo 1. Kullan lan kamera parametreleri. 
 

Merce in odak uzakl  : 7.915360mm 
zdü üm merkezinin  x koordinat  : 3.321917mm 
zdü üm merkezinin  y koordinat  : 2.634150mm 

Radyal mercek distorsiyonu (K1)  : 3.314527e-003mm 
Radyal mercek distorsiyonu (K2)   : -3.838678e-005mm 
Te etsel mercek distorsiyonu (P1) : -3.291322e-004mm 
Te etsel mercek distorsiyonu (P2) : -1.751926e-004mm 
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ekil 1. Uçurtma sistemi 

 

A a                                    Yukar                               Sa  

 

Ön                                         Sol 

ekil 2. Kalibrasyon Resimleri 

 
Resim çekimini yapabilmek için uygun yön ve uygun h zda rüzgâr beklenmi tir. Rüzgâr h z n n 10-
15km/saat aras nda olmas  gerekmektedir. Bunun nedeni de rüzgâr n h z  bu de erlerin alt nda ise sistem 
kald r lamamakta, bu de erlerin üstündeyse de sürüklenme riski olu maktad r. Uygun rüzgâr yönü ve h z  
yakaland ktan sonra uçurtma uçurulmu  ve bir müddet havada seyri izlenmi tir. Havada sabit uçulabilinen 
durumlarda, yakla k 50-60m ip sal nd ktan sonra kamera sistemi uçurtmaya ili tirilmi tir.  p, uçurtma 
yakla k caminin üzerine gelene kadar sal nm t r. Uçu  s ras nda uçurtman n caminin üstünde olup 
olmad  sürekli kontrol edilmi tir. ekil 3.’de uçurtma caminin üzerinde resim çekerken, ekil 4.’de 
uçurtman n çekti i örnek bir resim ve  ekil 5.’de de el GPS’i ile al nan uçurtma güzergah  
görülmektedir. Bu ekilde uçurtma kullan larak elde edilen resimlerin fotogrametrik de erlendirmesi 
Topcon Image Master program  ile yap lm t r.   
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ekil 3. Uçurtma Resim Çekerken 

 

ekil 4. Uçurtmayla Çekilen Bir Resim 
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ekil 5. Uçurtma Güzergah  

 

4. SONUÇLAR VE ÖNER LER 

Bu çal mada uçurtma kullanarak Kampüs Camii kubbe çizimi yap lmas  hedeflenmi tir. Kullan lan 
uçurtma 2.25m boyunda, 4m2 alan sahip ve dört hücrelidir. Pentax Optio A30 kamera kullan lm t r. Bu 
kameran n sensör büyüklü ü 5.75mm x 4.31mm ve alan  0.24cm2 ‘dir. Cami üzerinde RTK GPS 
yöntemiyle 108 tane nokta koordinatlar  ölçülmü tür. Bu koordinatlar yard m yla demet dengelemesi 
yap lm t r. 

Uçurtma ile çekilen resimlerden elde edilen modelin x, y, z yönündeki konumlar n standart hatas  s ras  
ile Sx= 0.0134mm, Sy=0.0142mm, Sz= 0.0227mm dir. En büyük art k hata, Dx= 0.0396mm,  Dy= 
0.0469mm, Dz= -0.0863mm olmu tur. 
 
Uçu  yüksekli i uçurtma ipine ba l  olarak, dü eyde 100-500m aras nda görüntü al nabilmektedir. 
Kameran n odak uzakl  7.9mm ve 100m ve 500m uçu  yüksekli i al nd nda s ras  ile resim ölçe i 
1/790 ve 1/3950 olmaktad r. Yani bu sistemle çal labilecek resim ölçe i aral d r. 
 
Foto raf makinemizin büyük kenar  5.75mm ve küçük kenar  4.31mm dir. ekil 6’da görüldü ü gibi 100 
ile 500m aras nda uçurtma uçuruldu unda yeryüzünde kar l  olan uzunluklar a a daki grafikte 
gösterilmi tir. Bu de erlerden yararlanarak tesis edece imiz kontrol ve poligon noktalar  aras ndaki 
mesafeler belirlenlemeye yard mc  olmaktad r. 
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ekil 6. Resim kenarlar n n yüksekli e göre yeryüzündeki kar l klar  

 
Yukar dan resim çekme sistemleri aras nda, resim maliyeti en ucuz olan sistemdir.  Çünkü sistem 
uçurtma, ip, resim çekme sisteminden olu maktad r. Ba ka bir masraf yapmadan tekrar tekrar 
kullan labilmektedir. 
 
Yersel fotogrametri ile say sal fotogrametri k yasland nda tüm i lem ad mlar  say sal ortamda 
yap ld ndan dolay  say sal fotogrametri daha avantajl d r. Arazi çal mas  tamamland ktan sonra büro 
çal mas  oldukça k sa sürmektedir. Resimler üzerinde yap lan fotogrametrik de erlendirmeler sonucu 
Kampus Cami çe itli ölçeklerde röleveleri üretilebilmi tir. 
 
Uçurtma kullan larak resim çekimlerinin yap lmas  için aç k alan gerekmektedir. Resim çekimleri aç k 
alandan uygun rüzgar esti inde yap labilmi tir. Camii etraf nda bulunan a açl k alan çekim yap lmas n  
engellemi tir. Bu durum sürenin uzamas na neden olmu tur. Uçurtma ile çekim yap lacaksa aç k araziler 
ve küçük yap lar tercih edilmelidir. 
 
Uçurtmayla resimler, görmeden çekildi i için modelde aç k bölgelerin kalmas  kaç n lmazd r. Topcon 
Image Master ile model olu turup mümkün olan çizim yap ld ktan sonra aç k alanlar veya tam 
görülemeyen detaylar AutoCad ile tamamlanmas  zorunlu olmu tur. Uçurtman n konumu bizim 
taraf m zdan yönlendirilemez. Rüzgar n yönü ve iddeti uçurtman n konumunu belirlemektedir. Bu 
nedenle çekilen resimler geli i güzeldir. Uygun stereo resim çiftleri olu turmak zorla maktad r. 
 
Resim çekimleri hava artlar na ba l  olarak, rüzgar h z n n 10-15 km/saat oldu u zamanlarda 
yap labilmektedir. Bunun d ndaki rüzgar h zlar nda; daha zay f esiyorsa sistemi kald ram yor veya daha 
kuvvetli esiyor ise uçurtma sistemi sürüklenme riski artmaktad r. Uçurtma sistemi ile çekilmi  
resimlerden, fotogrametrik de erlendirmeler sonuçunda ekil 7’deki ölçekli çizim elde edilebilmi tir. 
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ekil 7. Örnek çal ma alan n n fotogrametrik de erlendirme ile elde edilmi  ölçekli çizimi. 

 

Bu ekilde uçurtmayla çekilen resimlerle haz rlanan çizimlerin mimari röleve al m  için uygun bir yöntem 
oldu u görülmü tür.  
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DÜ ÜK RTIFADA MODEL HAVA ARAÇLARI LE BÜYÜK 
ÖLÇEKLI HARITALARIN ÜRETILMESI 

 
M. Zeki CO KUN1 

 
1 stanbul Teknik Üniversitesi, n aat Fakültesi, Geomatik Mühendisli i Bölümü, 

stanbul, coskun@itu.edu.tr 
 
Özet 
 
Bilindi i üzere son zamanlarda geli en teknoloji ile birlikte modelcilik sektörüde geli mektedir. Bir süredir 
uygulanan model helikopter veya uçaklar ile görüntü alma, kay t etme ve izleme yap labilmektedir. Bu 
uygulamalar n d nda al nan görüntülerin metrik de erlendirmeside yap labilir. Bu çal ma  TÜ - BAP taraf ndan 
proje olarak desteklenmi tir. Projede uygun fotograf makinalar n  veya laser taray c lar n  model uçak/helikoptere 
yerle tirilerek görüntü almak almak ve bunlar  3 boyutlu model olu turmak için kullan m  amaçlanm t r. Bu amac  
gerçekle tirmek için Fotogrametrik resim çekilebilecek bir foto raf makinas na uygun hava arac n  tasarlanm ,  
uçu  testleri yap lm , Foto raf çekilmi tir ve bu araç n otonom uçu a haz r hale getirilmesi çal malar  devam 
etmektedir. Çekilen resimden elde edilen do ruluk henüz desimetre mertebesindedir ve bu do rulu un artt r lmas  
çal malar  devam etmekterdir. 
 
 
Anahtar kelimeler : Fotogrametri, Model, Resim, Uçak, Helikopter. 
 

PRODUCTION OF LARGE FORMAT MAPS BY MODEL AIRCRAFT AT LOW 
LEVET ALTITUDE 

 
 
Abstract 
 
 
As known developing on technology model plane sector has been developed. Recording images and videos by 
model aircraft has been realized for years. Images or pictures can be evaluated for map productions. This study is 
supported by ITU- BAP Department as a project. In this project suitable cameras are placed to the model air 
vehicles and pictures are taken and the major aim of the project is to produce 3D model. For that aim, an appropriate 
air vehicle is planned,  designed, flown and taken pictures. This vehicle have been planning to fly autonomously. 
The accuracy of a point on the pictures is about decimetres and studies for increase the accuracy is still proceeding. 
 
 
Keywords : Photogrammetry, Model, Picture, Plane, Helicopter. 
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GÜMÜ HANE (TÜRK YE) L NDEK  BARAJLARIN TET KLEM  
OLDU U DEPREMLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME 
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Özet 
 
Son y llarda, barajlarla ili kili olarak sismik aktivitede meydana gelen de i imler üzerine Türkiye’de ve 
dünyada çok say da çal ma yap lmaktad r. Çünkü hem Türkiye’de hem de dünyada birçok baraj, 
genellikle sismik olarak aktif olan bölgeler üzerinde in a edilmektedir. Barajlar n bir depremi nas l 
tetikleyebilece ine dair en yayg n kabullenme, mikro çatlaklarda meydana gelen ekstra su bas nc  ve bir 
rezervuar civar  ile yer alt ndaki çatlaklard r. Kayaçlardaki su bas nc  artt nda, bu bas nç tektonik 
deformasyon alt ndaki fay gibi davranmakta ve sonuçta  depremler barajlar n etkisiyle meydana 
gelebilmektedir. 
Bu çal mada, Türkiye’de bir baraj bölgesi olan Gümü hane’deki barajlar n depremler üzerindeki 
etkilerini ortaya koyabilmek amac yla, jeofizik ve jeodezik ara t rmalara dayal  istatistiksel bir deprem 
analizi yap lm t r. Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü’nden 
temin edilen ve 39.5 -41.0 K enlemleri ile 38.5 -40.0 D boylamlar  aras nda kalan bölgede 1970-
2010 y llar  aras nda magnitüdü MD 2.3 olan, derinli i 70 km’den küçük 440 adet deprem 
analiz edilmi tir. Bu analiz be  baraj bölgesi üzerinde odaklanm t r: K zlarkalesi, Koruluk, 
Köse, Kürtün, ve Torul Barajlar . De erlendirmede, barajlar n su biriktirmeye ba lamadan 
öncesinde ve sonras nda olu an depremlerin özellikleri, büyüklükleri ve say lar  dikkate al nm  
ve Gümü hane’deki barajlar n deprem üretim potansiyeli üzerine baz  önemli sonuçlar elde 
edilmi tir. Bölgede baraj yap m ndan sonraki artan deprem potansiyeli, deprem say s -magnitüd 
ili kilerinden ve zamanla deprem say s  de i imlerinden net olarak ortaya konmu tur. Barajlar n 
su seviyelerindeki radikal de i imler ve Kuzey Anadolu Fay sistemine olan yak nl k, deprem 
aktivitesinin bu bölgede devam etti i sonucunu ortaya koymaktad r. Sonuç olarak, 
Gümü hane’deki barajlar n deprem olu umundaki etkilerini ortaya koyabilmek için gerekli 
bilgimiz oldukça s n rl d r. Dolay s yla, jeofizik, jeodezik ve jeolojik parametreler yan nda 
Gümü hane’deki baraj bölgelerinin mikro sismik aktivitesinin ortaya konulmas  oldukça 
önemlidir. 
 
Anahtar kelimeler : Baraj, deprem, tetiklenmi  deprem, magnitüd, deprem say s  
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AN ASSESSMENT ON THE EARTHQUAKES TRIGGERED BY DAMS IN 
GÜMÜ HANE PROVINCE (TURKEY) 

 
Abstract 
 
In recent years, numerous studies have been made in Turkey and different part of the world on the 
changes in seismic activity associated with the dams. Because, many dams are generally being built in the 
seismically active regions in both Turkey and all over the world. The most widely accepted explanation of 
how dams cause an earthquake is related to the extra water pressure created in the micro-cracks and 
fissures in the ground under and near a reservoir. When the pressure of the water in the rocks increases, 
this pressure acts as a fault which is already under tectonic strain and thus earthquakes can be occurred 
by dams. 
In this study, it is made a detailed statistical earthquake analysis based on the geophysics and geodetic 
investigations in order to detect the effects of the dams on the earthquakes in Gümü hane, a dam region 
in Turkey. The data is provided with Bogazici University, Kandilli Observatory and Earthquake Research 
Institute and the study region is between the co-ordinates 39.5 N and 41.0 N in latitude and by the co-
ordinates 38.5 E and 40.0 E in longitude. The analysis is made by using 440 earthquakes with 
magnitudes MD 2.3 and smaller than 70 km between the time interval 1970 and 2010. This analysis is 
focused on five dam regions: K zlarkalesi, Koruluk, Köse, Kürtün, and Torul Dams. In the assessment, 
the properties of earthquakes occurred before and after the impounding of water of these dams, 
magnitudes and occurrence numbers of earthquakes are considered and some important results are 
obtained on earthquake production potential of dams in Gümü hane. Increasing earthquake potential 
after the damming up in study region is defined clearly from the relationships between frequency and 
magnitude distribution of earthquakes and from the changes of earthquake numbers versus time. Radical 
changes in the water levels of dams and adjacency with the North Anatolian Fault system produce the 
result that earthquake activity in this region has continued. Consequently, our knowledge for the effects 
of dams on the earthquake occurrences in Gümü hane is still very limited. So, it is quite important to 
monitor the microseismic activity of dam regions in Gümü hane as well as the analyzing of other 
geophysical, geodetic, and geological parameters. 

Keywords: Dam, earthquake, triggered earthquake, magnitude, earthquake number 
 
 
1. Giri  
 
Baraj, bir akarsu vadisini kapatan ve arkas nda su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullan lma, sulama 
suyu temini ve akarsular n düzenlenmesi gibi pek çok gayeye hizmet eden ekonomik faydas  büyük olan 
tesislerdir. Barajlar, farkl  do al kuvvetlere, geçmi te olmu  veya gelecekte olmas  beklenen olaylara 
kar  koyabilecek ekilde tasarlan r. Genellikle 100 y l veya daha fazla hizmet vermesi beklenen bu 
önemli yap lar n tasarlanmas ndaki en önemli k s m, baraj n y k lmas na neden olabilecek depremler veya 
su bask nlar  ile sonuçlanabilecek do a olaylar n n gelecekte olma olas l n n dikkate al nmas d r 
(CSCD, 1985). Barajlar n depremleri nas l tetikledi ine dair kabul edilebilir en yayg n varsay m mikro 
çatlaklarda meydana gelen ekstra su bas nc  ile bir rezervuar civar  ve yer alt ndaki çatlaklarla 
ili kilidir.kayaçlardaki su bas nc  artt  zaman bu bas nç tektonik deformasyon alt nda olan fakat kayaç 
yüzeylerinin k vr mlanmas  ile sürtünmeyi önleyen ile  fay gibi davran r. Barajlar, dü ük bir sismik 
aktivite seviyesine sahip bölgelerde deprem say s n n artmas na neden olabilir (Jauhari, 1999). Bununla 
birlikte, barajlar n tetikledi i depremler için bilimsel aç klamalar hala yeterince anla lm  de ildir ve 
dolay s yla tahmin edilmesi zordur. 
Sismik olaylar büyük baraj bölgelerinde veya rezervuar alanlar na yak n bölgelerde meydana gelmi  veya 
rezervuarlarda yap lan çal malar ve su birikiminin bir sonucu olarak fiziksel çevrelerdeki de i imlerin 
etkisi ile tetiklenmi  olabilir. Günümüzde ise gözenek bas nc ndaki s zmalar ve rezervuar suyunun 
a rl n n artmas  sismik aktivite de i imlerini etkileyen ana faktör olarak kabul edilmektedir. Aç kças , 
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100 m’den daha derin bir dolulu a sahip bir baraj için bile hiposantr civar ndaki kabuksal gerilme alan  
üzerindeki rezervuar suyunun artan a rl n n etkisi kayaç kütlesinin net a rl k gerilmesine k yasla 
ihmal edilebilir. Bununla birlikte, rezervuar suyunun birkaç kilometre derinlikte kayaç kütlesi içerisine 
s zmas  durumunda, gözenek bas nc  etkili gerilmeyi azaltacakt r ve faydaki makaslama kuvveti 
parametreleri  de erleri azalacakt r. Sonuçta, fay n toplam makaslama kuvveti  azal r ve faylar boyunca 
bir çatlak ilerlemesi ba layabilir ve buda bir depremi tetikleyebilir (ICOLD, 2009). 
 
Barajlar n veya yapay rezervuarlar n su ile doldurulmas  sonucu olu an sismik aktivite de i imleri 
Türkiye’de ve dünyan n farkl  bir çok bölgesinde ara t r lm t r (örne in, Akyol ve en, 2006; Eyido an 
v.d., 2009; Masakazu, 1986; Gupta, 2002 ve 2005). Örne in, Japonya’da 10 baraj bölgesi için %90 
güvenirlilikle önemli bir sismisite de i imi gözlenmi tir; deprem olu umunda sekiz olay için bir at , iki 
olay için bir azalma. Masakazu (1986) taraf ndan yap lan  istatistiksel bir analiz ile, baraj bölgesinde 
mevsimsel olarak büyük de i imlerin gözlendi i dönemlerde deprem aktivesinde oldukça dikkate de er 
de i imlerin oldu u ortaya konmu tur. Gupta (2005) Koyna, Hindistan, bölgesinde tetiklenmi  
depremlerin fizi ini anlayabilmek için detayl  bir ara t rma yapm t r. Yapt  çal mada, Koyna 
bölgesindeki tetiklenmi  sismisitenin  1962’de Shivaji Sagar’daki su birikiminden itibaren 41 y ldan fazla 
bir süredir olu maya devam eden bu tür olaylara klasik bir örnek oldu unu ifade etmi tir. Koyna 
bölgesinde yap lan detayl  ara t rmalar tetiklenmi  depremlerin a r  yüklenmeden, yüksek su 
seviyelerinden ve yüksek su seviyelerinin bekleme sürelerinden etkilendi ini ortaya koymu tur. 3 Eylül 
2008 (yerel saat itibariyle 02:22, ML=5.2) depremi Atatürk Baraj  ve Hidroelektrik Santralinin göllenme 
havzas  içerisinde olmu tur. Eyido an v.d., (2009), baraj bölgesinde son zamanlarda meydana gelen 
deprem aktivitesini, ana ok, artç  ok ve bunlar n Bozova fay  ile olan ili kisini ara t rm lard r. Elde 
ettikleri sonuçlar, barajlar n tetikledi i depremlerin geçmi te aktif oldu unu, 3 Eylül 2008 depremi ve 
artç  oklar n n çok büyük miktardaki su kayb ndan etkilendi ini ve son zamanlardaki aktivitenin Bozova 
fay yla ili kili olmad n  göstermektedir. Sonuçta, su seviyesindeki radikal de i imlerin devam n n 
gelecekte orta vadede tetiklenmi  depremlere neden olabilece ini ortaya koymu lard r. 
 
Bu çal mada, Türkiye’nin Gümü hane ilindeki barajlar n tetikledi i depremlerin olas l  üzerine 
istatistiksel bir analiz yap lm t r. Bu amaçla, Gümü hane’deki be  baraj için deprem üretme potansiyeli 
üzerine, barajlarda su birikiminden öncesi ve sonras nda ki sismik aktivite, deprem say lar  ve 
magnitüdleri dikkate al narak istatistiksel bir çal ma yap lm t r. 
 
 
2. Kullan lan Veri ve Gümü hane’deki Barajlar n Genel Özellikleri 
 
Bu çal mada kullan lan verinin bir k sm  Öztürk (2009)’tan al nm t r. Öztürk (2009), 1970–2005 y llar  
aras nda Türkiye’de son y llarda meydana gelen depremlerin artç  ok dizilerini analiz etmek ve deprem 
tehlikesini ortaya koyabilmek amac yla, Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma 
Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem zleme Merkezi (UD M) taraf ndan haz rlanan katalogu kullanm t r. 
Katalog, depremlerin tarihlerini, olu  zamanlar n , farkl  magnitüd türlerini (MS: yüzey dalgas  magnitüdü 
mb: cisim dalgas  magnitüdü, MD: süreye ba l  magnitüd, ML: yerel magnitüd MW: moment magnitüdü), 
co rafik koordinatlar n  ve derinlik bilgilerini içermektedir. Ayr ca, katalog içerisinde belirgin magnitüd 
de erleri olmayan depremler TURKNET, International Seismological Centre (ISC), Incorporated 
Research Institutions for Seismology (IRIS) ve TUB TAK kataloglar ndan tamamlanm t r. TURKNET 
taraf ndan haz rlanan katalogdan 1991–2005 aras ndaki, ISC taraf ndan haz rlanan katalogdan 1900–2002 
aras ndaki, IRIS taraf ndan haz rlanan katalogdan 1974–2005 aras ndaki ve TUB TAK taraf ndan 
haz rlanan katalogdan ise 1900–2005 y llar  aras ndaki magnitüdü eksik olan depremler KRDAE 
kataloguna eklenmi tir. Öztürk (2009), bu farkl  veri gruplar ndan homojen bir deprem katalogu 
haz rlayabilmek için farkl  magnitüd türleri aras nda istatistiksel ili kiler geli tirmi  ve katalogu süre 
magnitüdü MD için homojen hale getirmi tir. Bu homojen katalog 1970-2005 y llar  aras nda Türkiye ve 
civar  için magnitüdü 1.4’ten büyük ve e it olan 73530 depremi içermektedir. Bununla birlikte, 2006-
2010 y llar  aras ndaki zaman periyodu için KRDAE katalogu kullan lm t r. Sonuç olarak, çal ma 
bölgesi olarak seçilen Gümü hane ve civar  için yap lan istatistiksel analizlerde, 1970–2010 y llar  
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aras nda MD 2.3 olan 440 adet s  deprem (derinlik<70 km) kullan lm t r. Bu depremlerin episantr 
da l mlar  ve mevcut be  baraj n da l m  ile birlikte güçlü ana oklar (MD 5.0) ekil 1’de topografik 
harita ile birlikte gösterilmi tir. Ayr ca, ekil 1’de gösterilen çal ma bölgesinin tektonik yap s  aro lu 
v.d., (1992)’den al nm t r. 

 

 
 

ekil 1. Gümü hane ve civar nda 1970-2010 y llar  aras nda MD 2.3 olan 440 adet s  depremin episantr 
da l m . Y ld z i areti, MD 5.0güçlü ana oklar  göstermektedir. (T.B.: Torul Baraj , KR.B.: Koruluk 

Baraj ; KT.B. : Kürtün Baraj ; KK.B.: K zlarkalesi Baraj ; KS.B.: Köse Baraj ) 
 

Büyük barajlar depremleri tetikleyebilir. Barajlar n neden oldu u deprem üretme potansiyeli istatistiksel 
bir analiz yapabilmek için Gümü hane ili s n rlar  içerisindeki mevcut be  baraj dikkate al nm t r. 
Gümü hane’deki barajlar n detaylar  Tablo 1’de verilmi tir. Tabloda, Gümü hane s n rlar  içerisindeki 
barajlar n adlar , yap lmaya ba land  tarihler, konumlar , baraj yükseklikleri, su biriktirmeye ba lan lan 
tarih gibi birçok bilgi verilmi tir. Tablo 1’de görüldü ü gibi, 1990 y l ndan sonra Gümü hane’de be  
baraj yap lm t r. Bu barajlar, K zlarkalesi, Koruluk, Köse, Kürtün ve Torul Barajlar d r ve sulama veya 
enerji amaçl  olarak in a edilmi lerdir.  
 
K zlarkalesi Baraj , Gümü hane il s n rlar nda bulunup sulama amaçl  kurulan bir barajd r. Gövde dolgu 
tipi toprak dolgu olup gövde hacmi 380 dam3’tür ve 260 hektar alanda sulama yap lmaktad r. Baraj, 
F nd kl  akarsuyundan beslenmektedir. Koruluk Baraj , Gümü hane ili iran ilçesinin 7 km kuzeyinde 
Üsgövit Çay n n kolu olan Cevaiz deresi üzerindedir. Koruluk Baraj  aks yeri ve göl alan nda kayay , alt 
jura ya l  tüf, bre  ve aglomeralar olu turmaktad r. Bu birim yüzeyden ayr mal  olup seyrek eklemlidir. 
Talvegte en fazla 7 m kal nl kta geçirimli özellikte alüvyon malzemesi bulunur. Aks yeri sa  yamaç ile 
sol yamaç eteklerinde 8 m kadar olabilen siltli kil ile eski alüvyon malzemesi vard r. Göl alan nda 
geçirimlilik ve duyarl l k problemi yoktur. Koruluk Baraj  sulama amaçl  bir baraj olup, ihalesinden sonra 
planlama raporunda revizyon yap lmas na ihtiyaç duyulmu tur. Üsgövit Çay n n di er yan kolu Argu 
Deresidir. Argu Deresi sular n n bir k sm n n Koruluk Baraj na aktar m  dü ünülmü  ve bunun sonucunda 
ise baraj 14,5 m yükseltilmi tir. Böylelikle baraj (talvegten) 29 m’den 43.5 m’ye depolama hacmi ise 4.8 
hm3’ den 11.5 hm3’e ç km t r. Köse Baraj , Gümü hane'de, Köse Çay  üzerinde, sulama amac yla 1998-
2003 y llar  aras nda in a edilmi  bir barajd r. Kaya gövde dolgu tipi olan baraj n gövde hacmi 2.500.000 
m3, akarsu yata ndan yüksekli i 93 m., normal su kotunda göl hacmi 15.73 hm3, normal su kotunda göl 
alan  0.80 km2’dir. Baraj 4.198 hektarl k bir alana sulama hizmeti vermektedir. Kürtün Baraj , 
Gümü hane’de Har it Çay  üzerinde, enerji üretmek amac yla 1999-2002 y llar  aras nda in a edilmi  bir 
barajd r. Beton ve kaya gövde dolgu tipi olan baraj n gövde hacmi 3.000.000 m3, akarsu yata ndan 
yüksekli i 133 m normal su kotunda göl hacmi 108.20 hm3, normal su kotunda göl alan  2.62 km2’dir. 
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Baraj 85 MW güç ile y ll k 198 GWh'lik enerji üretmektedir. Torul Baraj , Gümü hane'de Har it Çay  
üzerinde, enerji üretmek amac yla 2000-2007 y llar  aras nda in a edilmi tir. Beton a rl k gövde dolgu 
tipi olan baraj n gövde hacmi 1.300.000 m3, akarsu yata ndan yüksekli i 152 m, normal su kotunda göl 
hacmi 168 hm3, normal su kotunda göl alan  3,86 km2’dir. Baraj 103 MW güç ile y ll k 322 GWh'lik 
enerji üretmektedir.  
 

Tablo1. Gümü hane ilindeki barajlara ait  genel bilgiler 
 

Baraj n Ad  Yer Amaç 
Baraj  

Yüksekli i 
(metre) 

Ba lang ç 
Tarihi 

Su Toplama 
Ba lang c   

K zlarkalesi Gümü hane Sulama 31 1990 1994 
Koruluk Gümü hane Sulama 44 1990 2004 

Köse Gümü hane Sulama 93 1998 2003 
Kürtün Gümü hane Enerji 133 1999 2002 
Torul Gümü hane Enerji 137 2000 2007 

 
 

3. Su Toplama Ba lang c ndan Öncesi ve Sonras nda Baraj Bölgesindeki Deprem Aktivitesi 
 
Barajlar n yap m  ile Gümü hane civar nda ve Türkiye’de son y llarda birçok istasyon kurulmu tur.Bu 
çal mada, Gümü hane ili s n rlar  içerisindeki barajlar n Gümü hane ve civar ndaki deprem aktivitesi 
üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek amac  ile istatistiksel bir de erlendirme yap lm t r. Barajlar n ilk 
yap lmaya ba land  1990 y l na kadar Gümü hane ve civar ndaki deprem aktivitesi ile 1990 y l ndan 
sonra deprem aktivitesinde gözlenen de i imleri net olarak ortaya koyabilmek amac  ile ekil 1’den farkl  
olarak 1970-1990 y llar  aras nda deprem aktivitesinde gözlenen de i imler analiz edilmi tir ( ekil 2). 
Ayr ca, 1970-2010 y llar  aras nda deprem say lar nda gözlenen de i imlerin magnitüd ve zamana ba l  
olarak de i imleri de erlendirilmi tir ( ekil 3 ve 4). Bunlara ek olarak, barajlar n yap m  ve su toplamaya 
ba lanmas ndan itibaren deprem say lar nda gözlenen de imlerle ilgili bir de erlendirme yapabilmek için, 
1985-2010 y llar  aras nda zamanla deprem say lar nda gözlenen art  ve azal mlar analiz edilmi tir ( ekil 
5). ekil 2 ve 3’te görüldü ü gibi, 1970-1990 y llar  aras nda uzay ve zaman n bir fonksiyonu olarak 
çal ma bölgesi için hiçbir önemli de i im yoktur. Bununla birlikte, 1975 ile 1985’li y llar aras nda 
deprem aktivitesinde çok az bir de i im olmas na kar n, özellikle 1995 y l ndan sonra bu bölgede önemli 
sismik de i imler gözlenmi tir ( ekil 3). Ayr ca, 1970-2010 y llar  aras ndaki deprem say s  grafi i, 
2000’li y llardan sonra ki olaylar n say s nda büyük bir at  oldu unu ortaya koymaktad r. Deprem 
say s nda gözlenen maksimum art  ise 2005’li y llardan sonrad r.  
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ekil 2. Gümü hane ve civar nda 1970-1990 y llar  aras nda MD 2.3 olan depremlerin episantr da l m  
 
 

 
ekil 3. 1970-2010 y llar  aras nda Gümü hane ve civar ndaki deprem aktivitesinin zamanla de i imi 

 
ekil 3’te görüldü ü gibi 1970-2010 y llar  aras nda meydana gelen depremlerin say s nda 1995 y l ndan 

sonra önemli derecede bir art n oldu u görülür. 2000’li y llara kadar Türkiye’de deprem kay t 
istasyonlar n n yeterli say da olmad  göz önüne al nd nda, meydana gelen birçok depremin kay t 
alt na al namad  ve güvenilir olarak kay t edilemedi i söylenebilir. Bu nedenle deprem say s ndaki 
art n 1995 y l  öncesinde bile devam etti i ihtimali mevcuttur. Gümü hane ili çevresindeki barajlar 
de erlendirmeye al nd nda ilk baraj n n 1990, son baraj n n ise 2000 y llar nda in aatlar na ba lanm  
oldu unu görülür. Dolay s yla, barajlar n in aat na ba lama tarihleri deprem say s n n art  gösterdi i 
dönemleri göstermektedir ve zamanla say s  artan depremlerin barajlardan kaynaklanabilece i ihtimali de 
oldukça yüksektir.  
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ekil 4. 1970-2010 y llar  aras nda Gümü hane ve civar ndaki deprem aktivitesinin magnitüd-deprem 
say s  de i imi 

 
 

 
 

ekil 5. 1985-2010 y llar  aras nda Gümü hane ve civar ndaki deprem aktivitesinin zamanla de i imi. Ok 
i aretleri barajlar n ba lang ç ve biti  tarihlerini göstermektedir 

ekil 4, çal ma alan ndaki deprem verisinin magnitüd-deprem say s  ili kisini göstermektedir. 
ekil 4’te görüldü ü gibi çal ma bölgesindeki deprem magnitüdleri dü ük de erlerden yüksek de erlere 

do ru üstel olarak azalan bir de i imle 2.3-6.5 aras nda de i im göstermektedir. Depremlerin ço u 2.3 ile 
3.5 aras nda de i im göstermektedir ve MD=2.9 civar nda bir maksimum gözlenmi tir. Magnitüdü 5.0’dan 
büyük çok fazla deprem yoktur. En büyük deprem 13 Mart 1992 Erzincan (MD=6.5) depremidir. KRDAE 
verilerine göre Gümü hane’de meydana gelmi  iki büyük deprem vard r. Bunlardan bir tanesi 19 Ocak 
1979 (MD=5.0) depremi, di eri ise 12 A ustos 1985 (MD=5.0) depremidir. Özellikle son y llarda, Köse, 

iran ve Kelkit civar nda 2008-2010 y llar  aras nda magnitüdleri 2.6-3.3 aras nda de i en çok say da 
deprem meydana gelmi tir. 

 
ekil 5, 1985 -2010 y llar  aras nda deprem say s ndaki de i imleri göstermektedir. Barajlar n 

deprem aktivitesinde meydana getirmi  olabilece i de i imleri görebilmek amac yla bu zaman ba lang c  
kullan lm t r. Tablo 1’de görüldü ü gibi ilk baraj n yap lmaya ba land  tarih 1990 ve bu baraj n su 
toplamaya ba lanma tarihi 1994’tür. Bu su tutma ba lang c ndan sonra deprem say s nda meydana gelen 
art  net olarak görülebilir. Kürtün baraj n n yap lmaya ba lanmas  1999 iken su toplamaya ba lamas  ise 
2002’dir. Bu zaman aral nda depremlerin say s nda orta derecede bir art  gözlenmi tir. Bunun yan  
s ra, özellikle 2002 y l ndan sonra deprem say s nda güçlü bir art  söz konusudur. Sonuç olarak, 
barajlar n yap m  ile deprem say lar nda gözlenen art  aras nda net bir ili ki vard r ve buda mevcut 
barajlar n depremleri tetiklemi   olabilece ini göstermektedir. 
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4. Tart ma ve Sonuçlar 
 
Depremleri tetikleyen rezervuarlar n karma k mekanizmalar  çok iyi bilinmemektedir ve olaydan olaya 
farkl l k gösterebilir. Bunun en önemli sebebi kabuksal materyallerin ve yüksek bas nç alt ndaki yer alt  
suyunun hareketi ile hiposantr bölgesindeki yüksek s  artlar  hakk ndaki s n rl  bilgidir. Dolay s yla, 
aletsel veri eksikli inde bu karma k olu umu tan mlamak içim fiziksel bir model olu turmak ve kalibre 
etmek oldukça zordur. Son y llarda, istatistiksel yöntemler, bilgisayar simülasyonlar  ve rezervuar 
kaynakl  sismik aktivitenin gözlendi i alanlar n yeterince görüntülenmesi ile bu olu umlar detayl  olarak 
çal lmaktad r. 
 
Yapay su rezervuarlar  Türkiye’de ve tüm dünyada genellikle hidroelektrik güç, sulama ve su kontrol 
amaçl  olarak in a edilir. Dünyada yapay su kaynaklar n n tetiklemi  oldu u depremler ilk olarak Carder 
(1945) taraf ndan Amerika Birle ik Devletleri’nde Mead Gölü için rapor edilmi tir. 1960’l  y llar 
boyunca magnitüdü 6.0’dan büyük olan hasar verici tetiklenmi  depremler den baz lar  unlard r: 1962 
Çin-Hsinfengkiang depremi, 1963 Zambia–Zimbabwe s n r  depremi, 1966 Yunanistan-Kremasta 
depremi ve 1967 Hindistan-Koyna depremi.11 Aral k 1967, M=6.3, Koyna depremi (GMT’ye 
göre 10 Aral k) günümüze kadarki en büyük ve en hasar yap c  rezervuar kaynakl  tetiklemi  
depremdir.yakla k olarak 200 insan n hayat n  kaybetti i, 1500 ki inin yaraland  ve binlerce 
ki inin evsiz kald  ifade edilmi tir. Gupta v.d., (1972) küresel olarak su kaynakl  rezervuarlar n 
tetiklemi  oldu u deprem dizilerinin genel olarak u karakterleri gösterdi ini ortaya koymu tur: 

 
1. Öncü oklar için b-de eri artç  oklar için elde edilen b-de erinden genellikle büyüktür. Ayr ca, 

bölgesel b-de erlerinden ve çal ma alan ndaki do al deprem dizileri için elde edilen b-de erlerinden 
daha büyüktür.  

 
2. Yüksek b-de erine ek olarak, büyük artç  oklar n ana oklara oranla magnitüd oranlar  yüksektir. 
 
3. Artç  oklar nispeten daha dü ük bir oranda azal m gösterir. 
 
4. Öncü oklar Mogi’nin II. Tür modeli ile benzer ve uyumlu iken, normal deprem dizileri Mogi’nin I. 

Tür modeli ile uyumludur. 
 
Tüm bu karakteristikler ortam n mekanik özellikleri ile kontrol edilir. Normal deprem dizilerinden 
tetiklenmi  deprem dizileri için bu karakteristiklerin ayr lmas , yapay su kaynaklar n n dolmas n n bir 
sonucu olarak ortam n mekanik özelliklerinde bir de i ime i aret eder. 
 
Bu çal mada, sismik aktivitede meydana gelen de i imleri ve su tutmaya ba lama sürecinden sonraki 
deprem aktivitesindeki art  veya azal mlar  gözleyebilmek amac  ile Türkiye’de Gümü hane ilindeki 
barajlar n tetiklemi  oldu u deprem üretme potansiyeli için istatistiksel bir de erlendirme yap lm t r. 
Analiz için be  baraj kullan lm t r: K zlarkalesi, Koruluk, Köse, Kürtün ve Torul Barajlar . Analiz 
kapsam nda, 1970-2010 y llar  aras nda magnitüdü 2.3’e e it ve büyük olan 440 depremi içeren baraj 
bölgesinin son dönemlerdeki depremselli i de erlendirilmi tir. Depremlerin zaman ve magnitüd 
de i imleri, barajlar n su tutmaya ba lamas ndan sonra barajlar n tetiklemi  oldu u depremlerin aktif 
oldu unu göstermektedir. Baraj bölgeleri genellikle Kuzey Anadolu Fay zonuna yak nd r ve son y llarda 
su seviyelerinde önemli de i imler söz konusudur. Ayr ca, 2008-2010 y llar  aras nda Köse, iran ve 
Kelkit’te magnitüdleri 2.6-3.3 aras nda de i en çok say da deprem meydana gelmi tir. Dolay s yla, 
barajlar ile deprem say lar  aras nda net bir ili kinin oldu u görülmektedir. Bununla birlikte, Gümü hane 
civar nda deprem potansiyeli üzerinde barajlar n etkisini ortaya koyabilecek bilgi oldukça s n rl d r. 
Sonuç olarak, baraj alanlar nda tetiklenmi  mikro sismik aktivitenin gözlenebilmesi için yap lacak 
çal malara ek olarak, jeofizik, jeodezik ve jeolojik parametrelerin birlikte analiz edilmelidir. 
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Özet 
 
Bu makale Güneybat  Anadolu bölgesinde bulunan faylar çevresindeki yerkabu u hareketleri ile 
deformasyon anamolilerinin belirlenmesi için toplanan GNSS verisinin de erlendirilmesi ile elde edilen 
güncel h z alan n göstermektedir. Güneybat  Anadolu tektonik aç dan önemli bir bölgede yer almaktad r. 
Bölgedeki Kuzey-Güney do rultulu aç lma tektoni i kuram  birçok yerbilimci taraf ndan kabul edilmekle 
birlikte, bu aç lman n mekanizmas n n de i ik yap sal modelleri üzerinde tart lmaktad r. Çal ma 
Bölgesi ülkemizin en çok deprem olu turan bölgelerinden biridir. 
 
Bu çal man n amac , Güneybat  Anadolu’da tesis edilmi  16 noktal  bir a n, 2003-2009 y llar  aras nda 
yap lan GNSS kampanyalar ndan elde edilen güncel h z alanlar n  sunmakt r. GNSS kampanyalar  
GAMIT/GLOBK yaz l m tak m yla de erlendirildi. Bu çal mada gerilim oranlar  GNSS ölçülerden 
hesaplanan h z vektörleri yard m yla grid_strain yaz l m  ile hesapland .  
 
Anahtar kelimeler: Güneybat  Anadolu, Tektonik, GNSS 
 
 

CONTEMPORARY VELOCITY FIELD OF SOUTHWEST ANATOLIA  
 
 Abstract 
 
This paper gives that contemporary velocity field obtained with the processing of the GNSS data collected 
to identify the crustal movements and deformation anomalies around the faults in Southwestern Anatolia. 
Southwestern Anatolia is located in a tectonically critical region.  Although several geologists 
acknowledge the extensional tectonism in the N S direction, different models formulated for the 
mechanisms of extension in question are still controversial. The region of Southwestern Anatolia is 
located in a tectonically active region. 
 
The aims of this study have given contemporary velocity filed in Southwestern Anatolia GNSS campaigns 
which was measured between 2003 and 2009 years. To determine the tectonic characteristics of the 
region and distribution of the strain, a network of sixteen sites was established. GNSS campaigns were 
processed using GAMIT/GLOBK software. In this study, strain rates were calculated from the GNSS 
velocity vectors by grid_strain software. 
 
Keywords: Southwest Anatolia, Tectonic, GNSS 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

416

1. Giri  
 
Son zamanlarda yap lan çal malarda yeryuvar n n asl nda çe itli plakalardan olu tu u ortaya ç km t r. 
Bu plakalar n birbirleriyle olan etkile imden dolay  yer kabu unda deformasyonlar meydana gelmektedir 
Teknolojinin geli mesiyle bu deformasyonlar  izlemek daha kolay bir hal alm t r. Özellikle uzun süreli 
ve tekrarl  GPS ölçüleri sayesinde bir a  üzerindeki noktalar n yer de i tirmeleri yüksek güvenirlilikte 
elde edilebilmektedir. Bu noktalar n yer de i tirmelerinin yan nda yer de i tirmelere sebep olan kuvvetle 
de incelenmesi gereken önemli konulardan biridir. Son zamanlarda yap lan çal malarda, sadece 
noktalar n yer de i tirmeleri de il ayn  zamanda bu yer de i tirmelere neden olan kuvvetlerde 
incelenmektedir. Bu çal malardan özellikle deprem ara t rmalar nda yararlan lmaktad r. Gerinimlerin 
( ekil de i tirmeler) belirlenerek, bu verilerden gerilim (stres) alanlar n n elde edilmesi deformasyon 
analizinde son zamanlardaki çal malarda tercih edilen bir yöntem olmaktad r.  
 
Türkiye'nin ço u kesimi gibi Güneybat  Anadolu bölgesi de tektonik aç dan aktif bir bölgede yer 
almaktad r. Son yüz y lda Anadolu plakas nda meydana gelen magnitütü 5 üzeri olan depremlerin %. 35’i 
Güneybat  Anadolu  bölgesinde olmu tur. Bölge, iki farkl  tektonik rejimi birbirinden ay ran transform 
özellikli Fethiye-Burdur fay zonunu ve birçok çöküntü-aç lma havzalar n  içermektedir. Bölgedeki 
Kuzey-Güney do rultulu aç lma tektoni i kuram  birçok yerbilimci taraf ndan kabul edilmekle birlikte, 
bu aç lman n mekanizmas n n de i ik yap sal modelleri üzerinde tart lmaktad r (Ya murlu v.d., 2007). 
 
 
2. Güneybat  Anadolu’nun Tektonik Yap s  ve Depremselli i 
 
Güneybat  Anadolu bir çok tektonik olu umu bar nd ran kompleks bir yap ya sahiptir. Bat  Anadolu’daki  
yakla k K-G yönlü geni leme tektoni ine ba l  olarak olu an grabenler, Güneybat  Anadolu’da yerini  
normal ve ters at ml   faylara b rakmaktad r (Ketin 1968; McKenzie, 1978; Dewey ve engör 1979; 
Jackson ve McKenzie 1984; engör 1981, 1987; engör v.d., 1984).  Helenik yay n do u kanad n  
olu turan Plini-Strabo sisteminin KD’n n Güneybat  Anadolu’dan geçmesi bölgenin tektonik önemini 
daha da artt rmaktad r.  
 
Bölgenin en önemli fay sistemi Burdur Fethiye Fay zonudur. Bu fay sistemi Fethiye Körfezi ile Keçiborlu 
aras nda yakla k 300 km boyunca KD-GB yönünde uzanan ve sol yanal at m bile eni olan normal bir 
fayd r (Boray  v.d., 1985; Barka v.d., 1995;  Altunel, 1999; Dumont v.d., 1979, aro lu v.d., 1987; Price 
ve Scott, 1994.; Ya murlu v.d., 2005 ) Fay zonu boyunca küçük ve orta büyüklükteki deprem aktivitesi 
yo undur. Bu deprem aktivitesi ile Fethiye-Burdur fay zonunda y lda 15-20 mm/ y l h z oldu unu 
gösteren GPS verileri uyu maktad r (Barka v.d., 1995; McCluky v.d., 2000; Erdo an v.d., 2009). Fethiye-
Burdur fay , daha öncede belirtildi i gibi, Güneybat  Anadolu’nun güncel tektonik yap s n  denetleyen en 
önemli yap sal çizgilerden biridir. Son yüzy la ait sismik veriler ve bunlar n yans tt  KD yönlü episant r 
dizilimi, bu fay n Fethiye Körfezi alt ndan Rodos Adas  aç klar na dek devam etti ini göstermesi 
bak m ndan önemlidir. Fethiye’yi etkileyen 1957 (M. 7.1), Burdur’u etkileyen 1914 (M. 7.0), 1971 (M. 
6.2) depremleri bu fay zonu üzerinde olmu tur. 
 
Bölgede buluna di er bir aktif fay grubu da Dinar ve Çivril faylar d r. Ege aç lma bölgesinin do u s n r na 
yak n, Burdur-Fethiye fay zonunun kuzeydo u s n r na yak n bir bölgede yer al rlar. Yakla k 60 km 
uzunlu unda ve e im at ml  normal faylard r. 1995 y l nda meydana gelen ve Güneybat  Anadolu’da son 
30 y l n en büyük depremi olan dinar depremi bu fay üzerinde olmu tur.  
 
Gökova fay zonu, Gökova körfezi kuzey kenar  boyunca uzanan Uzunlu u yakla k 180 km kadar olup, 
birbirine paralel birkaç s ra ark eklinde normal faylardan olu maktad r (McKenzie, 1978; Dewey ve 

engör, 1979; engör v.d., 1985; Barka v.d., 1995; aro lu v.d., 1987; Kalafat, 1996). Fay zonu Ören 
bat s nda tamamen deniz alt nda devam etmektedir. Bu basen, Bat  Anadolu'daki Gediz ve Büyük 
Menderes gibi aktif geni leme basenlerin di er bir tipik örne idir. Aletsel dönem verilerine göre fay zonu 
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boyunca yo un bir aktivitenin yer ald  görülmekte olup 1933 (M=6.5) ve 1956 (M=7.2) y llar nda iki 
önemli deprem meydana gelmi tir. (Ergin v.d., 1967, 1971; Ambraseys, 1988. ) 
Datça yar madas n n bat  bölümünde Knidos antik kenti, civar nda D-B do rultulu bir normal fay sistemi 
geli mi tir. Bu fay Knidos fay  ad n  alm t r. Ambraseys (1970) MS 10-1000 y llar  aras nda Knidos'un 
bir kaç kere depremlerle y k ld n  belirtmi tir.  
 
Güneybat  Anadolu’da bulanan ve geometrisi Antalya Körfezinin co rafik yap s na uyan di er bir 
tektonik olu um ise Isparta aç s d r. Isparta Aç s , ana çizgilerde, bat dan Fethiye-Burdur fay , do udan 
ise Ak ehir-Simav faylar  ile s n rl d r. K-G uzan ml  E irdir-Kovada grabeni Isparta Aç s n  iki farkl  
simetrik bölgeye ay r r. Isparta Aç s n n do u kanad n n saat yönünde, bat  kanad n n ise saatin tersi 
yönde rotasyon yapmaktad r. Isparta aç s  içinde 3 önemli fay bulunmaktad r. Bunlar Aksu bindirmesi, 
kemer çizgiselli i ve K r kkavak faylar d r. Aksu bindirmesi Isparta ile Serik aras nda KB yönünde 
yakla k olarak 150 km’lik uzan m gösteren bir fayd r. Aksu bindirme fay  Antalya Körfezinden 
ba layarak kuzeybat  do rultusunda devam eden ters fayd r. Aksu Bindirme Fay  boyunca yüzlerce y ld r 
herhangi bir hasar yap c  deprem meydana gelmemi tir. Kemer çizgiselli i Isparta-Antalya aras nda yer 
alan ve E irdir-Kovada grabenine paralel geli mi  K-G gidi li fay sistemleridir (Glover ve Robertson 
1998). Literatürde Antalya fay zonu olarak ta isimlendirilmektedir (Ya murlu v.d., 1997, 2005).  
Bölgedeki depremler tektonik kökenli olup, Ege Denizi ve K br s sismik yay ku aklar yla ilgilidir. Yay 
eklindeki bu ku aklar Burdur civar nda kesi irler (Alptekin,1978). Kesi me kav a  olan Burdur ve 

civar nda son senelerde yo un bir enerji bo al m  olmu tur. Bölgede son yüzy lda olan depremler ve 
y llara göre da l m  ekil 1 ve 2 de verilmi tir. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ekil 1. 1900-1964 y llar  aras nda Güneybat  Türkiye’ de meydana gelmi  magnitüdü 4’den büyük 
deprem say lar . 
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ekil 2. 1964-2006 y llar  aras nda Güneybat  Türkiye’ de meydana gelmi  magnitüdü 4’den büyük 
deprem say lar . 

 
 

3. GNSS Ölçüleri ve Verilerin De erlendirilmesi 
 
Daha önce yap lan çal mada Fethiye Burdur fay zonunda yer alan 16 nokta da 2003-2006 y llar  aras nda 
5 kampanya GNSS ölçmeleri gerçekle tirilmi tir (Erdo an, 2005). 108Y298 nolu TUB TAK projesi 
kapsam nda bu noktalara ilave olarak 3 kampanya ölçü yap lacakt r. lk kampanya ölçü 2009 y l  4-14 
Eylül tarihleri aras nda yap lm t r.  9 arazi ekibi ile 27 adet notada GNSS ölçüleri gerçekle tirilmi tir.  
Her ekip 3 adet noktay  3 kampanya olarak ölçmü  ve arazi çal mas  9 gün sürmü tür. E  zamanl  olarak 
en az 8 saatlik veriler toplanm t r. Ara t rma bölgesinde bulunan 16 TUSAGA AKT F istasyonu verileri 
ile 7 adet TUSAGA PAS F istasyonlar n n verileri temin edilerek bu istasyonlar sabit istasyon olarak 
kullan lm t r ( ekil 3). GPS verilerinin de erlendirilmesi proje ekibi taraf ndan gerçekle tirilmi  olup, 
GAMIT/GLOBK yaz l m  kullan lm t r. GAMIT/GLOBK yaz l m  ile proje kapsam nda ölçümü yap lan 
27 GNSS noktas , 16 adet TUSAGA AKT F istasyonu (bölgede 17 istasyon bulunmaktad r, 1 tanesi ölçü 
kampanya süresince devre d ) ve 7 adet TUSAGA-PAS F istasyonu verileri de erlendirilmesi 
gerçekle tirilmi tir.  
 
GAMIT de erlendirmesinde hassas yörünge bilgisi, Uluslararas  GPS Servisi (IGS) taraf ndan SP3 
format nda, SOPAC’ n internet sitesinden al nm t r. Yer dönme parametreleri, USNO_bull_b de erleri 
olarak al nm  ve kullan lm t r. Referans sistemi tan mlamada ITRF2005 koordinat çözümü 
kullan lm t r. Radyasyon bas nç etkileri için SOPAC taraf ndan da standart olarak kullan lan 9 
parametreli Berne modeli kullan lm t r. De erlendirmede, L1 ve L2 ta y c  dalga fazlar n n 
iyonosferden ba ms z LC (L3) do rusal kombinasyonu kullan lm t r. Anten faz merkezleri için 
yüksekli e ba l  model tercih edilmi tir. 
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Tablo 1. De erlendirme stratejisi 
 

DE ERLEND RME STRATEJ S  
Veri Toplama Aral  15 saniye 
Uydu Yükseklik Aç s  05 derece 

Ölçü Günleri 248-256 günleri aras  (9 gün) 
Yörünge Bilgisi IGS-F 

Anten Faz Merkezi Bilgisi Yüksekli e Ba l  Model (IGS05_1552_plus.atx) 
Yer Dönme Parametre Bilgisi USNO_bull_b 
Çözüm çin terasyon Say s  4 

Ta y c  Dalga Faz Belirsizli i 
Çözümü 

yonosferden Ba ms z (Ionosphere-free) 

Sonuç H z Hesab  Hassas Koordinatlar Kalman analizi ile birle tirilmesi ve 
zaman serilerinden trend analizi 

 
 

 
 

ekil 3. Proje kapsam nda GNSS ölçümü yap lan noktalar 
 
Proje bölgesinde bulunan noktalar n h z vektörlerinin bulunmas nda stabilizasyon için IGS global izleme 
a ndan bulunan tablo 2’de verilen 9 istasyon öngörülmü tür. Yap lan çal malarda Avrasya ve ITRF05 
plakas na göre h z belirlemek için yap lan stabilizasyon çal mas nda 9 IGS istasyonu için 0.80 mm/yr 
gibi iyi bir sonuç elde edilmi tir. Bu proje çerçevesinde ve bölgede daha önce farkl  projeler çerçevesinde 
yap lan 6 periyot GNSS ölçülerinden (2003-2009 y l  aras nda) ortak olan 15 noktaya ait de erlendirme 
sonucu elde edilen h z de erleri a a daki tablo ve ekillerde gösterilmektedir. De erlendirmeler 
sonucundan Avrasya sabit kabul edilerek elde edilen h z de erleri tablo 3 ve ekil 4’de verilmi tir.  
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Tablo 2. Stabilizasyonda kullan lan noktalar 
 

Nokta K saltmas  ehir/Ülke Nokta K saltmas  ehir/Ülke 
MATE Matera, Italya ZECK Zelenchukskaya Rusya 
NICO Nicosia, Güney K br s SOFI Sofya Bulgaristan 
NSSP Yerevan, Ermenistan ISTA stanbul Türkiye 
CRAO Simeiz Ukrayna GLSV Kiev Ukrayna 
RAMO Mitzpe Ramon Israil   

 
 

Tablo 3. GNSS ölçüsü yap lan noktalar n Avrasya plakas  sabit al narak elde edilen h z de erleri ve 
hatalar  

 

Nokta No Nokta Ad  
HIZLAR (mm/y l)   HATA M KTARI  

Vdo u  Vkuzey  Vdo u  Vkuzey  

1 BHTL_GPS -16.07 -7.17 0.79 0.85 

2 CLTK_GPS -17.01 -5.48 0.71 0.75 

3 GKPN_GPS -21.70 -9.98 0.73 0.77 

4 ISRT_GPS -20.14 -5.06 0.71 0.75 

5 KASO_GPS -8.82 -8.64 0.82 0.88 

6 KAYA_GPS -18.19 -4.20 0.77 0.83 

7 KYBS_GPS -19.39 -9.77 0.69 0.74 

8 KZLR_GPS -19.28 -14.24 0.70 0.74 

9 MARM_GPS -14.91 -27.23 0.81 0.87 

10 SIRA_GPS -14.04 -12.60 0.81 0.85 

11 SRKK_GPS -20.20 -5.21 0.71 0.75 

12 SVSL_GPS -22.85 -6.87 0.76 0.80 

13 TAVA_GPS -23.50 -14.09 0.75 0.79 

14 TKIN_GPS -22.16 -6.46 0.68 0.71 

15 YSLV_GPS -18.89 -8.53 0.73 0.78 
 

 
Ayr ca 2009 y l  ocak ay ndan itibaren Güneybat  Anadolu’da bulunan TUSAGA-AKT F istasyonlar n n 
h zlar n  elde etmek için üçer ayl k periyotlarda al nan veriler de erlendirilmi tir. Avrasya plakas  sabit 
kabul edilerek elde edilen h zlar ekil 5’de gösterilmi tir. TUSAGA-AKT F istasyonlar n n 
de erlendirilmesinde tablo 1’de verilen de erlendirme stratejisi izlenmi tir. Stabilizasyon çal mas  içinde 
tablo 2’de kullan lan IGS istasyonlar  kullan lm t r. 
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ekil 4. Avrasya plakas  sabit al narak olu turulan yatay h zlar  (H zlar 95%  güven elipsi ile çizilmi tir.) 

 
 

 
 

ekil 5. TUSAGA-AKT F noktalar  Avrasya plakas  sabit al narak olu turulan yatay h zlar  (H zlar 95%  
güven elipsi ile çizilmi tir) 
 
Gerilim alanlar n  bulmak için proje alan  içinde bulunan ve GAMIT/GLOBK yaz l m  ile h zlar  
hesaplanan 15 nokta yard m yla GRID_STRAIN yaz l m  kullan larak gerilim analizi yap lm t r (Pesci 
ve Teza, 2007). 
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ekil 6. Gerilim Haritas  (Mavi oklar aç lmay , k rm z  oklar s k may  göstermektedir. 
 

Blok modeli belirlemek için kullan lacak ikinci yöntem ise ayn  bloktaki noktalar n h z bile enlerinin ayn  
oldu u ilkesine dayanmaktad r. Bunun için süreksizlik düzlemlerine (fay s n rlar ) dik olacak ekilde h z 
kesitleri al nm t r. Çal ma bölgesinde kesit al nan noktalar ekil 7’de, kesit sonucu elde edilen faylara 
paralel ve dik h zlar ekil 8a ve 8b’de gösterilmi tir. 
 

 
 

ekil 7. H z kesiti al nan bölgeler 
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ekil 8.a. AA’ H z kesiti 

 
 

ekil 8.b. BB’ H z kesiti 
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4. Sonuçlar 
 
Elde edilen sonuçlar k saca özetlenmi tir. 
 

 Yap lan çal malarda Avrasya ve ITRF05 plakas na göre h z belirlemek için yap lan stabilizasyon 
çal mas nda tablo 3’de belirtilen 9 IGS istasyonu için 0.80 mm/yr gibi iyi bir sonuç elde 
edilmi tir. 
 

  2003-2009 y llar  aras nda yap lan GNSS gözlemleri ile ortak olan 15 noktan n Avrasya plakas  
sabit al narak elde edilen h z de erleri ve hatalar  tablo 3’de ve ekil 4’de verilmi tir. SLVR 
noktas  incelendi inde bölge ile uyumlu hareket etmedi i görülmektedir. SLVR noktas n n y ll k 
tekrarl l k analizi incelendi inde lokal bir deformasyon içinde oldu u görülmü tür.  Bu nedenle 
SLVR noktas n n h z  verilmemi tir. Tablo 3 incelendi inde Avrasya plakas  sabit olarak elde 
edilen h zlar n hatalar n n 0.67-0.88 mm aras nda oldu u görülmü tür.  

 
 Yine tablo ve ekil 4 incelendi inde MARM noktas n n h z n n di er noktalarda daha fazla 

görülmektedir. Bunun MARM noktas n n farkl  bir blokta olmas  ve Mc_Clusky 2000’de 
belirtilen Euler kutup noktas ndan en uzak nokta olmas n n neden oldu u dü ünülmektedir. 

 
 ekil 5 incelendi inde TUSAGA-AKT F istasyonlar n n h zlar na ait hata elipslerinin 1-1.5 mm 

civar nda ve kampanya verilerinden daha büyük oldu u görülmektedir. Bunun sebebi olarak 
2009-2010 y llar  aras nda sadece 1.5 y ll k veri grubundan örneklemenin yap lmas  oldu u 
dü ünülmektedir. 

  
 Bölgedeki gerilimin hesaplanmas  için gerilim analizi yap lm  ve sonuçlar  ekil 6’da 

sunulmu tur. Gerilme analizi incelendi inde KASO ve SIRA noktalar  civar nda s k malar 
görülmektedir. MARM noktas  civar nda meydana gelen aç lma hareketi K-G yönlüdür. Bunun 
temel sebebi olarak Menderes aç lma blo unun MARM noktas n n kuzeyinde kalmas  oldu u 
dü ünülmektedir. McClusky v.d., 2000 ve Reelinger v.d., 2006’da belirtilen saat yönünün tersi 
yöndeki hareketi YSLV, CLTK, BHTL, KYBS noktalar  etraf nda görmek mümkündür. Burdur 
gölünün bulundu u alanda CLTK ve YSLV noktalar n n KB-GD aç lmalar na (çekme kuvvetine) 
ba l  olarak KD-GB yönlü normal faylar olu maktad r. Bu durum Ya murlu 2005’de 
belirtilmi tir. 

 
 ekil 7’de bölgede al nan h z kesitlerinin yerlerini, ekil 8-a ve 8-b’de ise al nan h z kesitleri 

gösterilmektedir. Süreksizlik düzlemleri kabul edilen fay çizgilerine dik olarak al nan h z 
kesitleriyle noktalar n blok üzerindeki da l mlar  belirlenebilmektedir. ekil 8-a incelendi inde 
SRKK, KAYA, ISRT, SVSL, TKIN noktalar n n faya paralel h zlar n n birbirine çok yak n 
oldu u görülmü tür. Buda bu noktalar n ayn  blokta olabilece i dü üncesini getirmi tir. Yine 8-b 
kesiti faya paralel h zlar  incelendi inde yine SRKK, KAYA, ISRT, SVSL, TKIN noktalar n n 
ayn  blokta olabilece i görülmektedir. CLTK, YSLV, BHTL, SIRA noktalar n n yine kendi 
içlerinde ayn  SRKK, KAYA, ISRT, SVSL, TKIN noktalar nda farkl  bir blokta oldu u 
izlenimini vermektedir. 

 
 
Te ekkür 
 
Bu çal may  “Güneybat  Anadolu Bölgesi’ndeki Blok Hareketleri Ve Gerilim Alanlar n n GNSS 
Ölçümleri le Belirlenmesi” isim ile 108Y298 nolu proje olarak destekleyen TÜB TAK’a te ekkür ederiz. 
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TUZLA FAYI ( ZM R) BOYUNCA YER DE T RMELER N GPS 
VE HASSAS N VELMAN TEKN  LE BEL RLENMES  
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1 Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü  
Jeodezi Anabilim Dal , stanbul,asli.turgutalp@boun.edu.tr, ozener@boun.edu.tr    

 
 
 
Özet 
 
Türkiye, y llard r y k c  ve tahrip edici depremlerin yuvas  haline gelmi tir. Günümüzde, deformasyon ve 
yer de i tirme parametrelerinin jeodezik tekniklerle izlenmesi, kabuk hareketleri çal malar nda 
kullan lan en güncel yöntem olarak görülmektedir. 
Türkiye’nin bat s , Yunanistan ve Helenik Yay  içine alan Ege Bölgesi Alp Himalaya deprem ku a n n 
sismolojik ve jeodinamik bak mdan en aktif ve en fazla deformasyona u rayan bölümüdür. Bu bölge, 
temel olarak, Anadolu levhas n n Avrasya levhas na göre saat yönünün tersine olan ba l hareketi 
nedeniyle deformasyona u ramaktad r. zmir, Türkiye’nin en büyük ve geli mi  üçüncü ehridir.  
Bu çal man n amac , Tuzla Fay  ve yak n çevresinin jeodezik yöntemlerle kabuk deformasyonlar n n 
belirlenmesidir. Tuzla Fay  KD-GB e ilimli bir fay olup, Menderes lçesi ve Do anbey Burnu aras nda 
yer almaktad r. Tuzla Fay ’nda bu çal malar n yap lmas n n sebebi o faya rastlayan depremler ve 
Türkiye’nin 3. büyük ve kalabal k ehrine yak n olmas d r. Bölgede ilk olarak istik af çal mas  yap lm  
olup, 15 noktal  bir mikrojeodezik a  2009 y l n n A ustos ay nda kurulmu tur. Bunu takiben ilk GPS 
gözlemleri ve hassas nivelman ölçmeleri de bu ayda yap lm t r. Ertesi y l 2. GPS kampanyas  ve 2. 
hassas nivelman ölçmeleri ba ar  ile tamamlanm t r. GPS gözlemlerinden elde edilen veriler 
GAMIT/GLOBK bilimsel yaz l m nda de erlendirilmi  olup çal ma bölgesine ait yerde i tirme (h z) 
vektörleri elde edilmi tir. Hassas nivelman ölçmelerinden elde edilen sonuçlarda bölgedeki iki nivelman 
noktas  aras nda bir çökme oldu u sonucuna var lm t r. Bu çal ma, TÜB TAK-ÇAYDAG 108Y295 
numaras  ile desteklenmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: GPS, Hassas Nivelman, Deformasyon, Tuzla fay - zmir, Ege Bölgesi. 
 
 

DETERMINATION OF DEFORMATION ALONG THE TUZLA FAULT (IZMIR) BY 
GPS AND PRECISE LEVELLING  

 
 
Abstract 
 
Turkey is home to devastating and disastrous earthquakes for many years. Today, monitoring 
deformation and displacements parameters by geodetic techniques are recognized as a favorable method 
in many studies focused on crustal movements. 
The Aegean Region including Western part of Turkey, Greece, the Hellenic Arc is the most active domain 
and deforming part in terms of seismological and geodynamical which is placed in the Alpine Himalayan 
Belt. This region mainly under pure shear stress from an internally deforming counter-clockwise rotation 
of the Anatolian Plate relative to the Eurasian Plate. zmir, is the third biggest and developed city of 
Turkey.  
The objective of this study is to monitor crustal deformation along Tuzla Fault and its vicinity by geodetic 
techniques. Tuzla Fault has NE-SW lineament trending where is located between Menderes Town and 
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Do anbey Cape. Tuzla Fault has great importance in terms of its seismicity, the earthquakes which were 
occured near or along this fault and nearness the third biggest and crowded city. Firstly reconnaissance 
for the sites was performed. Then a microgeodetic network with 15 stations was established in August 
2009 and observations of first GPS campaign and leveling measurement were performed in the same 
year. In the subsequent year, second GPS campaign and leveling measurement were carried out. The 
processing of the GPS data was performed with the GAMIT / GLOBK software package and got 
displacement vectors which are belong to the study area. The precise leveling measurements  result 
indicate that there has been a collapse between two leveling bencmarks  This study has been supported by 
TUBITAK-CAYDAG under grant no 108Y295. 
 
Keywords: GPS, Precise leveling, Deformation, Tuzla fault-Izmir, Aegean Region. 
 
 
 
1. Giri  
 
Ülkemizin büyük bir k sm  1.derece deprem ku a n n içinde yer almaktad r. Bununla birlikte 
yeryüzünün en aktif bölgelerinden biri olan Ege bölgesi birçok önemli fay hatlar n  içermektedir ve 
yerbilimciler için çok verimli ve önemli bir çal ma bölgesidir. Ege bölgesi, Yunanistan, Bat  Anadolu ve 
Helen Yay n  içine alan Alp - Himalaya deprem ku a n n sismolojik ve jeodinamik bak mdan en aktif ve 
en fazla deformasyona u rayan bölümüdür (Mc Kenzie 1972, 1978, Jackson et al., 1982, Armijo et al., 
1996). Çal ma bölgesi, Türkiye’nin en büyük üçüncü ehri olan zmir ve civar n  içermektedir. 
Çal man n amac  ise Tuzla Fay  ve yak n çevresinin farkl  jeodezik yöntemlerle kabuk deformasyonlar n  
belirlemektedir. Tuzla Fay , zmir ilinin güneybat s nda Do anbey burnu ve Gaziemir aras nda yeralan 
KD-GB do rultulu bir fayd r (Emre ve Barka 2000).  Çal ma kapsam nda öncelikle bölgede 2009 y l nda 
istik af çal mas  yap lm  olup 15 noktal  bir mikrojeodezik a  kurulmu tur. lk GPS gözlemleri ve 
Hassas nivelman ölçmeleri 2009 y l nda gerçekle mi tir (Ozener v.d.,2010).  2. GPS kampanyas  ve 2. 
Hassas nivelman ölçmeleri 2010 y l nda gerçekle tirilmi tir.    
 
 
2. Çal ma Bölgesi ve Bölgede Kullan lan Yöntemler 
 
Tasarlanm  ve kurulmu  olan mikrojeodezik a da bölgedeki yerkabu u hareketlerini belirlemek 
amac yla iki farkl  jeodezik ölçme methodu ile gözlemler yap lm t r. Bu yöntemler, GPS ve hassas 
nivelman tekni idir. Ölçmelere ba lamadan önce bölgede istik af çal mas  yap lm  ve mevcut personel, 
arazi ve teçhizat göz önüne al narak planlama yap lm t r.  
 
 
2.1 GPS Ölçmeleri 
 
Yap lm  olan istik af çal mas  sonucu, belirlenen noktalarda 15 noktal  bir mikrojeodezik a  
kurulmu tur (Ozener v.d., 2009). A da yeralan noktalar n 4 karakterli k saltmalar  ve koordinatlar  tablo 
1’de verilmi tir. 2009 y l nda gerçekle en ilk GPS kampanya ölçmelerinde Trimble 4000 SSI ve SSE 
kullan lm t r. Her noktada 15 saniyede bir kay t almak ko ulu ile en az 10 saatlik gözlemler yap lm t r. 
2. GPS kampanya ölçmeleri 2010 y l nda gerçekle mi tir. ekil 1’de 2010 y l na ait 2.GPS kampanya 
ölçmelerinde TURG noktas n n görüntüsü verilmi tir. 2009 ve 2010  y llar nda  gerçekle tirilen GPS 
kampanyalar ndan GAMIT (King and Bock, 2004) / GLOBK (Herring, 2004) bilimsel de erlendirme 
yaz l mlar   kullan larak 15 adet istasyona ait  yerde i tirme vektörleri belirlenmi tir ( ekil 2). 
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Tablo 1. GPS noktalar n n k saltmalar  ve koordinatlar  
 

stasyon stasyon ID Enlem (°) Boylam  (°)        

Askeriye ASKE 38,174 26,867 

Çatalca CTAL 38,257 27,041 

Esenli ESEN 38,156 27,084 

Gaziemir GEMR 38,319 27,186 

Görece GORC 38,296 27,117 

Huzur Sitesi HZUR 38,068 26,900 

Kokar KOKR 38,183 26,599 

Kapl ca KPLC 38,085 26,907 

Petek Vadisi PTKV 38,209 27,012 

Seferihisar SFRH 38,215 26,797 

T razl  TRAZ 38,267 26,996 

Turgutlu TURG 38,265 26.781 

Ürkmez URKM 38,092 26,949 

Ya c lar YACI 38,229 26,658 

Yeniköy YKOY 38,216 27,036 

 

 
 

ekil 1. TURG noktas ndan bir görüntü 
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ekil 2. Ege Bölgesi Avrasya sabit h z alan  (2009-2010) 

 
 
Hassas yörünge bilgisi, Uluslararas  GPS Servisi (IGS) taraf ndan SP3format nda, SOPAC adresinden 
al nm t r. Yer dönme parametreleri, USNO_bull_b de erlerinden al narak kullan lm t r. 
De erlendirmeye IGS global izleme a ndan 15 istasyon dahil edilmi tir.  Referans sistemi tan mlamada  
ITRF2005 koordinat çözümü kullan lm t r. Radyasyon- bas nç etkileri için SOPAC taraf ndan da 
standart olarak kullan lan 9 parametreli Berne modeli kullan lm t r. Okyanus yüklemesi etkisi için  
Scherneck  modeli  ile çal lm t r. Zenith gecikme bilinmeyenleri, Saastamoinen öncül standart troposfer 
modeline dayal  olarak 2 saatlik aral klarla hesaplanm t r.  De erlendirmede, L1 ve L2 ta y c   dalga  
fazlar n n  iyonosferden ba ms z LC (L3) do rusal kombinasyonu kullan lm t r. Anten faz merkezleri 
için yüksekli e ba l  model tercih edilmi tir. GAMIT çözümleri sonras nda elde edilen gev ek ve 
zorlamal  günlük çözümler ITRF2005 referans sisteminde, 16 global IGS noktas ndan yararlanarak 7 
parametreli  (3 öteleme, 3 dönüklük ve 1 ölçek)  dönü üm ile tan mlanm t r. 
Günlük hassas koordinatlar Kalman analizi ile birle tirilerek, olu turulan zaman serilerinden yap lan  
trend analizi  ile istasyonlar n h zlar  elde edilmi tir (Tablo 2).  
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Tablo 2: Ege Bölgesi GPS h zlar  
 

stasyon 
Boylam 

(°) Enlem(°) 

Evel 
(mm/year

) 
Nvel 

(mm/year) 

 Esig 
(mm/year

) 

Nsig 
(mm/year

) RHO 
GEMR 27.186 38.319 -19.79   -7.90   2.08  2.34   0.013  
GORC 27.117 38.296 -15.31   -5.33   1.90  2.11  -0.064  
ESEN 27.084 38.156 -22.36  -13.28   1.76  1.88  -0.015  
CTAL 27.041 38.257 -22.65  -15.19   2.60  3.16  -0.076  
YKOY 27.036 38.216 -16.47  -12.50   2.02  2.22  -0.093  
PTKV 27.012 38.209 -14.66  -15.50   2.20  2.45  -0.012  
TRAZ 26.996 38.267 -20.09  -10.00   1.96  2.24   0.008  
URKM 26.949 38.092 -18.00  -17.38   1.94  2.14  -0.032  
KPLC 26.907 38.085 -20.61  -15.51   2.11  2.35   0.009  
HUZR 26.900 38.068 -17.41  -20.49   1.94  2.13   0.016  
ASKE 26.867 38.174 -26.72  -14.73   1.99  2.20  -0.044  
SFRH 26.797 38.215 -15.09  -18.81   1.87  2.04  -0.016  
TURG 26.781 38.265 -25.88  -12.84   1.85  2.01   0.006  
YACI 26.658 38.229 -18.87  -13.79   1.96  2.22   0.029  
KOKR 26.599 38.183 -17.56  -12.15   2.03  2.25   0.010  

 
 
 
2.2 Hassas Nivelman Ölçmeleri  
 
Kurulmu  olan mikrojeodezik a daki faya paralel ve fay  dik kesen  3 noktada hassas nivelman tekni i ile 
ölçümler yap lm t r. Bu noktalar Kapl ca, Huzur sitesi ve Do anbey olup 4 karakterli k saltmalar  ve 
koordinatlar  tablo 3’de yer almaktad r. Hassas nivelman ölçmeleri gidi -dönü  eklinde gerçekle mi  
olup kullan lan güzergah yakla k 15 km’dir ( ekil 3).   
 
 

Tablo 3. Hassas nivelman noktalar  ve koordinatlar  
 

stasyon stasyon ID Enlem (°) Boylam (°) 

Kapl ca KPLC 38,085 26,907 

Huzur Sitesi HZUR 38,068 26,900 

Do anbey DBEY 38,077 26,872 
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ekil 3. Hassas nivelman güzergâh  

 
 
Hassas nivelman ölçmeleri GPS kampanyalar  gibi 2009 ve 2010 y llar nda gerçekle mi tir. Ölçmeler 
s ras nda Topcon DL-101C nivo ile 3 metrelik invar mira kullan lm t r. Topcon DL-101 C nivosu  invar 
mira ile birlikte 0,4 mm/km hassasiyettedir. Gidi -dönü  nivelman nda bulunan kapanma de erleri Büyük 
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli inden al n p elde edilen veriler a a da yer alan 
formülde yerine konmu tur.  
 
Gidi  – dönü  nivelman nda bulunan kapanma de eri (w), 
 
Ana ve ba lant  nivelman nda: w(mm)  12 S(km)                                                                            (1) 
 
formülü ile hesaplanmaktad r. 
 
Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunlu u olup, 2009 ve 2010 nivelman ölçmelerinde S  15 
km olarak al nm t r. 
 
w (mm)   12 15 
w (mm)  46,4758 mm 
 
Gidi -dönü  hassas nivelman ölçmeleri sonucu yükseklik fark  4.57 mm olup hata s n r n n alt nda 
kalm t r.  
 
KPLC noktas n n yüksekli i 100.0000 m al narak di er noktalar n yükseklikleri hesaplanm t r. 2009 ve 
2010 y llar na ait nivelman noktalar n  yükseklikleri tablo 4’de yer almaktad r (Sabuncu, 2010). 
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Tablo 4. 2009 ve 2010 nivelman noktalar  yükseklik de erleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tablo 4’deki nivelman noktalar n n yükseklikleri incelendi inde KPLC ve HZUR noktalar  aras nda 6,6 
mm’lik bir çökme gözlenmi tir. Bu çökme 2009 ve 2010 aras nda yap lan hassas nivelman ölçmelerinin 
sonucudur. Bununla birlikte HZUR ve DBEY aras nda 0,8mm’lik dü ey yönde bir yerde i tirme 
gözlenmi tir. Bu de erler bölge için önemli olup çal ma bölgesinde hassas nivelman tekni i ile 
gözlemlere devam edilecektir.  
 
 
4. Sonuç 
 
Bölgede jeodezik, jeofizik ve jeolojik olarak birçok çal malar yap lm , ancak çal malar küçük ölçekli 
kalm t r. Tuzla Fay  ve yak n çevresinin jeodezik yöntemlerle kabuk deformasyonlar n n belirlenmesi 
çal mas  yüksek hassasiyeti, büyük ölçekli olmas  ve s k jeodezik a a sahip olmas  ile önceki 
çal malardan farkl d r (Ozener, 2010). Bu amaç do rultusunda çal ma bölgesinde 2009 ve 2010 
y llar nda GPS ve hassas nivelman tekni i ile ölçmeler yap lm t r. ki GPS kampanyas ndan elde 
etti imiz veriler bölge ile ilgili ilk sonuçlar olup yerde i tirme vektörleri 21mm/yr ile 25mm/yr aras nda 
de i mektedir. Sonuçlar bölge tektoni i ile uyumludur. Hassas nivelman tekni i ile yap lan gözlemler 
sonucu ise bölgede 2 nivelman noktas  aras nda 6,6 mm bir çökme oldu u gözlenmi ti (Sabuncu A.2010). 
Bu sonuçlar çerçevesinde, bölgede GPS kampanyalar na ve hassas nivelman tekni i ile ölçmelere devam 
edilecektir. Ülkemizin bir deprem ülkesi oldu u gerçe i göz önüne al n rsa, bölgede uzun süreli verilerin 
elde edilmesi ve i lenmesi önemlidir.  
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Özet 
 
1972 y l nda, Harita Genel Komutanl  taraf ndan Gerede – smetpa a bölgesinde 6 noktadan olu an bir 
a  kurulmu tur. Bu bölge, Kuzey Anadolu Fay Zonunun bat  kesiminde göreceli olarak sismik anlamda 
sessiz bir bölge olmakla birlikte asismik krip özellikleri göstermektedir. Kurulan a , 1972 ve 1973 y llar  
aras nda yersel yöntemler kullan larak ölçülmü tür. Ayr ca, stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi Çal ma 
Grubu, bölgede 1982 ve 1992 y llar nda gözlemler gerçekle tirmi tir. Ayn  a , Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi taraf ndan, GPS tekni i kullan larak 2002 ve 2007 y llar nda ölçülmü tür. Ancak, bölgedeki 
hareketin özelli i ve olu an tektonik birikim hakk nda halen soru i aretleri bulunmaktad r.  
 
Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü bölgeyi 2005 y l ndan bu 
yana kampanya bazl  GPS gözlemleri ile (10 saatlik oturumlar) izlemektedir. Kabuk deformasyonu 
çal malar n n jeodinamik amaçl  GPS a lar ndan gelen GPS h z verileri ve tekrarlanan jeodezik 
ölçülerin de erlendirilmesinden elde edilen sonuçlar, bölgede olu an elastik deformasyon hakk nda 
önemli bilgiler vermektedir. Bu çal mada, elde edilen veriler GAMIT/GLOBK yaz l m  kullan larak ve 
daha önceden toplanm  veriler ile birlikte analiz edilmekte ve çal ma bölgesinin h z alan  ile gerinim 
birikimi elde edilmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Kuzey Anadolu Fay , Krip, Asismik Hareket, smetpa a, GPS. 
 
 

ASESIMIC CREEP ON ISMETPASA SEGMENT OF NORTH ANATOLIAN FAULT 
INVESTIGATED BY GPS 

 
 
Abstract 
 
In 1972, a six-point geodetic network was installed by General Directorate of Mapping in Gerede-
Ismetpasa region. This region is relatively quiet segment of western North Anatolian Fault (NAF) which 
is creeping along steadily. This network was surveyed by terrestrial techniques in 1972 and 1973. The 
Ismetpasa Network was re-measured in 1982 and in 1992 by the Geodesy Working Group of Istanbul 
Technical University. Although the same network (with five points) was observed in 2002 and 2007 by 
Zonguldak Karaelmas University applying GPS technique, the characteristics of movement has not been 
detected implicitly. This type of movement still raises a question about the accumulation of tectonic 
movements in the region. 
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Geodesy Department of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) of Bogazici 
University has been re-surveyed the network by campaign-based static GPS surveying (10-hour 
siteoccupation) since 2005. The GPS velocities data coming from geodynamic GPS networks of the 
crustal deformation studies and the analysis of repeated geodetic observations give us significant 
information about the elastic deformation. Therefore, data gathered in this study is processed using 
GAMIT/GLOBK software and analyzed together with previously collected data to obtain velocity field 
and strain accumulation in the study area.  
 
Keywords: North Anatolian Fault, Creep, Aseismic Slip, Ismetpasa, GPS. 
 
 
1. Giri  
 
Genel olarak Türkiye’nin güncel tektoni i ( ekil 1), Kuzey Anadolu fay  (KAF) ve Do u Anadolu fay  
(DAF) aras nda kalan Anadolu levhas n n bat ya do ru olan hareketi ile gerçekle en karma k tektonik 
süreçlerin sonucudur. Anadolu levhas  üzerinde do u Anadolu bölgesinde kuzey-güney yönlü bir s k ma 
rejimi, bat  Anadolu’da kuzey-güney yönlü geni leme (aç lma) rejimi ve KAF ile DAF boyunca 
makaslama rejimi görülmektedir. Ayr ca karma k etkilerin alt nda bulunan alt bölgeler de mevcuttur. 
Akdeniz levhas n n Helen yay  boyunca Avrasya ve Anadolu levhas n n alt na batmas  nedeniyle olu an 
s k ma ve Anadolu levhas n n bat ya kaçmas  karma k durumlar n ortaya ç kmas na yol açmaktad r. 
Avrasya Levhas  ile Anadolu Levhas  aras nda s n r olu turan KAF üzerindeki yanal hareketler, 
bölgedeki deformasyonlara sebep olmaktad r. KAF yakla k 1500 km uzunlu unda ve 10-100 km 
geni li inde sa  yönlü do rultu at ml  transform fayd r (Ketin 1967; Can tez 1973; Barka ve Kadinsky-
Cade, 1988). 
 

 
 

ekil 1. Türkiye Tektoni i (Barka ve Reilinger, 1997). 
Do rultu at ml  faylar genel olarak yüzeyden sismojenik kabu un taban na kadar kilitli olup üzerinde 
zamanla elastik deformasyon enerjisi biriktirir. Gerilmenin jeolojik birimlerin direnme gücünü a mas , 
enerjinin aniden bo almas na, bunun sonucunda faylar boyunca depremler ve yüzeyde yeni k r klar 
olu mas na sebep olmaktad r. Ancak baz  faylar kilitli olmay p sürekli olarak asismik bir ekilde kayd  
için üzerinde deformasyon k smen veya hiç birikmemekte, dolay s yla nadiren deprem üretmekte ya da 
hiç deprem meydana getirmemektedir (Burford ve Harsh, 1980; Steinbrugge ve di ., 1960). 
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Asismik krip hareketi, büyük bir deprem gerçekle meksizin fay boyunca olu an yüzey deformasyonudur. 
Yerkabu u üzerinde meydana gelen ve ölçülebilen bu hareket, bir fayda meydana gelmi  büyük 
depremlerin aras ndaki zamanda görülebilmektedir. Aktif faylar boyunca nadiren rastlanan krip 
hareketinde (örn: ABD Kuzey Kaliforniya faylar ndan baz lar  – Hayward, Calaveras, San Andreas 
faylar  gibi), kabu un alt k sm ndaki asismik makaslama zonu boyunca devam eden fay hareketi fay 
boyunca kabu un üst k sm ndaki elastik gerinime neden olmaktad r. Yüzeydeki krip oran  kabu un alt 
k sm ndaki kayma h z na yani fay n jeolojik kayma h z na e it ise bu faylar üzerinde herhangi bir büyük 
deprem meydana gelmemektedir. 
 

 
 

ekil 2. a) Do rultu at ml  faylarda büyük gerilme birikiminin bo almas yla olu an depremler aras nda 
biriken elastik gerinim b) Krip hareketi ve elastik gerinim aras ndaki ili ki. 

 
Krip oran , kabu un alt k sm ndaki elastik gerinimin miktar , fay n biriken gerilime direnme gücüne ve 
kilitlenme derinli ine ba l d r. Krip oran n n zamansal ve konumsal olarak fay boyunca nas l de i ti inin 
bilinmesi depremlerin mekanizmas n  anlamada ve potansiyel depremlerin yer ve büyüklü ünü 
kestirmede önemi büyüktür (Mavko, 1982; Galehouse, 1997; Lienkaemper ve di ., 1997; Toda and Stein, 
2002). Günümüzde yap lan çal malar sayesinde art k bilinmektedir ki, krip oran , bir bölgede bulunan 
kom u faylarda gerçekle en büyük ve orta büyüklükteki depremlere ba l  olarak kabukta geli en gerilim 
de i imine duyarl d r (Galehouse, 1997; Lienkaemper ve di .,1997, 2001). Krip oran  (fay boyunca lokal 
olarak ölçülen) ve elastik gerinim oran  (bölgesel jeodezik veri ile ölçülen) aras ndaki fark fay n 
kilitlenme derinli i hakk nda önemli bilgiler vermektedir (Savage ve Lisowski, 1993; Lienkaemper ve 
di ., 2001; Simpson ve di ., 2001). Dolay s yla krip oran n n tespit edilmesi, sismik tehlikenin 
belirlenmesinde önemli bir parametredir (Burgman ve di ., 2000). 
 
2. Çal ma Bölgesi 
 
Deprem tehlikesinin de erlendirilmesinde kullan lan ana parametre fayd r. Fay n türü, geometrisi, 
kinemati i, derinli i, boyutu, ya , at m miktar  ve yönü, depremselli i ve fay üzerindeki y ll k kayma 
h z n n do ru olarak belirlenmesi çok önemlidir. KAFZ boyunca bugüne kadar jeodezik, jeolojik ve 
sismolojik farkl  yöntem ve veriler kullan larak çe itli yer de i tirme de erleri elde edilmi tir. Uydu 
jeodezine dayanan yöntemleri kullanan McClusky ve di . (2000), KAFZ boyunca olu an do rusal h z  
ortalama 24+1 mm/y l olarak belirlemi tir. 
 
Bu çal mada, KAFZ’nin Çank r , Bolu ve Karabük il s n rlar  içinde kalan smetpa a segmenti üzerinde 
meydana gelen krip hareketinin GPS tekni i ile ara t r lmas  hedeflenmi tir. Bölgedeki krip hareketi 40 
y l önce tespit edilmi  olmas na ra men, hareketin özellikleri hakk nda detayl  ve güvenilir bilgiler 
bulunmamaktad r. 
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ekil 3. Çal ma Bölgesi (Çak r ve di .,2005). 
 
Krip hareketi, 1969 y l nda Ambraseys (1970) taraf ndan fay n T.C. Karayollar  smetpa a bak m tesisleri 
bahçe duvar n  kesti i noktada meydana getirdi i deformasyonun ke fi ile tespit edilmi tir. Daha sonra 
küçük bir alanda kurulan 6 noktal k bir yersel jeodezik a  ile 1972 ve 1973 y llar  aras nda yersel 
yöntemler kullan larak ölçülmü tür. Ayr ca, stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi Çal ma Grubu, bölgede 
1982 ve 1992 y llar nda gözlemler gerçekle tirmi tir. Ayn  a , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
taraf ndan, GPS tekni i kullan larak 2002 ve 2007 y llar nda ölçülmü tür  (Aytun, 1982; Altay ve Sav, 
1991; Deniz ve di ., 1993; Kuto lu ve Akç n, 2006; Kuto lu ve di ., 2008). 1957 y l nda yap lan duvar n 
durumunu dikkate alan Ambraseys (1970) krip h z n n 20 mm/y l oldu unu hesaplam t r. Bu a a ili kin 
1972-1982 y llar  aç  ve uzunluk ölçülerinden 10 mm/y l’l k hareket elde edilmi tir (Eren, 1984). H z n 
2002 y l ndan sonra yeniden artt  (Kuto lu ve di ., 2008) ifade edilse de, bölgedeki hareketin özelli i, 
h zdaki de i im ve olu an tektonik birikim hakk nda halen soru i aretleri bulunmaktad r.  
 

 
 

ekil 4. Çal ma Bölgesindeki Jeodezik A  Noktalar  ve Faylar. 
 
Krip eden segmentin uzunlu u ve krip h z n n fay boyunca de i imini ortaya ç karmaya yönelik ilk 
çal ma Çak r ve di . (2005) taraf ndan InSAR (Syntethic Aperture Radar Interferometry – Yapay 
Aç kl kl  Radar Enterferometresi) yöntemi kullan larak yap lm t r. Bu çal mada krip eden segmentin 
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uzunlu u yakla k 70 km oldu u rapor edilmi se de yak n zamanda yap lan PsInSAR çal malar ndan 
Çak r (2010) bu uzunlu un 40-50 km civar nda oldu u sonucuna varm t r. Ayr ca Bo aziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dal  bölgeyi 2005 y l ndan bu 
yana kampanya bazl  10 saat oturumlu GPS gözlemleri ile izlemektedir. 
 
3. De erlendirme ve Sonuçlar 
 
2005-2009 y llar  aras nda gerçekle tirilen dört kampanyadan elde edilen GPS ölçülerinden, GAMIT 
(King and Bock, 2004) / GLOBK (Herring, 2004) bilimsel de erlendirme yaz l m  kullan larak çal ma 
bölgesine ait h z alanlar  elde edilmi tir. Bu i lem yap l rken a a daki s ra izlenmi tir: 
 

 Her kampanya ITRF 2005 referans sisteminde tan mlanm t r. 
 Hassas yörünge bilgisi, Uluslararas  GPS Servisi (IGS) taraf ndan SP3 (Standard Product 3) 

format nda, SOPAC (Scrips Orbit and Permanent Array Center) adresinden al nm t r.  
 Yer dönme parametreleri (ERP; Earth Rotation Parameters), USNO_bull_b (United States Naval 

Observatory_bulletin_b) de erlerinden al narak kullan lm t r. 
 De erlendirmeye IGS global izleme a ndan 16 istasyon dahil edilmi tir. 
 Radyasyon-bas nç etkileri için SOPAC taraf ndan da standart olarak kullan lan 9 parametreli 

Berne modeli kullan lm t r. 
 Okyanus yüklemesi etkisi (Ocean tide loading effect) için Scherneck modeli ile çal lm t r. 
 Zenith gecikme bilinmeyenleri Saastamoinen öncül standart troposfer modeline dayal  olarak 2 

saatlik aral klarla hesaplanm t r. 
 De erlendirmede, L1 ve L2 ta y c  dalga fazlar n n iyonosferden ba ms z LC (L3) do rusal 

kombinasyonu kullan lm t r. 
 Anten faz merkezleri için yüksekli e ba l  model tercih edilmi tir.  
 GAMIT çözümleri sonras nda elde edilen gev ek ve zorlamal  günlük çözümler; ITRF 2005 

referans sisteminde, 16 global IGS noktas ndan yararlanarak 7 parametreli (3 öteleme, 3 
dönüklük ve 1 ölçek) dönü üm ile tan mlanm t r. 

 
GAMIT/GLOBK yaz l m  kullan larak ve yukar daki i lem s ras  izlenerek yap lan hesaplamalar ile 
istasyonlara ait elde edilen h z vektörleri ve hata elipsleri ekil 5’de görülmektedir.  
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ekil 5. H z Alan  (2005–2009 aras /ISP2 Noktas  Sabit). 
 
GPS kampanyalar ndan (2005-2009) elde edilen maksimum h z 7.77 mm/y l’d r (Ozener ve di ., 2010). 
Elde edilen bu de er, söz konusu bölgede 1972-2002 y llar  aras nda yap lan çal malardan elde edilen 
sonuçlarla uyumludur. H z n farkl  ara t rmac lar taraf ndan söylenildi i gibi 2002 y l ndan sonra 
artmakta oldu unu do rulamamaktad r. Bununla birlikte bu bölge, tektonik önemi nedeniyle ve 
belirsizlikleri ortadan kald rmak üzere konumsal olarak geni letilerek ve farkl  yöntemlerle de izlenmeye 
devam edilmelidir. 
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Özet 
 
Bu ara t rma çal mas n n amac , Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Harita Mühendisli i Bölümü 
binas  üzerine tesis edilmi  TRAB IGS istasyonunun global h z ve lokal stabilitesi üzerine bir ara t rma 
yap lmakt r. Çal mada, TRAB IGS istasyonunun global h zlar , 2000-2008 y llar  aras ndaki 2000.0 
referans epoklu  ITRF2005 koordinat zaman serisinden en küçük kareler yöntemiyle kestirilmi tir. TRAB 
IGS istasyonunun lokal stabilitesini ortaya koyabilmek için ise ilgili nokta ve yak n çevresini kapsayan 
lokal bir GPS a  olu turulmu  ve ölçü plan  ayn  kalmak art yla bu a da 4 ay aral kl  3 periyot GPS 
oturumu yap lm t r. Farkl  periyotlarda elde edilen koordinatlar ve bazlar kullan larak Statik 
Deformasyon Modeliyle istatistik olarak anlaml  nokta hareketleri belirlenmi tir. Global ve lokal 
sonuçlar irdelendi inde TRAB IGS noktas n n üzerinde bulundu u plakan n yükseldi i, lokal olarak ise 
noktan n çökme hareketi yapt  belirlenmi tir. Bu sonuçtan yola ç karak, plaka hareketlerini belirlemeye 
yönelik seçilecek IGS noktalar n n lokal anlamda da stabilitelerinin ara t r lmas  plaka tektoni i 
çal malar n n duyarl k ve güvenirli i aç s ndan gerekli oldu u söylenebilir. 
 

Anahtar kelimeler : Deformasyon Analizi, Sabit GPS, Global h z vektörü, Lokal deformasyon 

 

INVESTIGATION OF THE GLOBAL VELOCITY AND LOCAL STABILITY OF TRAB 
IGS STATION 

Abstract 
 
The aim of this research study is to ingestigate global and local stability of TRAB IGS Station located on 
the roof of department of Geomatics Engineering Building at Karadeniz Technical University. Within the 
study, TRAB IGS Site global velocities were estimated from ITRF2005 coordinate-time series at reference 
epoch 2000.0 between the years 2000-2008 with the least squares methods. For determining the local 
stability of TRAB IGS Site, a local GPS network close to this site and its surroundings was constructed 
and 3 GPS campaigns were one in 4 months  periodically. Significant point motions were determined 
statistically with Static Deformation Model by using different campaign coordinates and corresponding 
bases in these periods. In examining of global and local determinations, according to global solution 
plate on which TRAB IGS Site is located is uplifting, on the orher hand, local results reveals subsidence 
at this site. Based on this result, it is necessary to investigate local IGS sites which are selected to 
investigate plate motions in terms of sensitivity and reliability of for plate techtonics studies. 
 

Keywords: Deformation Analysis, Permanent GPS, Global Velocity Vector, Local Deformations. 
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1. Giri  
 
Yerin içinden ve d ndan kaynaklanan kuvvetler ve d  etkenler nedeniyle yerkabu unda ya da büyük 
mühendislik yap lar nda ve çevrelerinde de i imler olu maktad r. ç kuvvetler (deprem, da  ve k ta 
olu umu vd.) enerjisini yerin içinden al r. D  kuvvetler (gelgit olaylar , akarsu, rüzgar vd.) enerjisini 
güne ten al r. D  etkenler ise genelde insan faktöründen kaynaklan r. Bu kuvvetler ve etkenler nedeniyle 
olu an k ta hareketlerinin, depremlerin önceden kestirilmesi çal malar n n, büyük mühendislik 
yap lar n n (baraj, tünel, köprü, viyadük, kule, vd.) bünyesinde olu acak geometrik de i imlerin 
zaman nda belirlenmesi ve endüstriyel alanlarda kontrol amac yla ölçülmesi de “deformasyon ölçüleri” 
olarak adland r lmaktad r. Bu ölçülerin de erlendirilerek deformasyonlar n saptanmas  ve 
yorumlanmas na da “deformasyon analizi” ad  verilmektedir. 
 
Çe itli bilim dallar n n yeterli do rulukta kullan labilece i GPS ölçülerinin elde edilmesi için dünyan n 
bir çok yerine sabit ve sürekli çal an GPS istasyonlar  (IGS) tesis edilmi tir. Bu istasyonlar n sürekli 
kaydetti i GPS verilerinin de erlendirilmesi, ar ivlenmesi ve da t m  için Uluslararas  GPS Servisi 
kurulmu tur. Büyük mühendislik projeleri gibi bir çok çal ma için IGS istasyonlar n n toplam  oldu u 
bu veri ve ürün gruplar  internet arac l yla elde edilebilmektedir. IGS verileri kullan larak birçok 
jeodezik problem de çözülebilmektedir. Ku kusuz bu problemlerin ba nda ITRF sistemine dayal  
jeodezik a lar n kurulmas  ve de erlendirme çal mas  gelmektedir. Özellikle, birçok mühendislik 
uygulamas  yeterli do rulukta ölçülerek hesaplanm  koordinatlar  bilinen noktalara gereksinim 
duymaktad r. Bu uygulamalarda kullan lan global anlamda sabit olduklar  varsay lan IGS noktalar n n 
lokal anlamda hareket edip etmediklerinin ara t r lmas  gerekmektedir. 
Bu çal mada, KTÜ Harita Mühendisli i Bölümü binas n n çat s nda yer alan TRAB IGS noktas n n 
2000-2008 y llar  aras nda ITRF2005 2000.0 epoklu global kartezyen koordinat kestirimleri (toplam 393 
haftal k çözümler) analiz edilmi tir. Lokal deformasyonlar  belirlemek için kurulmu  bir lokal GPS 
a nda yap lan periyodik ölçülerle TRAB IGS noktas n n stabilitesi ara t r lm t r. Böylece TRAB IGS 
noktas n n global ve lokal hareketleri saptanm t r. 
 
 
2. IGS stasyonlar  
 
IGS istasyonlar , dünya üzerinde hemen her kara parças  üzerine kurulmu  ve i levselliklerine devam 
etmektedirler. IGS istasyonlar  ve servisi; yüksek kalitede ve gerçek zamanl  GPS verisi sunarlar, yeterli 
do rulukta GPS gözlemi veri setleri da t rlar, ürünlerinin hassasiyetinin iyile tirilmesi ile Global 
Koordinat Sistemlerinin olu turulmas na altl k te kil ederler, global deformasyonlar n izlenmeleri 
aç s ndan zengin veri kayna d rlar, uydu yörüngelerinin, okyanus yüklerinin, yer dönüklük 
parametrelerinin tespitinde, troposfer ve iyonosfer izlemede vb. gerekli olan hassas datalar n ortaya 
ç kmas nda önemli yerleri vard r, mühendislik uygulamalar  ve bilimsel çal malara yönelik geni  
hedefleri kar lamak için yeterli do rulukta GPS gözlemi ve veri setlerini ar ivler ve kullan c lar n 
kullan m na sunulur [URL-2]. 
IGS istasyonlar  bir bütün olarak incelendi inde, Dünya’y  bir referans sisteminde tan mlayarak çözüme 
ula lan bir sistemdir. Bu sistemlerden elde edilen konum de erleri milimetre hassasiyetinde bir 
do rulu a sahiptir. Milimetre hassasiyetindeki bu do ruluk, hemen her mühendislik dal nda oldu u gibi 
deformasyon ölçmeleri için de yeterlidir. 
 
IGS noktalar n n koordinatlar  ITRF sistemindedir. ITRF Dünya'n n küresel ve bölgesel hareketleri 
ara t rma için önemli bir referans de erlendirme sistemidir. Günümüzde ITRF, International Earth 
Rotation Service (IERS) taraf ndan dört uzay-jeodezik tekni inin birle tirilmesiyle olu turulmu tur [9]. 
Ülkemizde IGS a na ba l  be  IGS istasyon noktas  bulunmaktad r ( ekil 1). Ankara’da ANKR, 
Diyarbak r’da DYR2, Gebze’de TUBI, Trabzon’da TRAB ve stanbul’da ISTA isimli IGS noktalar  
EUREF'e dahildir.  
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

445

 
 

ekil 1. Türkiye’deki IGS istasyonlar  
 

IGS istasyonlar n n verilerine SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array Center) gibi IGS veri 
merkezlerinden ula labilmektedir [URL-1]. Bu noktalar n verileri, Türkiye’de yap lan tektonik 
ara t rmalarda, deformasyon çal malar nda ve birçok konuma dayal  uygulamalarda da kullan lmaktad r.  
TRAB IGS stasyonu, Do u Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ilinde bulunmaktad r. TRAB IGS stasyonu, 
Alman Federal Karto rafya ve Jeodezi Dairesi (Bundesamt für Kartographie und Geodaesie) taraf ndan 
KTÜ Harita Mühendisli i Bölüm Binas n n çat s na kurulmu tur ( ekil 2).  
 

 
 

ekil 2. TRAB IGS stasyonu, Trabzon 
3. EUREF Koordinat-Zaman Serileri ile TRAB IGS stasyonunun Global H zlar n n 

Kestirilmesi 
Çal mada TRAB IGS noktas n n, ITRF2005, 2000.0 epoklu 2000-2008 y llar  aras ndaki kartezyen 
koordinatlar  kullan lm t r. Çal mada http://itrf.ign.fr//site_info_and_select/site.php adresinden 
TRAB noktas n n haritadaki konumu, hangi plaka üzerinde yer ald , co rafi koordinatlar  ve 
y llara göre de erlendirilmi  ITRF koordinatlar  ve bu koordinatlar n kullan labilirli i 
görülmü tür.  (http://itrf.ign.fr/site_info_and_select/solutions_extraction.php) 
Adresinden de TRAB IGS noktas n n istenilen epok için X, Y ve Z kartezyen koordinatlar  
belirlenmi tir. TRAB IGS istasyonunun 2000-2008 y llar  aras ndaki koordinatlar n n zamanla 
de i imlerini gösteren zaman serileri çizdirilmi tir. TRAB IGS noktas n n global kartezyen 
koordinatlar n n h zlar  (vx, vy, vz), birinci derece polinomdan en küçük kareler yöntemine göre 
kestirilmi tir (t0= 2000.0 mjd: 51544) ( ekil 3). 
 

TRAB IGS  
stasyonu  
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ekil 3. TRAB IGS istasyonunun x, y, z kartezyen koordinatlar n n (EUREF) h zlar  
 

ekil 3’de görüldü ü gibi TRAB IGS noktas n n x ve y koordinatlar  y lda yakla k 2 mm, z koordinat  
ise yakla k 1 mm de i mi tir.   

 
TRAB IGS noktas n n toposentrik koordinatlar  hesaplanm t r. Toposentrik koordinatlar n h zlar  (vkuzey, 
vdo u, vyükseklik) da birinci derece polinomdan en küçük kareler yöntemine göre kestirilmi tir (t0=2000.0 
mjd: 51544) ( ekil 4). 

 

TRAB X 

vY = 1.7 cm/y l 

TRAB Y 

TRAB Z 

vZ = 1.3 cm/y l 

vx=-2.1 cm/y l 
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ekil 4. TRAB IGS istasyonunun toposentrik h z kestirimleri (vkuzey, vdo u, vyükseklik) 
 

1996 y l nda son 3 milyon y ll k jeolojik ve jeo-manyetik veriler de kullan larak olu turulan NNR-
NUVEL-1A modeli, ITRF’in olu turulmas nda uluslararas  bir standart model olarak kabul edilmi tir 
[4],[5]. Çal ma alan  enlem ve boylam nda NNR-NUVEL-1A modelinin kuzey ve do u yönündeki 
h zlar  hesaplanm t r (Tablo 1).  

 
Tablo 1. NUVEL-1A modelinde noktan n kuzey ve do u yöndeki h zlar  

 
NUVEL 1A (NNR) vkuzey 

(cm/y l)

vdo u 

(cm/y l)
Enlem: 40o 
Boylam:39o 0.79 2.68 

ekil 4 ve Tablo 1 incelendi inde hesaplanan h zlardan do u yöndeki h z n NUVEL-1A NNR modeliyle 
uyumlu kuzey yönündeki h z n ise uyu mad  görülmektedir.  ekil 4’te radyal yöndeki h z de i iminin 
de erlendirmeye kat lmam  gel-git etkilerinden kaynaklanabilece ini söyleyebiliriz.  
 
4. Lokal GPS A  ile TRAB IGS stasyonunun Lokal Deformasyonlar n n Kestirilmesi 
 
Çal mada, TRAB IGS noktas n n lokal hareketlili inin belirlenmesi için TRAB IGS noktas  ve çevresini 
kapsayacak biçimde N7, ORMA, BLKN ve TRAB noktalar ndan olu an bir lokal GPS kontrol a  
tasarlanm t r ( ekil 5).   
 

vkuzey=1.4 cm/y l 

vdo u=2.5 cm/y l 

vyükseklik=0.2 cm/y l 
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ekil 5. Lokal GPS a  noktalar  
 
Bu GPS kontrol a nda May s 2009 (t0), Eylül 2009 (t1) ve Ocak 2010 (t2) tarihlerinde üç periyot GPS 
ölçüsü yap lm t r. GPS a  ölçüleri de erlendirilerek GPS baz ölçüleri ve onlar n varyans-kovaryans 
matrisleri elde edilmi tir. Her periyotta elde edilmi  olan baz bile enleri ve onlar n varyans-kovaryans 
matrisleri veri olarak kullan l p (GPS_DEN) program yla serbest a  yöntemine göre dengelenerek a  
noktalar n n dengeli koordinatlar  (X, Y, Z) ve onlar n varyans-kovaryans matrisleri (Qxx) ayr  ayr  
hesaplanm t r. (t0) - (t1) ve (t0) - (t2) periyotlar  aras nda olu an deformasyonlar statik deformasyon 
yöntemlerinden 2 -Ölçütü yöntemi ile belirlenmi tir [2], [11].  
 

2 -ölçütü yöntemiyle deformasyon analizinde üç periyot (t0, t1 ve t2) ölçünün dengelenmesi sonucu elde 
edilen a  noktalar n n kesin koordinatlar  (x) ve ters a rl k matrisleri (Qxx) matrisleri veri olarak 
kullan lm t r. ki periyot aras nda anlaml  nokta hareketi olup olmad n  belirlemek için global test 
yap ld . Periyotlardan elde edilen dengeli koordinatlar n farklar  (d) ve d fark vektörüne ait kofaktörler 
matrisi Qd hesapland . 
 

12 x    x    d  
 

(1) 

21 xxxxd
Q    Q    Q  (2) 

 
Do rusal hipotezin düzeltmelerin a rl kl  kareleri toplam na etkisi olan 2-ölçütü  

d  Q  d    
d

T2  (3) 

 
e itli inden hesapland . Qd`nin rang , a n geometrik ekli ve datum parametreleri her iki ölçme 
periyodunda da ayn  kald  için 

N7 

BLKN 

ORM

TRAB 
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d    u    ) Q  (  rang    ) Q  (  rang  h  kxxxx 21

 (4) 

 
biçiminde hesapland . Burada uk a daki koordinat bilinmeyenleri, d datum parametresi say s n  
göstermektedir [3], [10], [13]. Her iki ölçü kümesinin ortak standart sapmas  ve test büyüklü ü  
 

21

22
T
211

T
12

0 ff
  vP    v    vP    v   s                    fi = ni – ui +d    ;     i=1,2 ;      f = f1 + f2 

 

(5) 

h s
d  Q d

    
h  s

    T 2
0

d
T

2
0

2

 (6) 

 
e itliklerinden hesapland  [1], [6], [10]. 

f,1h,F    T  ise geçen sürede  a da anlaml  hareket olmad na; f,1h,F    T  ise geçen sürede  a da 
anlaml  hareket oldu una karar verildi. Deformasyon oldu una karar verildikten sonra, a da hareket eden 
noktalar  tek tek belirlemek için fark vektörü ve kofaktör matrisi  
 

  
d
d

      d
B

F  

 

(7) 

  
PP
PP

        P        Q 
BBBF

FBFF
dd

 (8) 

 
biçiminde alt matrislere ayr ld . Burada, B, hareketli noktalar için indis; F, sabit noktalar için indis, olmak 
üzere her nokta deformasyon ku kusu bulunan B noktas  olarak ele al nd . Böylelikle her yeni ad mda 
ba ka bir noktan n koordinatlar , alt vektör Bd  olarak al nd . Bu durumda nokta say s  kadar ayk r l k 
etkisi hesapland .  
Alt matrisler Gauss-Yöntemi ile indirgenerek, 
 

FBF
1

BBBB d  P  P    d   d  (9) 
 
de eri hesapland . Hareketli oldu u varsay lan her noktaya ait ayk r l k pay , 
 

......p1,2,......i             )  d  P  d  (   iBBB
T

B
2
i  (11) 

 
hesapland . Burada p, nokta say s d r. Toplam ayk r l ktaki pay  en büyük )max()( 2

imax
2  olan 

noktada, anlaml  deformasyon oldu una karar verildi. A da hareket eden ba ka nokta bulunup 
bulunmad n  ara t rmak için 

d
Q  ved `ye, geriye kalan (p-1) noktadan yararlanarak S-dönü ümü  

TT
i G  )  G   (  G    I   S G  (12) 

 
d  S    d ii  

T
ididi

S Q  S   Q  
(13) 
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ile yeni bir datum verilmi tir. Burada, G, ortagonal matrisi yaln zca geriye kalan (p-1) noktadan 
yararlanarak olu turuldu. S-dönü ümü, yeni bir dengelemeye gerek kalmadan bir datumdan ba ka bir 
datuma geçme i lemidir. i. dönü ümden sonra fark vektörü ve bunun ters a rl k matrisi 
 

d S     
d
d

   S      
d
d
     d i

B

F
i

N

D
i  

 

(14) 

  
QQ
QQ

     Q
NNND

DNDD
di

 (15) 

 
biçiminde alt matrislere ayr ld . Burada, D, datum noktalar n ; N, datum dönü ümüne kat lmayan 
noktalar ; ,d N  toplam ayk r l ktaki paylar  en büyük olan max

2 )(  noktalar na ait Bd  de erinin 
dönü ümden sonraki de eri göstermektedir. i. belirleme ad m ndan sonra kalan ayk r l k ve serbestlik 
dereceleri 
 

DDD
T
Dkalan

2 d  Q  d  )(     m  -  f    f           ,            m  h     h DD  (16) 

 
biçiminde hesapland . Burada m, deformasyon oldu u belirlenen noktaya ili kin koordinatlar n say s d r. 

Test büyüklü ü, ,1f,h
D

2
0

kalan
2

D DD
F   

.hs
)(T  ise a da hareketli nokta oldu una karar verildi. Hareketli 

noktalar, yukar da anlat lan i lemler tekrar edilerek belirlendi. Son bir S-dönü ümü ile a da sabit kalan 
noktalar ,PD  deformasyon olu tu u kan tlanan noktalar NP  ve deformasyon büyüklükleri Nd  elde edildi 
[7], [8], [12], [14], [15].  (t0) - (t1) ve (t0) - (t2) periyotlar n n 2-ölçütü yöntemiyle deformasyon analiz 
sonuçlar  (Tablo 2 ve 3)’de verilmi tir. 
 

Tablo 2. t1 – t0 periyotlar  için 2-Ölçütü ile deformasyon analizi 
 

1. ADIM 2. ADIM 3. ADIM 
GlobalTest No Ri KARAR Global Test No Ri KARAR GlobalTest 

2 = 25.30 
so

2
 = 0.41 

 
T =7.01 
F-Tablo=2.93 
 
T > F 
Deformasyon VAR 

BLKN 
TRAB 
ORMA 
N7 

1.77 
2.75 
3.66 
1.81 

Hareketli 
Nokta 
ORMA 
 

2 = 17.13 
so

2
 = 1.39 

 
T =6.90 
F-Tablo=3.22 
 
T > F 
Deformasyon VAR

BLKN 
TRAB 
N7 

0.54 
1.52 
1.05 

Hareketli 
Nokta 
TRAB 

 

2 = 4.33 
so

2
 = 1.39 

 
T = 3.54 
F-Tablo=3.95 
 
T < F 
Deformasyon YOK 

 

Tablo 3. t2 – t0 periyotlar  için 2-Ölçütü ile deformasyon analizi 
 

1. ADIM 2. ADIM 3. ADIM 

GlobalTest No Ri KARAR Global Test No Ri KARAR GlobalTest 
2 = 198.60 

so
2

 = 1.39 
 
T = 21.98 
F-Tablo= 2.93 
 
T > F 
Deformasyon VAR 

BLKN 
TRAB 
ORMA 
N7 

9.09 
14.24 
26.31 
1.66 
 

Hareketli 
Nokta 
ORMA 
 

2 = 183.64 
so

2
 = 1.39 

 
T = 15.84 
F-Tablo=3.22 
 
T > F 
Deformasyon VAR

BLKN 
TRAB 
N7 

20.93 
25.28 
3.65 
 

Hareketli 
Nokta 
TRAB 

 

2 = 16.22 
so

2
 = 1.39 

 
T = 3.88 
F-Tablo=3.95 
 
T < F 
Deformasyon YOK 

 
(Tablo 2 ve 3)’de görüldü ü gibi t1

 – t0 ve t2 – t0 periyotlar n n her ikisinde de geçen süre içerisinde 
ORMA ve TRAB noktalar nda anlaml  hareket belirlenmi tir. Her iki periyot aral nda bu noktalar n 
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global kartezyen koordinatlar yla elde edilmi  deformasyonlar  (dx, dy, dz) ve bunlar n dönü ümüyle 
belirlenmi  lokal toposentric deformasyonlar (Tablo 4 ve 5)’de verilmi tir. 
 

Tablo 4. t1
 – t0 periyotlar  için belirlenmi  global ve local deformasyon de erleri 

 
Global deformasyonlar Lokal toposentrik deformasyonlar 

Nokta dx (cm) dy (cm) dz (cm) Nokta dyükseklik (cm) dkuzey (cm) ddo u (cm)
ORMA -0.27 -0.07 -0.08 ORMA -0.25 0.12 0.11 
TRAB -0.19 -0.05 -0.07 TRAB -0.18 0.08 0.07 

 
Tablo 5. t2

 – t0 periyotlar  için belirlenmi  global ve local deformasyon de erleri 
 

Global deformasyonlar Lokal toposentrik deformasyonlar 
Nokta dx (cm) dy (cm) dz (cm) Nokta dyükseklik (cm) dkuzey (cm) ddo u (cm)
ORMA -0.25 -0.11 -0.19 ORMA -0.32 0.07 0.03 
TRAB -0.23 -0.05 -0.06 TRAB -0.20 0.11 0.09 

 
Her iki periyot aral nda dü ey ve yatay yönde belirlenen anlaml  lokal deformasyonlar ( ekil 9)’da 
gösterilmi tir. 
 

 
(t1

 – t0) 
 

(t2
 – t0) 

 
ekil 9. t1

 – t0 ve t2
 – t0 periyotlar  için yatay ve dü ey yöndeki lokal deformasyonlar 

 
5. Sonuçlar 
 
Çal mada, TRAB IGS noktas n n EUREF koordinatlar  ile global ve lokal bir a dan lokal 
deformasyonlar  belirlenmi tir.  
TRAB IGS istasyonunun EUREF koordinatlar n n zaman serilerine göre analiz sonuçlar : 

 stasyonun global h zlar  ortalama kuzey do rultuda 1.4 cm/y l, do u yönünde 2.5 cm/y l, dü ey 
yönde ise 0.2 cm/y l olarak belirlenmi tir. 

 EUREF çözümlerine göre TRAB IGS noktas n n üzerinde oldu u plaka o bölgede yükselmi tir.  
 TRAB IGS stasyonu konum kestirimleri 1 y ll k periyotta dü ünülmü tür. 

TRAB IGS istasyonunun lokal GPS a ndan belirlenen sonuçlar : 
 TRAB IGS stasyonunda ortaya ç kar lan lokal deformasyon (tabaka sabit) statik deformasyon 

modeli kullan larak kestirilmi tir. 
 stasyonun lokal deformasyonlar  y lda ortalama kuzey do rultuda 0.08 cm, do u yönünde 0.10 

cm, dü ey yönde ise -0.19 cm olarak belirlenmi tir  
 Lokal GPS a  ölçülerinin analizi sonuçlar , TRAB IGS istasyonunun bulundu u yerin lokal 

olarak çöktü ünü göstermi tir.  
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Bu sonuçlardan, deformasyonlar  belirlemeye yönelik seçilecek IGS noktalar n n lokal anlamda da 
stabilitelerinin ara t r lmas n n gerekli oldu u söylenebilir. 
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ORTALAMA HATALARIN ÇAN E R S  VE ÇOK DE KENL  
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Özet 
 
Bu çal mada, Ana GPS a nda baz olarak ölçülen kenarlarda; ortalama hata, ölçüm süresi ile oturum 
say s n n kuramsal olarak bulunmas  anlat lacakt r. Bu çal ma standart sapman n üç kat n n kapsad  
alan çan e risi üzerindeki toplam alan n tamam m  içerir önermesi do rultusunda yap lm t r. Bu 
çal mada iki de i kenli bir i lev, bir ile ellinci dereceden aç lm  ve aç n m katsay lar n n toplam  
hesaplanm t r. Her bir aç n m için standart sapma hesaplanm t r. Bulunan standart sapmalar n üç 
kat n  al narak, da l m içinde kapsad  alanlar hesaplanm t r. Üç birimlik bir standart sapma iki 
de i kenli bir da l mda dokuzuncu dereceden bir aç n mla elde edilir. Üç, dört, be  ve alt  bilinmeyenli 
aç n mlarda daha yüksek derece aç n mlardan elde edilmektedir. Bir kenar GPS ile baz olarak dokuz 
oturum ile ölçülüyorsa kuramsal olarak bu ölçü say s  baz kenar  hesaplanmas  için yeterlidir. GPS 
ölçümleri sonucu bulunacak baz bile enleri aras nda en çok art  eksi dokuz birim fark olabilir. Bir baz 
dört sefer yani dört silsile ölçülerek, ortalama hata iki birim bulunur. Da l m n de i im aral  art  eksi 
dört birimken ortalama hatan n üç kat n n de i im aral  ise art  eksi alt  birim olarak elde edilmi tir. 
Bir kenar baz olarak ölçüldü ünde ortalama hata art  eksi iki birim ç kmas  yeterli ölçü say s  olan en az 
dokuz oturumluk ölçü yap l p yap lmad n  sa lamaktad r. Uyu umsuz ölçülerin at lmas  için GPS ile 
yap lan ölçümler iki saat yap larak sonuçlar n sa lamas  yap lm  olur. 
 
Anahtar kelimeler :  çan e risi,  çok de i ken, GPS, ortalama hata, standart sapma 
 

THEORETICAL CALCULATION OF AVERAGE ERRORS IN A MAIN GPS 
NETWORK VIA MULTIPLE VARIABLE EXPONENTIAL EQUATIONS AND BELL-

SHAPED CURVES 
 
 
Abstract 
 
In this study, theoretical determination of average error, measurment period and session number will be 
explained. This study is based on the following assumption: the triplicate of the area of standard 
deviation is equal to the total area of the bell shaped curve. For every expansion the standard deviation 
was calculated. Then by taking the triplicate of these standard deviations the area of the of the expansion 
was calculated. Although, a three unit standard deviation is found by a two variable distribution and a 
ninth degree exponential equation, equations wih three, four, five and six variable are found from higher 
degree exponential equations. In a system where nine sessions were measured theoretically this 
measurment value can be used for the determination of the base side. There should be plus minus nine 
units difference betwween the base components that are needed to be found after GPS measurments. If a 
base is measured four times than the average error is measued as two units. If the range of the 
distribution is plus minus four units than the range of triplicate of average error is plus minus six units. 
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In a base measurment if the average error is plus minus two units than the required measurment points, 
at least nine sessions, was validated. In order not to have unmatching samples the measurments should be 
taken in every two hours. 
 
Keywords: bell-shaped curve, multiple variable,  GPS, average error, standard deviation. 
 
1. Çok Bilinmeyenli levlerin Standart Sapmalar n n (SS) Bulunmas  
 
Çok bilinmeyenli denklemlerin de i ken say s  birden sonsuza kadar olabilir. Bu denklemleri çözmek için 
bilinmeyen say s  kadar bilinen veya bilinmeyenlerin ölçülmesi gerekmektedir. Bir i levin de i kenlerinin 
ölçü de erlerinin dengelenmesi için ölçü yada bilinen say s , bilinmeyen say s ndan en az bir fazla 
olmal d r. ki bilinmeyenli bir i levin çözümü için en az iki ölçü yap lmal d r. ki bilinmeyenli bir i levin 
ölçüm sonucunun dengelenebilmesi için ise bilinmeyenlerin üç ve daha fazla ölçüsü al nmal d r. Denklik 
(1) in bir ile ellinci dereceden aç n mlar  yap larak bulunan aç n m katsay lar ndan aç n m n SS’lar  elde 
edilir. ki de i kenli i levelerin için bulunan SS’lar Tablo 1’in ikinci sütunda; üç, dört, be  ve alt  
bilinmeyenli i levlerin aç n mlar ndan bulunanlar SS’lar ise Tablo 1’in üç, dört, be  ve alt nc  
sütunlar nda 1’den 50’ye kadar olmak üzere verilmi tir. Denklik (1) in e itli in de i ken say lar na göre 
aç n m tablolar ndan SS’lar  bulunur. Aç n m tablosunda de i kenler ve de i kenlerin aç n m katsay lar  
eksi, s f r ve art  sütunlar  alt nda gösterilmektedir. Çan e risinde “v” hatas n n s f r oldu unu kabul 
edilerek, Denklik (2) Denklik (4) e dönü türülmü tür (Meliko lu, 1987a; Meliko lu, 1987b; Meliko lu, 
1989a; Meliko lu, 1989b; Meliko lu, 1991a; Meliko lu, 1993). Denklik (4) den kuramsal SS’lar  
hesaplamak için Tablo 1’den s f r hata say s  ile i levin toplam aç n m katsay lar  kullan lm t r. 
 
1.1 Çok Bilinmeyenli Denklemlerin Matematiksel Modeli 
 
Çok bilinmeyenli denklemlerin genel tan m  Denklik (1) de verilmektedir (Meliko lu, 2009a):  
 

nn
i

n
i

n bXXXFXXXFXF )..(),...,,()( 2121               (1) 
 
F(X): lev, Xi: Bilinmeyen alt kümeleri, i 2,3,4,..,b: levin bilinmeyen tamsay , b= n: levdeki 
bilinmeyen say s , n: Silsile oturum üst say s  bilinmeyenin derecesi olarak tan mlanmaktad r. 
 
2. Çan E risi Ya da Üstel levin Matematiksel Modeli 
 
Çan e risinin elde edilmesi daha önceki bir çal mam zda yap lm t r (Meliko lu, 1991b). Bahsi geçen 
çal mada Denklik (1) deki de i ken say s n  üç ve oturum say s n  (n) dört alarak bir di er yoldan çan 
e risini elde edilmi tir. Çan e risi ve do rudan aç n mdan hesaplana SS’lar ile çan e risinden hesaplanan 
SS’lar aras nda yüzde be e varan de i imler vard r. Bu de i imler pi, , say s n n yerine ba ka bir 
de i kenin burada kullan lmas  gerekti i dü üncesine ortaya ç karmaktad r. Daha aç kcas , pi say s  veya 
sabitin de eri Denklik (1) de hesaplanan toplam aç n m f(x), s f r hatas z ölçü say s  f(t0) ve SS de erleri 
( ) ile Denklik (4) ile hesapland nda de i ik say lar bulunmaktad r. Bu konu ile ilgili çal malar halen 
devam etmektedir.   
 
2.1 Çan E risi, Hatas z Ölçü Say s , SS ve pi Say s n n Matematiksel Gösterimi 
 
GPS ölçülerinde hatas z ölçüleri bulmak için Denklik (2) den yararlan l r (Meiko lu, 1991b, Meliko lu 
2007, Meliko lu 2009b). Denklik (2) çok bilinmeyenli denklemleri ve çan e risi i levini bir arada 
göstermektedir. 
 

e
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n
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5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

457

 
GPS ile yap lan enaz iki saatlik oturumlardan elde edilecek ölçü farklar n n içersindeki hatas z ölçüler bir 
e itli indeki üstel ba nt da bulunan “v” s f r sütunu alt nda toplanacakt r. Üstel e itli i ya da çan e risini 
veren ba nt y  Denklik (2) den çekerek Denklik (3) elde edilmektedir. 
 

e
vxfXf

2

5.0
0

1
2

)()(                                                              (3) 

 
Denklik (3) de “v” yerine s f r koyup gerekli düzenlemeler yap larak Denklik (4) SS e itli i elde edilir. 
 

)(2
)(

0tf
xf                                        (4) 

 
Denklik (3) de düzenlenen Denklik (5) nolu e itlik pi say s n  hesapland  e itliktir. Denklik (5) in sa  
taraf ndaki f(x), f(t0) ve  de erleri Denkilik (1) in de i ken say s na göre aç n mlar ndan hesaplanarak 
yerine konursa pi say s  yerine de i ken bir de er elde edilir.   
 

)
0

()
0

(2

)()(

tftf

xfxf
                                       (5) 

 
Yukar daki Denkliklerde f(t0)=f(x0): Hatas z ölçü say s  (Yan lg  da l m n n s f r sütununda bulunan 
aç n m katsay s ), f(x)=(b)n: Kuramsal i lev aç n m ndaki alt küme katsay lar  toplam n  göstermektedir. 
Denklik (5) den gerçek SS’lar hesaplanabilir. 
 
2.2 Üstel-Çan E risi levinden Kuramsal SS’n n Bulunmas  
 
Denklik (4) GPS ile yap lan ölçüler sonucunda ula lmas  gereken ortalama hatan n ne olmas  gerekti i 
hakk nda fikir vermektedir.  Denklik (1) den aritmetik ortalamaya göre aralar nda hiç fark olmayan 
ölçülerin say s  hesaplan r. Ayr ca, yap lan oturum say s na göre de i ken say s  üçün katlar  hesaplan r. 
Bu de erler Denkik (4) de yerine koyularak kuramsal SS hesaplanm t r. Bulunan SS de erli Tablo 1’in 
7, 8, 9 ve 10 nolu sütunlar nda gösterilmektedir. Tablo 1’in onbir nolu sütunundaki veriler Denklik (1) 
deki de i ken say s n  üç ve aç n m say s n  elli olarak al narak yap lacak aç n mdan bulunacak hatas z 
ölçüler say s n  veren kuramsal de erlerdir. Örnek olarak, Denklik (1) in üç bilinmeyenli dördüncü 
dereceden aç n m  ve bu aç n m sonucunda aritmetik ortalamaya göre ayn  ç kan kuramsal ölçülerin say s  
ondokuz adet olacakt r. 
 

Tablo 1. Kuramsal ve Çan E risinden Bulunan Standart Sapma De erleri 
 

Üst Kuramsal aç n mlar n SS Üstel levden Bulunan SS’lar Üç De i kenli 
1 Denklikler 11 
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hatas z Ölçü 

Say s  
0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,398942 0,398942 0,398942 0,398942 1 
1 0,707 0,816 0,707 0,632 0,577 1,196827 0,797885 0,664904 0,598413 1 
2 1,414 1,115 1,000 0,894 0,816 1,196827 1,063846 0,906687 0,797885 3 
3 1,732 1,414 1,225 1,095 1,000 1,538777 1,276615 1,108173 0,979222 7 
4 2,000 1,633 1,414 1,265 1,155 1,700754 1,458989 1,278661 1,138831 19 
5 2,236 1,826 1,581 1,414 1,292 1,900843 1,621099 1,428058 1,279775 51 
6 2,449 2,000 1,732 1,549 1,414 2,062616 1,768471 1,562666 1,406244 141 
7 2,646 2,160 1,871 1,673 1,528 2,220068 1,904508 1,686272 1,521669 393 
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8 2,828 2,309 2,000 1,789 1,653 2,364463 2,031475 1,801269 1,628510 1107 
9 3,000 2,449 2,121 1,897 1,732 2,501555 2,150973 1,909274 1,728487 3139 

10 3,162 2,581 2,236 2,000 1,826 2,631201 2,264182 2,011440 1,822819 8953 
11 3,317 2,708 2,345 2,098 1,915 2,754899 2,372001 2,108633 1,912398 25653 
12 3,464 2,828 2,449 2,191 2,000 2,873251 2,475131 2,201520 1,997895 73789 
13 3,606 2,944 2,550 2,260 2,082 2,986944 2,574136 2,290629 2,079834 212941 
14 3,742 3,055 2,646 2,366 2,160 3,09647 2,669475 2,376389 2,158633 616227 
15 3,873 3,162 2,739 2,449 2,236 3,202262 2,761526 2,459153 2,234631 1787607 
20 4,472 3,651 3,162 2,828 2,582 3,686014 3,182102 2,836923 2,581093 377379369 
25 5,000 4,082 3,536 3,162 2,887 4,113315 3,553255 3,169942 2,886125 82176836301 
30 5,477 4,472 3,873 3,464 3,162 4,500250 3,889154 3,471137 3,161808 18252025766941 
35 5,916 4,830 4,183 3,742 3,416 4,856466 4,198267 3,748196 3,415281 4.11E+15 
40 6,325 5,164 4,472 4,000 3,651 5,188290 4,486133 4,006133 3,651184 9.35E+17 
45 6,708 5,477 4,743 4,243 3,873 5,500136 4,756611 4,248436 3,872734 2.14E+20 
50 7,071 5,774 5,000 4,472 4,082 5,795229 5,012515 4,477643 4,082271 4.94E+22 

 
Tablo 2. GPS ile Ölçülen Bir, ki, Üç, Dört, Be  ve Alt  Kenar çin Üç Birimlik SS’n n Bulunmas nda 

Yap lmas  Gereken Oturum ve GPS Ölçü Süreleri, dakika, SS: Standart Sapma, OS: Oturum Say s , ÖS: 
Ölçü Süresi 

 
1 Ölçülen 1 Kenar Ölçülen 2 Kenar Ölçülen 3 Kenar Ölçülen 4 Kenar Ölçülen 5 Kenar 
2 SS OS ÖS SS OS ÖS SS OS ÖS SS OS ÖS SS OS ÖS 
3 3 9 90 3 13.5 135 3 18 180 3 22.5 225 3 27 270 

 
3. Sonuçlar 
 
Bir Ana GPS a nda yap lan ölçümler sonucunda ortalama hatan n üç kat  a daki baz bilinmeyenlerinin 
say s na göre hesaplan r. Bir baz iki bilinmeyenli olarak tan mlan rsa bu baz n SS’s  en fazla üç birim 
olmal d r, Tablo 2. GPS ölçüleri onbe  saniye aral klarla kay t edildi ine göre bir dakikada dört ve bir 
saate 240 kay t yap l r. Böylece iki saatte 480 kay t yap lmaktad r. Bu kay tlar n yakla k 25% kaba 
ölçülerin ay klanmas nda harcanabilir. O zaman, geriye dokuz oturumluk 360 kay tl k GPS ölçüleri kal r. 
Dokuz oturumluk GPS ölçü say s  Denklik (5) de iki bilinmeyenli i levin dokuzuncu dereceden 
aç n m ndan bulunacak SS’ ya denk gelir. Ana GPS a nda bir kenar baz olarak ölçülürse, yap lmas  
gereken ölçü say s  480 kay t ve ölçü süresi iki saat olmal d r. Ana GPS a nda iki biti ik kenar baz 
olarak ölçülürse, yap lmas  gereken ölçü say s  720 kay t ve ölçü süresi üç saat olmal d r. Ana GPS 
a nda iki ayr  kenar baz olarak ölçülürse, yap lmas  gereken ölçü say s  960 kay t ve ölçü süresi ise dört 
saat olmal d r. Ana GPS a nda iki biti ik ve bir kenar baz olarak ölçülürse, yap lmas  gereken ölçü say s  
1200 kay t ve ölçü süresi be  saat olmal d r. Ana GPS a nda üç ayr  kenar baz olarak ölçülürse, 
yap lmas  gereken ölçü say s  1440 kay t ve ölçü süresi alt  saat olmal d r. GPS ölçüsü say s  ve ölçü 
sürelerine uyuldu unda uyu umsuz ölçüler yüzde yirmi be  oran nda at labilir. Yüzde yirmi be  ölçü 
fazlal  ölçümlerin güvence alt na al nmas n  sa lar.  Bu ekilde, çal ma sonucunda baz ölçüsü ortalama 
hatalar n  en çok art  eksi üç birim olarak bulunur. Bütün bu GPS ölçü ve ölçü süreleri ana nirengi 
a lar nda ölçmek istenilen bazlar n say s  ve bazlar n ana a  içersindeki konumlar na göre de i mektedir. 
Örnek olarak, ana GPS a nda yirmi ayr  baz GPS ile baz olarak ölçülür ve k rk kay t bir oturum kabul 
edilir. Bu ko ullarda,  ölçülmesi gereken oturum say s  180, kay t say s  7200 ve toplam kay t süresi ise 
30 saat olarak bulunur. Yirmi bazl  bir a n kuramsal SS’s  art  eksi üç birim olarak elde edilir. Yap lan 
ölçüler sonucunda ortalama hatan n en fazla üç birim ç kacakt r. 
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KATSAYILAR MATR S N N SATIR SIFIR UZAYINI 
KULLANARAK HATA KEST R M  
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Özet 
 
Jeodezide gözlemleri kullanarak parametrelerin kestirimlerini elde etmek için kulland m z a  
dengelemesi önemli bir yer tutar. Kaba hatalar n olmad ndan emin olmak için, gözlemler genellikle 
gerekli ölçü say s ndan fazla yap l r. Fakat gözlemler iki hata tipine daha maruzdurlar, bunlar düzenli ve 
düzensiz hatalard r. Düzensiz hatalar de il ama düzenli hatalar genellikle atmosferik artlardan ve aletin 
kendisinden kaynaklanan hata tipleri olup bunlar genellikle belirlenebilir ve ölçülerden etkileri 
giderilebilmektedir. Fakat düzensiz hatalar istatistik ve olas l n kurallar na uyarlar. Bu nedenle bu 
hatalar, kaba ve düzenli hatalar ay kland ktan sona geriye kalan art klar m bütünü olup a  dengelemesi 
sonunda elde edilen (art k) hatalard r. 
 
Bu hatalar n en küçük kareler yöntemi ile kestiriminde; düzeltme denklemleri, ölçüler ve düzeltmelerinin 
toplam n n gözlemlerin bir fonksiyonuna e it olamas  eklinde modellenmektedir. Bu düzeltme 
denklemleri ve ölçülerin a rl klar  stokastik model ile birle tirilerek parametreler kestirilmektedir. Bu 
kestirilmi  parametrelerden de düzelteme denklemlerinde yerine koyularak art k hatalara ula lmaktad r. 
Parametrelerin kestirilebilmesi için jeodezik a larda datum probleminin çözülmesi gerekmektedir. Bu 
i lem a n boyutuna göre belirlenmektedir. Örne in bir boyutlu nivelman a lar nda bir noktan n mutlak 
yüksekli inin a  dengelemesinde dahil edilmesi a n datum problemini çözecektir. Datum problemi bir 
ba ka deyi le normal denklerin olu turdu u katsay lar matrisinin rank bozuklu una i aret eder. 
 
Bu çal man n amac , Söz konusu düzensiz hatalar  a  dengelemesi için düzenlenmi  düzeltme 
denklemlerinin olu turdu u katsay lar matrisinin sat r s f r uzay n  kullanarak herhangi bir datum 
tan mlamas  yapmaya gerek kalmadan, art k hatalar  do rudan kestirilmesi konusunu geni leterek tek 
boyutlu bir örnek üzerinde tan tmakt r.  
 
Anahtar Kelimeler: Matrislerin Sat r S f r Uzay , A  dengelemesi, Hata kestirimi, datum tan mlama 
 
 

ERROR ESTIMAT ON BY USING LEFT NULL SPACE OF A COEFFICIENT MATRIX  
 

 
Abstract 
 
In geodesy, network adjustment is important means of estimating parameters in question by using 
observations. Observations are generally measured more than exactly needed to make sure them free from 
blunders. However, observations are also subject to two more error types namely; systematic and random 
errors. Unlikely random errors, systematic errors generally result from atmospheric conditions at the time 
of measurements and instruments, themselves. They are eliminated by using a rigorous method leaving 
the observations with random errors. However, the random errors can not be removable but they obey the 
rules of statistics and probability. For this reason, these errors are the remnant errors (residuals) after 
elimination of blunders and systematic errors. 
 
In the estimations of these errors, one can model the observation such that observation plus its correction 
are equal to a function of parameters. The observation equation and the stochastic model are combined to 
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estimate the parameters in question. From the estimated parameters, one can use of them in observation 
equations to calculate the residual errors. It is important to estimate the parameters in question datum 
definition for the network has to be established. The solution to this problem depends on the dimension of 
the network in hand. For example, in one dimensional leveling network, absolute height of a point in the 
network has to be known.  The datum problem, in another word, is the rank deficiency of normal 
equations. 
 
The aim of this study is to introduce error estimation without datum definition by using left null space of 
a coefficient matrix of the observations in an application to a leveling network and to provide solid an 
understanding of left null space of a Matrix. 
 
Keywords: left null space of a Matrix, Network Adjustment, Error Estimation, Datum definition 
 
 
1. Giri  
 
Jeodezide noktalar n konumlar n  belirlemek önemli bir yer tutar (Cross, 1994). Bu konumlar  
belirleyebilmek için geleneksel jeodezide basit ölçüler yap l r. Bunlar; do rultu, uzunluk, yükseklik fark  
gözlemleri gibidir. Kaba hatalar  kontrol edebilmek için konum belirlemede ölçüler gere inden fazla 
yap lmaya gayret gösterilir. Yap lan ölçülerde kaba hata yoksa bu ölçülerin tamam  konum belirlemeye 
kat l rlar (Öztürk ve erbettçi, 1989). Dolay s yla istenen konumlar n art k tek bir çözümü yoktur. Bu 
sorunun çözümlerinden birisi en küçük kareler yöntemine göre dengeleyerek konumlar n olmas  en 
muhtemel de erlerinin elde edilmesidir. Bu i lem, hatalar n karelerinin toplam n n minimum yapmas  
art na göre gerçekle tirilmektedir. Buda bir optimizasyon problemidir. yi bir optimizasyonun ikili 

çözümü vard r (Strang, 1996; Strang ve Borre 1997). Birincil çözümde önce bilinmeyen parametreler 
kestirilir, elde edilen parametrelerden ölçülerin hatalar na ula l r. kincil çözümde ise do rudan hata 
kestirimi yap l r, sonra parametreler hesaplan r. Literatürde ikincil çözüm hakk nda az say da çal ma 
bulunmaktad r. 
 
Bu çal man n amac  lineer denklem sistemlerinin katsay lar matrisinin sütun ve sat r s f r uzaylar n n iyi 
anla lmas n  sa lamak ve sat r s f r uzay n  kullanarak ikincil çözümü tek boyutlu bir örnek üzerinde 
tan tmakt r.  
 
 
2. Matrislerin dört alt uzay , projeksiyon ve hata 
 
Lineer cebirin en önemli görevlerinden biri Ax=b tipindeki lineer denklem sistemlerini çözmektir (Strang, 
2003). Burada A matrisi (m,n) boyutlu, x ve b vektörleri s ras yla  (n,1) ve (m,1) boyutludurlar. Ax 
çarp m  a a daki x1 kez v1 vektörü art  x2 kez v2 vektörü gibi gösterilebilir. 
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Bu A matrisinin sütunlar n n bir lineer kombinasyonunu gösterir ve daima bir vektör üretir.  
 
E er A matrisi x in tüm versiyonlar  ile çarp l rsa elde edilen vektörler A matrisinin Sütun uzay n  
süpürürler (C(A)-column space). Burada b vektörü e er bu sütün uzay nda ise A matrisinin sütun ve 
sat rlar  lineer ba ms z olmak kayd  ile Ax=b sisteminin çözümü vard r. 
A matrisinin sütunlar  lineer ba ml  ise, en az ndan s f r olmayan A matrisinin sütün s f r uzay nda yer 
alan bir vektör vard r ki bu vektör ile A n n çarp m  s f r vektörünü üretir. Ax=0 yapan tüm vektörlerin 
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lineer kombinasyonu da  A matrisinin s f r (N(A)- Null space) uzay n  süpürürler ve bu uzay  olu tururlar. 
Lineer cebirden bilindi i gibi iki vektör çarp m  s f r ise bu vektörler bir birine diktir. Buradan s f r 
uzay ndaki her vektör A matrisinin her vektörüne dik oldu u anlam na gelir. Benzer ekilde A matrisinin 
sat rlar n n lineer kombinasyonu da A n n sat r (row space) uzay n  ve çarp m  s f r yapan vektörler de 
sat r s f r (Left null space) uzay n  olu tururlar (Strang, 2003). 
 
A matrisinin sat r uzay n  elde etmenin bir kolay yolu A matrisinin devrik dönü ümünün (transpozesi) 
sütun uzay n  bulmakt r. Yukar da sözü edilen dört uzay a a daki ekilde verilmektedir. 
 

 

Bire-bir 

A n n Sat r Uzay  
C(AT) 

A Sütün S f r Uzay  
N(A) 

xr 

xn 
AT Sat r S f r Uzay  
N(AT) 

A n n sütun uzay  
C(A) 

e=p-Ax b 

p=Ax 

0 

a) 

b)

e 

 
ekil 1. A matrisinin dört alt uzay  (bu ekil Strang, (2003) den geli tirilerek çizilmi tir). 

 
E er b vektörü A n n sütun uzay n da de ilse (EKK da genellikle durum böyledir), Ax in çarp m  A n n 
sütün uzay nda b vektörünün dik izdü ümü olan p vektörüne kar l k gelir ve p vektörüne dik olan hata 
vektörü e de A n n sat r s f r uzay nda (C(AT)) yer al r.  
 
Hata vektörü e nin matematiksel ifadesi ekil 1b de yer alan üç vektörün (b, p ve e) olu turdu u dik 
üçgenden elde edilebilir. 
 
 Axbe  (2) 
 
Hata vektörü e, A n n sütun uzay na dik oldu u için her p1, p2,…pn vektörleri de e ye diktir.  
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TT

TT
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 (4) 

 
Yine p vektörü A n n sütun uzay nda oldu ndan (p=Ax)  projeksiyon matrisi b yi A n n sütün uzay na iz 
dü ürür. Bu öyle ifade edilebilir, 
 
 bAAAAAx

matrisinprojeksiyo

TT 1)(  (5) 

 
Ax bu ekilde elde edildikten sonra e=b-Ax e itli inden hata vektörü elde edilebilir. 
 
 
3. Sat r S f r uzay ndan hata kestirimi 
 
Tan m olarak hata e=b-Ax olup A n n sat r s f r uzay nda (N(AT)) d r. Bu uzay B matrisi ile ifade 
edilebilir. Bu durum, ekil 2 de verilmi tir. 
 

 

 

B =e 

B matrisinin sütun uzay  
veya A n n sat r s f r uzay  

B nin sat r uzay  

0 
0

 
ekil 2. A matrisinin sat r s f r uzay n n B matrisi ile ifade edilmesi 

 
B nin sütun uzay  hata vektörü e yi içerdi inden, B nin sütunlar n n bir lineer kombinasyonu e yi 
üretmelidir. Matematiksel olarak bu öyle verilebilir, 
 

 
AxbB

eB
 (6) 

Burada  bir vektör olup B matrisinin sat r uzay ndad r. Burada B matrisinin rank bozuklu u yoktur. 
Vektör  nin kestirimi a a daki gibi yap labilir. 
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Yukar daki e itlikten vektör  elde edildikten sonra hata vektörü e öyle hesaplanabilir. 
 

 
bBBBBe

Be
TT 1)(

 (8) 

 
Burada hesaplanan e vektörü, birincil kestirim olan e=b-A[(ATA)-1ATb] ile ayn d r. Fakat bu denklemde A 
matrisi datum problemlidir. Jeodezik a larda minimum datum parametreleri sabit al narak serbest 
dengeleme yap l r. Di er taraftan B matrisinde rank bozuklu u olmad ndan çözüme datum tan mlamas  
yap lmadan ula l r. B matrisi ile elde edilen çözüm ile serbest dengelemeden elde edilen çözüm ayn d r. 
 
 
4. Say sal uygulama ve bulgular 
 
Say sal uygulama olarak ekil 3 te nivelman a , a a ait ölçüler ve noktalar aras  mesafeler verilmi tir. 
Bu a  simüle edilerek elde edilmi tir. 
 
 

P1 

P2 P3 

A B 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

Hp1=100.000m 

Ölçüler                       Mesafe      . 
L1= 0.446m              d1=0.76km 
L2= 1.161m              d2=1.02km 
L3=-0.103m              d3=1.51km 
L4=-1.137m              d4=0.57km 
L5=-0.369m              d5=0.86km 
L6= 0.075m              d6=0.88km 

 
ekil 3. Nivelman a  ve Ölçüleri 

 
Burada p1, noktas n n yüksekli i bilinmektedir. A da p2, p3, A ve B noktalar n n yükseklikleri 
hesaplanmak istenmektedir. 
 
Bu say sal uygulamada senaryolar öyledir. Birinci senaryoda a  sadece bir (p1) noktas n n yüksekli i 
sabit al narak a rl klar  e it dengeleme yap lm , ikinci olarak yine ayn  nokta sabit al narak noktalar 
aras  mesafeler a rl k hesaplar nda kullan larak dengeleme dü ünülmü tür. Her iki dengeleme sonuçlar  
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yine ayn  senaryo ile katsay lar matrisinin sat r s f r uzay  yöntemi ile hata kestirimi yap larak sonuçlar 
kar la t r lm t r. 
 
Tablo 1 dengeleme sonuçlar  ile katsay lar matrisi A n n sat r-s f r uzay n  kullanarak kestirilen hata ve 
amaç fonksiyonu olan hatalar n karelerinin minimum hesaplama sonuçlar n  s ras yla eTe ve eTpe leri 
göstermektedir. 
 
Tablo 1 de birim a rl kl  dengeleme ile sat r-s f r uzay  kullanarak yap lan hata kestirimleri sonuçlar  
ayn d r. yi bir optimizasyon ikili çözüm vermesi, sonuçlar m z  kar la t rarak daha güvenli ad m 
atmam z  sa lamaktad r. Di er yandan a rl kl  hesaplamada katsay lar matrisi nin sat r-s f r uzay  
kullanarak hata kestirimi normal dengelemeden farkl  ve daha iyi sonuç vermi tir. Bu amaç fonksiyonu 
hesab  sonucundan kolayca görülmektedir. 
 
Katsay lar matrisinin sat r-s f r uzay  bu matrisin rank bozuklu un dan hesapland ndan sonuçlar daima 
serbest dengelemeden elde edilen sonuçlar  vermektedir. Di er taraftan normal dengeleme de rank 
bozuklu u veya datum probleminin çözümü için bir noktan n sabit al nm  olmas , çözüme bir s n rlama 
getirmektedir. 
 

Tablo 1.  Dengeleme ve Katsay lar Matrisi nin Sat r-s f r uzay  ile kestirilen sonuçlar 
Ölç. 

No 

Ölçüler 

   (m) 

e 

Dengeleme 

Birim 

A rl k  

   (m) 

e 

sat r-s f r 

Birim 

A rl k  

   (m) 

e-den 

A rl kl  

e 

sat r-s f r 

uzay  

A rl kl  

   (m) 

eTe  

Dengeleme 

eTe- 

sat r-

s f r 

uzay  

eTpe 

Dengeleme 

eTpe 

sat r-

s f r 

uzay  

1.0e-005x 

L1  0.4460  0.0004  0.0004  0.0004  0.0004  

 

0.4364 

 

 

0.4364 

 

 

0.4560 

 

 

0.3419 

L2  1.1610 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.0007 

L3 -0.1030 -0.0009 -0.0009 -0.0014 -0.0007 

L4 -1.1370 -0.0009 -0.0009 -0.0005 -0.0007 

L5 -0.3690  0.0004  0.0004 0.0004 0.0004 

L6  0.0750 -0.0013 -0.0013 -0.0012 -0.0011 

 
Fakat matris sat r-s f r uzay nda katsay lar matrisinin rank bozuklu unu belirli bir noktan n yüksekli i 
sabit al nmad ndan, sistem herhangi bir noktaya göre hesaplad  için a rl kl  sonuçlar n farkl  
olmas n n bir aç klamas  olabilir. 
 
 
5. Sonuçlar  
 
Bu çal mada, simülasyon ile elde edilmi  bir nivelman a nda katsay lar matrisinin sat r-s f r uzay n  
kullanarak kestirilen hata vektörü ile normal dengeleme yoluyla elde edilen hata vektörleri 
kar la t r lm t r. 
yi bir optimizasyon ikili (dual) çözümü olmas  bir kar la t rma yapabilme yetene ini kazand rmaktad r. 
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A rl klar  farkl  olarak al nan çözümde bu uygulamada katsay lar matrisinin sat r-s f r uzay ndan 
kestirilen hata vektörü daha iyi sonuç vermi tir. Bu yap lan dengeleme sonunda bu kar la t rma 
yapman n gereklili ini ortaya koymaktad r. 
 
Yazar burada sadece bir boyutlu bir a  üzerinde kar la t rma yapm t r, daha yüksek boyutlu a lar için 
çal ma yap lmal d r. 
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Özet 
 
Günümüzde mühendislik hizmetlerine yönelik projelerde nokta yüksekliklerinin veya yükseklik farklar n n 
belirlenmesinde uygulanan en geçerli yöntem GPS/Nivelman tekni idir. Söz konusu teknik, uygulamada 
do rudan do ruya kullan lamayan GPS elipsoidal yüksekliklerinin ortometrik yüksekliklere 
dönü türülmesi esas na dayan r. B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeli inde bu iki yükseklik sistemi aras ndaki 
dönü üm için i aret edilen yöntemlerde, elde edilecek sonuçlar n do rulu u seçilen dayanak noktalar n 
a  içerisindeki konumuna ba l d r. Karayolu, demiryolu, kanal vb. mühendislik projelerindeki yer kontrol 
noktalar , genellikle s n rl  (1-2 km) geni likte eritvari bir alan içerisinde da lmas  nedeniyle çal ma 
alan  içerisinde sa l kl  bir yüzey modelinin olu turulmas n  güçle tirmektedir. Bu tür eritvari 
mühendislik projelerinde, geçki boyunca polinom yüzeyi modeline alternatif olarak ard k dayanak 
noktalar ndan geçirilecek polinom e risi modeli bir yakla m olarak dü ünülebilir.  
 
Bu çal mada, yakla k 68 km uzunlu undaki Ku adas -Seferihisar Karayolu Projesine ve yakla k 210 
km uzunlu undaki Konya-Polatl  (Ankara) H zl  Tren Projesine ait veriler yukar daki yakla m n 
incelenmesi amac yla kullan lm t r. Her iki projeye ait yer kontrol noktalar  bu çal man n amac na 
uygun olarak dayanak ve kontrol olmak üzere s n fland r larak, kontrol noktalar n ortometrik 
yükseklikleri, farkl  dereceden polinom yüzeyleri geçirmek suretiyle elde edilen yerel jeoit modeli 
yard m yla hesaplanm t r. Ayr ca, ayn  noktalardaki ortometrik yükseklikler, bu çal mada önerilen 
farkl  dereceden polinom e risi yard m yla hesaplanm t r. Her iki yöntem ile elde edilen sonuçlar, 
noktalar n bilinen de erleriyle kar la t r lm t r. 
 
Her iki çal ma alan n n eritvari olmas  nedeniyle yüzey yakla m nda 2. dereceden sonraki polinomlar 
için çözüm karars zla maktad r. Öte yandan e ri yakla m  ile 6. dereceden  polinom geçirilebilmekte ve 
yükseklikler için yönetmelikte belirtilen hata s n rlar n n alt nda sonuçlar elde edilmektedir.  
 
 
Anahtar kelimeler : GPS, eritvari harita, e ri yakla m , ortometrik yükseklik, jeoit yüksekli i 
  
 
AN APPROACH FOR ORTHOMETRIC HEIGHT DETERMINATION IN STRIP MAP 

PROJECTS 
 
Abstract 
 
Today, in engineering projects the current method for determining orthometric heights or height 
differences at vertical control stations is well-know GPS/leveling technique. This technique is based on 
the conversion of ellipsoidal heights which they can not been used in the engineering surveys into the 
orthometric heights. In the Technical Instructions of Large-Scaled Map Production for Turkey, the 
accuracy of results to be derived from the methods pointed out in the instruction for height 
transformation between both systems depend on the distributions of reference stations. It is hard or very 
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limited to find this kind of stations within the zone along projects of road, railway, pipeline and etc. In 
such projects, a polynomial curve in order to approximate a polynomial surface model can be thought 
when the distribution of reference stations is poor along the project line. 
 
In this paper, a case study has been carried out by using two data sets related with the motorway project 
of Kusadasi-Seferihisar and the fast railway project of Konya-Ankara, which they are length of 
approximately 68 km and 210 km, respectively. The available data are classified as reference and control 
for both project taking into consideration the mentioned situation above and firstly the Helmert 
orthometric heights at the control stations are calculated by using a local surface geoid model 
constructed by the GPS/leveling height data at reference stations. On the other hand, the heights at the 
same control stations have been predicted alternatively from a polynomial curve with varying degrees. 
Both results are compared with the known heights of the control stations.   
 
Because both study areas are strip along the project lines, the solution for polynomial surfaces exceeding 
second order do not allow a reasonable estimates for the parameters. On the other hand, with using 
polynomial curves sixth degree model can be obtained and the results including the orthometric heights 
at control stations provide the limits specified by the instruction. 
 
Keywords: GPS, strip map, ellipsoidal height, orthometric height, geoid undulation 
 
 
1. Giri  
 
Mühendislik hizmetlerine yönelik projelerde nokta yüksekliklerinin veya yükseklik farklar n n 
belirlenmesi, Harita Mühendisli inin önemli bir i  yükünü olu turmas n n yan  s ra çözümü yatay konum 
belirlemeye göre k smen daha zor bir ödevdir. Yükseklik belirlemeleri için uygulanan yöntemler,  
 
 1-Geometrik Nivelman 
 2-Trigonometrik Nivelman 
 3-GPS/Nivelman  
 
olarak s ralanm t r (B.Ö.H.H.B.Ü.Y, 2005). Günümüzde uygulanan en geçerli yöntem 
GPS/Nivelman tekni idir. Burada, çal man n amac na uygun olarak sadece GPS/Nivelman ele al nm t r. 
Söz konusu teknik, uygulamada do rudan do ruya kullan lamayan GPS elipsoidal yüksekliklerinin 
ortometrik yüksekliklere dönü türülmesi esas na dayan r. B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeli inde bu iki yükseklik 
sistemi aras ndaki dönü üm için a a daki yöntemlerden biriyle elde edilecek jeoit modeli i aret 
edilmektedir. Bunlar;  
 

 TG-03 jeoidi do rudan kullan lmas ,  
 TG-03 jeoidinin yerel GPS/Nivelman ölçüleriyle güncelle tirilerek kullan lmas ,  
 Baz vektörler boyunca elipsoit ve TG-03 jeoit yükseklik farklar ndan hesaplanacak ortometrik 

yükseklik farklar n n bir nivelman a  eklinde dengelenmesi ve 
 Yerel GPS/Nivelman jeoit modelinin olu turulmas d r. 

 
lki d ndaki di er üç yöntemde, elde edilecek sonuçlar n do rulu u seçilen dayanak noktalar n çal ma 

sahas  içerisindeki konumuna ba l d r. Yukar da i aret edilen yöntemler belirli bir bölgeye ili kin 
topografik haritalar n üretimini esas almaktad r. Bu kapsamda gerçekle tirilmi  uygulamalara 
bak ld nda yönetmelik hükümlerine uygun davran ld nda istenilen do ruluk ölçütleri kar lanmaktad r 
(Kartal, 2001, anl o lu ve ark., 2002, K l ço lu ve F rat, 2003). Ancak, Karayolu, demiryolu, kanal vb. 
eritvari mühendislik projelerinde yönetmelikte ifade edilen durumlar n d na ç kma zorlu u ile 

kar la l r. eritvari uygulamalarda, yükseklik bilgisinin üretilmesi, genellikle s n rl  (1-2 km) 
geni likteki tespit edilebilen veya gerekti inde bir güzergah boyunca nivelman yap larak s kla t r lm  
dayanak noktalarla mümkün olabilmektedir.  Bu durum, dar bir alan içerisinde sa l kl  bir yüzey 
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modelinin olu turulmas n  ba ka bir deyi le yerel jeoit modelini do ru olarak temsil edecek uygun 
dayanak noktalar n n bulunmas n  güçle tirmektedir. Bu tür eritvari mühendislik projelerinde, geçki 
boyunca polinom yüzeyi yerine ard k dayanak noktalar ndan geçirilecek yüzey e risi bir yakla m 
olarak dü ünülebilir.  
 
Bu ara t rmada, eritvari projelerde elipsoidal yüksekliklerin ortometrik yüksekliklere dönü ümünde 
uygulanan polinom yüzeyi yakla m nda kar la lan problemler ve bu problemlere e ri yakla m yla 
çözüm getirilmesi amaçlanmaktad r. Bunun için iki farkl  bölgeye ait örnek proje verileri yukar da söz 
edilen durumun ortaya konulmas  amac yla kullan lacak ve e ri yakla m n  bir çözüm olarak 
de erlendirilip de erlendirilemeyece i say sal uygulamalar ile irdelenmeye çal lacakt r.  
 
2. En Uygun Polinom Yüzeyinin Belirlenmesi 
 
Yerel GPS/Nivelman jeoit modelinin olu turulmas nda, ilgili çal ma bölgesinde yeterli say  ve da l mda 
Helmert ortometrik ve GRS80 elipsoidine göre elipsoidal yüksekli i bilinen dayanak noktalar ndan 
yararlan l r. Do ruluk seviyesi yüksek (birkaç cm) böylesi noktalara dayan larak, analitik bir yüzey 
fonksiyonuyla yerel jeoit modeli olu turulabilir. Dayanak noktalar n n say s  ve alan n büyüklü ü göz 
önüne al narak yüzey modeli, 
 

     (1) 
 
polinom e itli i ile gösterilebilir. Genellikle 3. dereceyi geçmeyen yüzey polinomu bu i  için yeterli 
görülür. Jeoit modelini olu turmak için yap lmas  gereken, n nokta say s  için (1)’e göre denklem 
sistemini olu turmak ve en küçük karelerle (EKK) kollokasyon yakla m n  uygulayarak ija  katsay lar n  
belirlenmektir. Yerel jeoit fazla de i iklik göstermiyorsa veya alan yeterince küçükse sadece EKK 
çözümü de yeterli olacakt r (Üstün 2001). 
 
Yerel jeoidi temsil etmesi amac yla kullan lacak modelin 2. Dereceden olu tu u varsay ls n. Bu durumda 
model 6 adet bilinmeyen katsay  içerecektir. Bu denklemde ölçüler noktalar n ortometrik (H) ve elipsodal 
(h) yüksekliklerinden elde edilen jeoit yükseklikleridir:  
 

HhN            (2) 
 
(1) e itli ine göre bilinmeyenlerin bir fonksiyonu olarak ölçüler,  
 

                                    (3) 

 
biçiminde düzenlenir. Gere inden fazla ölçü (dayanak noktas ) sayesinde bilinmeyen katsay lar EKK 
yakla m  ile, 
 
            (4) 
 
kestirilebilir. Burada ölçülerin ba ka bir deyi le GPS/nivelman verilerinin a rl klar n n e it oldu u 
varsay lmaktad r. Buna göre, dengeleme sonucunda ölçülere gelecek düzeltmeler ve birim a rl kl  
ölçünün standart sapmas ; 
 
             (5) 
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             (6) 

 
e itlikleri yard m yla hesaplan r.     
 
Yukar daki yöntemle yüzey modelinin olu turulmas ndan sonra yatay konumu bilinen noktalar için jeoit 
yükseklikleri (3) e itli i göz önüne al narak hesaplanabilir. Örne in 2 nokta için enterpolasyon matris 
biçimiyle, 

                                                          (7) 

gösterilebilir. Jeoit yükseklikleri bu ekilde hesaplanan noktalar n Helmert ortometrik yükseklikleri GPS 
ile belirlenen elipsoidal yükseklikler kullan larak (3) ba nt s na göre türetilir (Üstün 2006). 
 
3. En Uygun Polinom E risinin Belirlenmesi (E ri Uydurma) 
 
GPS ölçmeleri ile elde edilen elipsoidal yüksekliklerin ortometrik yüksekliklere dönü türülmesinde 
uygulanan ve yukar da aç klanan en uygun polinom yüzeyinin belirlenmesi problemi, karayolu, 
demiryolu, kanal vb. eritvari projeler için her zaman uygun sonuçlar vermez. Çünkü yüzey belirlemesi 
için gerekli uygun konumda dayanak noktalar n n bulunmas nda ço u zaman güçlüklerle kar la l r. 
Böylesi durumlarda, gerekiyorsa s kla t rma yoluyla yeni dü ey kontrol noktalar  da tesis edilerek bir 
kesit boyunca model olu turulabilir. Arazinin topo rafik durumuna göre yeterince s k ve yüksekli i 
do rulu u birkaç cm’yi a mayacak noktalar istenilen amac  kar layacak bir model elde etmeye izin 
verecektir. Üstelik yüksek dereceli polinom yüzey polinomlar n n olu turulmas  s ras nda kar la lan 
denklem sisteminin kondüsyon bozukluklar na e ri yakla m yla k smi bir çözüm getirilmi  olacakt r.  
 
Yerel jeoit yüzeyi için öngörülen k. dereceden bir polinom; 
 
f(x)=a0+a1x+a2x2+a3x3+………..+akxk                               (8) 
 
u = k+1 adet bilinmeyen katsay  içerir. Bu denklemde ölçüler noktalar n ortometrik (H) ve elipsoidal (h) 
yüksekliklerinden elde edilen jeoit yükseklikleridir:  
 
(8) e itli ine göre bilinmeyenlerin bir fonksiyonu olarak ölçüler,  
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biçiminde düzenlenir. Gere inden fazla ölçü (dayanak noktas ) sayesinde bilinmeyen katsay lar EKK 
yakla m  ile (4) e itli i ile kestirilebilir. Burada da yüzey modelinde oldu u gibi ölçülerin a rl klar n n 
e it oldu u varsay lmaktad r. Dengeleme sonucunda ölçülere gelecek düzeltmeler ve birim a rl kl  
ölçünün standart sapmas  (5) ve (6) e itlikleri yard m yla hesaplan r. 
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Yukar daki yöntemle e ri modelinin olu turulmas ndan sonra güzergah içerisinde ba lang ca olan 
uzunluklar  bilinen noktalar için jeoit yükseklikleri (8) göz önüne al narak hesaplan r. Örne in 2 nokta 
için enterpolasyon matris biçimiyle,  

k
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N

                                           (10) 

 
gösterilebilir. Jeoit yükseklikleri bu ekilde hesaplanan noktalar n ortometrik yükseklikleri GPS ile 
belirlenen elipsoidal yükseklikler kullan larak (2) ba nt s na göre türetilir. 
 
4. En Uygun Polinomun Belirlenmesi  
 
Yerel jeoit belirleme uygulamalar nda, çal ma bölgesine hangi dereceden bir yüzey veya e ri polinomu 
ile yakla laca  ilk bak ta kestirilemez. Polinomun derecesi için üst s n r ölçü say s  ve buna kar n 
bilinmeyen say s  ile belirlense de uygun polinom derecesi genellikle deneysel yollarla aran r. Birinci 
dereceden ba layarak dengeleme sonuçlar n n sonsal istatistiksel büyüklükleri (model ve bilinmeyen 
parametrelerin hata de erleri) bu analiz için uygundur. Teorik olarak polinomun derecesi artt kça model 
ile verilerin birbirine daha fazla yakla mas  ba ka bir deyi le modele ili kin sonsal varyans de erinin 
küçülmesi beklenir. Ancak kondüsyon bozukluklar na ba l  olarak kestirilen parametrelerdeki duyarl k 
kay plar  model derecesi artt kça model hatas n n da büyümesine neden olabilmektedir. Bu nedenle model 
hatas n n büyümeye ba lad  polinom derecesinin bir eksi i uygun polinom derecesi olarak görülebilir. 
Bu durumlar göz önüne al narak yüksek dereceli polinom seçimi sonucu olu abilecek duyarl k 
kay plar na kar  do ru seçim yapmaya özen gösterilmelidir. 
 
Bilindi i üzere en küçük karelerle dengelemede fonksiyonel modeli olu turan bilinmeyenlerin en uygun 
de erleri, normal da l mda oldu u varsay lan ölçülerin hatalar n n karelerinin toplam n n minimum 
olmas  ko uluna göre belirlenir. Normal da l ml  oldu u varsay lan ölçülerle kestirilen parametreler test 
edilmelidir. Uygulanabilir temel istatistiksel testler; model, kestirilen parametreler için anlaml l k ve 
uyu umsuz ölçü testleridir (Yi it, 2003). 
 
4.1. Model testi 
 

2
0m̂ , n say daki ölçünün dengelenmesi sonucunda elde edilen birim a rl kl  ölçünün varyans  (sonsal 

varyans) olsun. Model testi , 2
0m̂  sonsal varyans n n dengeleme öncesinde kestirilen öncül varyans 2

0m  ile 
kar la t r lmas na dayan r ve s f r hipotezi;  
 

 yada  mm̂   ,H 2
0

2
00   yönlü) (tek  m m̂ 2

0
2
0  

 
biçiminde öngörülür. 2 da l ml ; 
 

2
0

2
0

m
m̂)un(T  2          (11) 

 
test büyüklü ü olu turulur. Burada u, bilinmeyen parametre say s d r. T test büyüklü ü ile anlaml l k 
düzeyi  ve serbestlik derecesi (fazla ölçü say s ) ’ya ba l   s n r de eri aras nda 
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 e itsizli i geçerli ise hipotez kabul edilir ve modelin uygun oldu una; model hatas  olmad na 
karar verilir. Aksi durumda öngörülen hipotez red edilir. Kurulan modelin hatal  oldu u anlam na gelir. 
Hata, ölçüler ile bilinmeyenler aras ndaki ili kiyi tan mlayan fonksiyonel model veya ölçülerin varyans 
kovaryanslar n  tan mlayan stokastik model eksikli inden kaynaklanabilir. Model hatalar , parametreler 
için anlaml l k testi ve uyu umsuz ölçü testi yap larak ara t r l r (Yi it 2003). 
 
4.2. Parametreler için anlaml l k testi 
 

Kestirilen bir parametre  ve standart sapmas  0m̂  olsun. Parametrenin beklenen de erinin s f r kabul 
edilip edilmeyece ine karar vermek için, 
  

  
 
s f r hipotezi olu turulur. Bu hipotez, 
 

  
 
seçenek hipotezi kar s nda test edilir. 
 

ix

i

m
x

test büyüklü ü t da l ml d r. Test büyüklü ü, t da l m n n serbestlik derecesi ve  anlaml l k 

düzeyine ba l   güven s n r de erinden küçük ç karsa; 
 

2/1,f
ix

i t
m
x

           (12) 

 
s f r hipotezi kabul edilir; ilgili terim polinomdan silinir. Seçenek hipotezinin geçerli olmas  durumunda 
ise kestirim de erinin anlaml  oldu u karar na var l r (Yi it 2003). 
 
 
5. Uygulama 
 
5.1. Uygulama Alan  
 
Uygulamada iki adet eritvari projeye ait veriler kullan lm t r. I. uygulama alan , Ku adas -Seferihisar 
Karayolu  Projesidir. Proje uzunlu u yakla k 68 km dir. Proje alan ndaki 10 nokta dayanak noktas  2 
nokta ise  kontrol noktas  olarak seçilmi tir ( ekil 1). II. uygulama alan , Konya-Polatl  (Ankara) H zl  
Tren Projesidir. Proje uzunlu u yakla k 210 km dir. Proje alan ndaki noktalar n 70’i dayanak 40’  ise  
kontrol noktas  olarak seçilmi tir ( ekil 2). 
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ekil 1. I. uygulama alan   
 

 
 

ekil 2. II. uygulama alan  
 

5.2 Hesaplamalar 
 
 
5.2.1 Polinom yüzeyi geçirme yöntemi ile jeoit modelinin olu turulmas  
 
I. uygulama alan  için seçilen 10 adet dayanak noktas na ait koordinatlar ve jeoit yükseklikleri 
kullan larak farkl  derecelerden polinom yüzeyi geçirilmi  ve her modele ait standart sapmalar (m0)  
hesaplanm t r. Olu turulan her yüzey modeli için 2 kontrol noktas n n jeoit yükseklikleri hesaplanm  ve 
gerçek de erler ile kar la t r lm t r (Tablo 1). Yüzey polinomu bu uygulama alan nda sadece 1. ve 2. 
deceden geçirilebilmi  daha üst dereceli çözümler için bilinmeyen parametrelerin anlams z sonuçlar 
verdi i görülmü tür. Dayanak noktalar n n güzergah üzerinde bulunmas  yani nokta da l m n n düzensiz 
olu u yüzey yakla m n  olumsuz etkilemi tir. Kontrol noktalar ndaki jeoit yükseklikleri gerçek 
de erlerden anlaml  ölçüde sapt  (kabaca 5N cm) gözlenmi tir.  
 

 

K

K
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Tablo 1. I. uygulama alan  için 1. ve 2. derece yüzey modeline göre kestirilen jeoit yüksekliklerinin 
gerçek de erlerden olan farklar  

Polinom 
derecesi 

Model hatas  
m0 
(cm) 

Farklar 
N=Nmodel - 
NGPS/niv. 

(cm) 

1 ±4.40 -1.06 
-6.70 

2 ±6.15 -7.26 
-9.20 

 
Benzer modelleme i lemi II. uygulama alan  için de gerçekle tirilmi tir. Yüzey polinomlar na ait  standart 
sapma de erleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Önceki uygulamadan farkl  olarak çok say da kontrol 
noktas  bulunmas  nedeniyle modelden kestirilen ve gerçek de erleri bilinen jeoit yükseklikleri aras nda 
kar la t rma istatistikleri (min, max, rms vb. de erleri) hesaplanm  sonuçlar ayn  tabloda verilmi tir. I. 
uygulama alan nda oldu u gibi dayanak noktalar n n düzensiz da l m  nedeniyle yüzey modeli sadece 1. 
ve 2. dereceden olu turulabilmi tir. Gerek model istatistikleri gerekse kontrol noktalar nda hesaplanan ve 
bilinen jeoit yükseklikleri aras ndaki kar la t rmalar yükseklik hatalar n n oldukça büyük de erler 
verdi i anla lmaktad r.  
 

Tablo 2. II. uygulama alan  için 1. ve 2. derece yüzey modeline göre model istatistikleri ve kontrol 
noktalar  için kar la t rma istatistikleri 

Polinom 
derecesi 

Model istatistikleri Jeoit yükseklik farklar  
min 
(cm) 

max 
(cm) 

mo 
(cm) 

min 
(cm) 

max 
(cm) 

ort. 
(cm) 

rms 
(cm) 

1 -21.90 19.25 ±10.60 -20.94 20.01 -0.22 ±9.68 
2 -20.15 15.65 ±9.89 -18.54 18.81 -0.87 ±10.03 

 
 
5.2.2 Polinom e risi geçirme yöntemi ile jeoit modelinin olu turulmas  
 
I. Uygulama alan  için geçki boyunca seçilen 10 adet dayanak noktas na ait kilometreler apsis ve jeoit 
yükseklikleri ordinat de erlerine dönü türülerek polinom e risi geçirilmi tir.  Yüzey modeline göre 
bilinmeyen parametre say s n n az olmas  sayesinde 6. dereceye kadar model olu turulabilmi tir. Model 
hatalar  polinomun derecesi art kca beklendi i gibi giderek küçülmü tür. Bu durum modelin gerçek jeoit 
kesitine daha iyi uyum sa lad n  i areti olarak görülebilir. Modelden kestirilen jeoit yükseklikleri 
gerçek de erlerle kar la t r ld nda farklar birkaç cm seviyesine dü mektedir (Tablo 3). II. uygulama 
alan nda da model derecesi 6’ya kadar yükseltilebilmi tir. Daha üst dereceli yakla mlarda parametrelerin 
anlaml l klar  azalmaktad r. 40 noktada yap lan kar la t rmalar e ri yakla m  ile elde edilen ortalama 
hata büyüklü ünün (rms) yakla k 7cm civar nda ç kmas n  sa lam t r. E ri yakla m na ili kin model 
istatistikleri ve jeoit yüksekl i kar la t rma sonuçlar  tablo 4’de verilmi tir. Dayanak noktalar nda yüzey 
ve e ri polinomlar n n  gerçek jeoit kesitine göre uyumu I. uygulama sahas  için ekil 3’de II. uygulama 
sahas  için de ekil 4’de gösterilmektedir.  
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Tablo 3. I. uygulama alan  için polinom e risi modeline göre kestirilen jeoit yüksekliklerinin gerçek 
de erlerden olan farklar  

Polinom 
derecesi 

Model hatas  
m0 
(cm) 

Farklar 
N=Nmodel - NGPS/niv. 

(cm) 

1 ±6.88 4.04 
-2.10 

2 ±7.31 3.94 
-2.70 

3 ±6.74 0.94 
-0.70 

4 ±7.35 0.34 
-0.20 

5 ±7.16 -1.06 
-4.60 

6 ±2.84 -2.16 
-6.80 

      

 
 

ekil 3. Jeoit yüksekliklerinin de i imi 
 
Tablo 4. II. uygulama alan  için polinom e risi modeline göre model istatistikleri ve kontrol noktalar  için 

kar la t rma istatistikleri 

Polinom 
derecesi 

Model istatistikleri Jeoit yükseklik farklar  
min 
(cm) 

max 
(cm) 

mo 
(cm) 

min 
(cm) 

max 
(cm) 

ort. 
(cm) 

rms 
(cm) 

1 -25.91 22.79 ±12.09 -23.45 25.12 -0.18 ±11.59 
2 -22.65 23.22 ±11.81 -23.64 24.51 -0.75 ±12.04 
3 -27.40 23.83 ±11.42 -24.47 25.79 -0.51 ±11.78 
4 -14.35 18.40 ±7.96 -14.71 15.99 -0.17 ±7.73 
5 -16.40 11.57 ±7.08 -16.29 13.90 -0.05 ±7.26 
6 -15.18 11.49 ±7.04 -14.97 12.84 0.11 ±7.20 
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ekil 4. Jeoit yüksekliklerinin de i imi 
 
 
6.Sonuç ve Öneriler 

Karayolu, demiryolu vb. eritvari projelerde harita çal malar  yürütmek için seçilen dayanak noktalar  
genellikle proje güzergah  boyunca ilerleyen bir da l m sergiler. Böylesi bir nokta da l m  
GPS/nivelman yöntemine dayal  yükseklik belirlemeleri için yüzey modeli olu turulmas n  zora sokar. 
B.Ö.H.H.B.Ü.Y.’de yerel jeoit modelinin belirlenmesine ili kin esaslar daha çok belirli bir bölgeye 
düzgün da lm  noktalar içindir. eritvari projelerde oldu u gibi bir geçki boyunca da lm  noktalar için 
yüzey modeli yerine yüzey e risi yakla m  izlenebilir. Bu çal mada gerçek proje verilerine dayal  olarak 
jeoit modeline polinom e rileriyle yakla lmas  amaçlanm t r.   
 
Söz konusu yakla m, iki ayr  uygulama alan nda test edilmi tir. I. uygulama alan  68 km uzunlu unda 10 
adet dayanak noktas na kar l k 2 adet kontrol noktas  içermektedir. II. uygulama alan  ise 210 km 
uzunlu unda bir geçki olup 70 dayanak, 40 kontrol noktas ndan olu maktad r. Her iki uygulama alan n n 
topografik durumu az engebeli niteliktedir.  
 
I. uygulama geçkisinde dayanak nokta say s n n az ve düzensiz da l mda olmas  nedeniyle sadece 1. ve 
2. dereceden yüzey polinomu geçirilebilmi tir. Buna kar n, e ri yakla m nda daha üst dereceden (6. 
dereceye kadar) polinom e rileri geçirilebilmi tir. 1. ve 2. derece modellerde model hatas  yüzey için 
daha küçük olmas na ra men model hatalar n n 5 cm’nin üzerinde kald  görülmü tür. Buna kar n e ri 
yakla m nda polinonum derecesi daha da art r labildi inden e ri için model hatas  5 cm’nin alt na indi i 
gözlenmektedir. Benzer duruma II. uygulama alan nda da kar la lmaktad r. Dayanak noktalar n n 
yüzeye uygun da lmak yerine bir geçki boyunca seçilmi  olmas  nedeniyle yüzey modelinde üst 
derecelere ç k lamam t r. 1. ve 2. derece modellerde model hatas  yüzey için daha küçük olmas na 
ra men model hatalar n n 10 cm civar nda oldu u, buna kar n e ri yakla m nda polinonum derecesi 
daha da art r labildi i ve e ri için model hatas n n 7 cm civar nda kald  gözlenmi tir.  
 
Sonuç olarak, karayolu, demiryolu vb. eritvari projelerde GPS ile elde edilen elipsoidal yüksekliklerin  
ortometrik yüksekliklere dönü ümünde önerilen yüzey yakla m  modelinde ortaya ç kan modelleme 
problemlerinin çözümünde e ri yakla m  alternatif olarak dü ünülebilir.  
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MÜHEND SL K YAPILARININ ZLENMES NDE KULLANILAN 
SENSÖRLER N ÖRNEKLEME ORANINDAK  DALGALANMA 

HATALARININ ENTERPOLASYON LE DÜZELT LMES  
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Özet  

Gökdelen, kule gibi yüksek yap lar, uzun asma köprüler, viyadük vb. mühendislik yap lar n n dinamik 
yükler alt ndaki titre imlerinin izlenmesi ve do al frekanslar n n belirlenmesi yap  sa laml n n 
de erlendirilmesi aç s ndan önemlidir. Bu tür yap lar n titre imlerinin ölçülmesinde GNSS al c lar , Total 
station vb. jeodezik ölçme aletleri yan  s ra ivme, e im sensörü vb. jeodezik olmayan sensörler de s kl kla 
kullan lmaktad r. Her bir sensör ile büyüklükler obje için uygun olan zaman aral klar nda 
örneklenmektedir. GNSS al c lar n n zaman ölçmeleri yüksek do ruluklu oldu u için örnekleme 
oran ndaki dalgalanma hatalar  olmad  kabul edilmektedir. Fakat, total station, ivme ve e im 
sensörleri gibi ölçme aletlerinin seçilen örneklem frekans nda çe itli sebeplerden dolay  dalgalanmalar 
olabilmektedir. Yap lar n do al frekanslar n n belirlenmesinde H zl  Fourier Dönü ümü(HFD) s kl kla 
kullan lmaktad r ve HFD spektrumlar ndaki frekans de erlerinin do rulu u zaman serisinin zamana 
ili kin ölçmelerinin do rulu una ba l d r. Bu durumda, örneklem frekans nda dalgalanmalar mevcut ise 
bu hatan n enterpolasyon ile giderilmesi ya da düzenli olmayan zaman aral klar n  dikkate alan bir 
algoritman n kullan lmas  do ru sonuçlara ula mak için gereklidir. 
 
Bu çal mada, e im sensörü ve GNSS al c s n n birlikte kullan ld  bir izleme projesinde kullan lan e im 
sensörünün seçilen örneklem frekans nda dalgalanma hatalar  içerdi i tespit edilmi  ve hatan n 
giderilmesinin önemi vurgulanm t r. Örneklem frekans ndaki bu dalgalanma hatalar  spline, en yak n 
kom uluk ve do rusal enterpolasyon yöntemleri kullan larak giderilmi  ve yap n n do al frekans de eri 
HFD ile belirlenmi tir. Yap lan i lemin do rulu unu ortaya koymak için GPS ölçmelerine ait HFD 
spektrumu ile e im sensörünün örneklem frekans ndaki dalgalanma hatas  düzeltildikten sonra elde 
edilen HFD spektrumu kar la t r lm  ve s çramalar n ayn  frekans de erlerinde oldu u görülmü tür. 
 
Anahtar kelimeler : GPS ve e im sensörü, Tam ölçekli izleme, HFD spektrumu, örnekleme oran , 
enterpolasyon 

 
CORRECTIONS OF FLUCTUATION ERROR IN THE SAMPLING RATE OF 

SENSORS USING FOR MONITORING ENGINEERING STRUCTURES BY 
INTERPOLATION 

 

Abstract 

Monitoring of vibration and determination of natural frequency of  tall structures, such as skyscraper, 
tower, high rise building and so on, under dynamic load is important for evaluating their  structural 
health. Non-geodetic instruments, such as accelerometer, inclination sensor and so on, have been widely 
used to measure vibration of such an structures as well as geodetic measurement tools, such as GNSS 
receivers, total station and so on. Appropriate sampling rate for each sensor is chosen with regard to 
objects to be monitored. There is no fluctuation in sampling rate for GNSS receiver because of its high 
level of time accuracy. However, sampling rate of instruments such as total station, inclination sensors 
may has fluctuation for various reasons. FFT has been frequently used for determining of natural 
frequency of structures and accuracy of FFT spectrum depends on time series accuracy obtained from 
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instruments. In this case, it is necessary to compensate for fluctuation errors in sampling rate by using 
either interpolation or special algorithm for instability in the sampling rate. 
 
In this study, fluctuation error in sampling rate of inclination sensor in a monitoring project which has 
been used both inclination sensor and GNSS receiver together has been realized and has been also 
highlighted compensating for this error. This fluctuation error in sampling rate has been eliminated by 
spline, nearest and linear interpolation and structural frequency has been determined by FFT.  To make 
sure whether FFT spectrums of both GPS and inclination sensors data after correcting fluctuation error 
in sampling rate of inclination are same or not has been compared each other and  results showed that 
both pick for each spectrum is identical 
 
Keywords: GPS and inclination sensor, full-scale monitoring, FFT spectrum, sampling rate, interpolation 
 
 
1. Giri  

Yap lar n do al frekanslar n n belirlenmesi yap  sa l n n ve bütünlü ünün de erlendirilmesi aç s ndan 
en önemli parametrelerden birisidir. Yap lar n do al frekanslar n n ve sönümleme oranlar n n 
belirlenmesi, proje kabullerinin kontrol ve kalibrasyonu, analitik modellerin de erlendirilmesi ve 
iyile tirilmesi ilgili mühendislik yap lar n n farkl  kabiliyetlere sahip sensörlerle farkl  yükler alt ndaki 
davran lar n n izlenmesinin önemini ön plana ç karmaktad r. Fakat elde edilen sonuçlar n do rulu u 
kullan lan sensörlerin hem zaman hem de o zamana ili kin ölçülen büyüklü ün do rulu una ba l d r. 
 
Geli en teknolojiye paralel olarak, yap lar n izlenmesinde kullan lan jeodezik ve geoteknik aletlerin 
kapasitesi h zla artmakta, veri toplama kabiliyetleri daha da geli mekte ve yüksek frekansl  yap  
hareketlerinin ölçülmesinde etkili bir ekilde hem ayr  ayr  hem de bütünle ik sistemler eklinde 
kullan labilmektedir. Otomatik olarak kay t eden sensörlerin örneklem frekanslar n n genellikle sabit 
oldu u kabul edilir. GNSS al c lar n n toplam  oldu u uydu sinyallerin zaman bilgisi, do rulu u çok 
yüksek olan atomik saatlerle donat lm  uydulardan geldi inden, bu sinyallerin zaman bilgilerinin hiç 
üphesiz do ru oldu u aç kt r. Fakat zamana göre ölçü yapan otomatik total station, ivme sensörü, e im 

sensörü vb. sistemlerin seçilen zaman aral klar nda veri toplama yani örnekleme oran nda küçük 
dalgalanmalar olabilir. 
 
Bu orandaki küçük dalgalanmalar veri örnekleme oran n n dü ük olmas  durumunda çok küçük bir etkiye 
sahiptir. Fakat, yüksek frekansl  bile enlerin incelenmesi durumunda, veri örnekleme zaman n n k sa 
olmas  yada bir ba ka deyi le örneklem frekans n n yüksek olmas  gerekti inden, bu küçük 
dalgalanmalar n etkisi önemli olabilir. Bu dalgalanma hatas n n etkisi 3 sebepten dolay  önemli 
olabilir(Stiros v.d., 2008). Birinci olarak, hareket denklemi vb. ne ait gibi baz  belirli parametrelerin 
yanl  tahminin edilmesine yol açabilir. kinci olarak, hatalar üst üste birikebilir ve belirli durumlarda çok 
önemli olabilir, örne in ivme sensörü verilerinden çift katl  say sal entegral al narak türetilen deplasman 
de erlerinin elde edilmesinde oldu u gibi. Son olarak, periyodik fonksiyonlar n gürültülü ya da yanl  
spektral karakteristikli olmas na sebep olur. Bu durumda ise, yap  do al frekanslar  hatal  ve sonucunda 
yanl  yorumlara neden olur. 
 
Stiros v.d. (2008), yapt klar  çal mada Robotik Total Station(RTS) n n örnekleme oran ndaki dalgalanma 
hatas n , farkl  frekanslarda toplanarak elde edilen deney setlerini incelemek suretiyle gerçekle tirmi tir. 
ncelemeler sonucunda, veri setlerinin örnekleme frekanslar nda dalgalanmalar oldu u tespit edilmi tir. 

Babu ve Stoica (2010), uniform olarak örneklenmemi  verilerin spektral analizi konulu bir derleme 
çal mas n  gerçekle tirmi tir. Çal mada uniform olmayan verilerin spektral analizinde kullan lan 
yöntemleri 4 farkl  grupta s n fland rarak ele al nm  ve sentetik veri kullanarak yöntemleri 
de erlendirmi tir. 
 
Bu çal mada, yap lar n izlenmesinde kullan lan e im sensörü örnekleme frekans ndaki dalgalanma hatas  
ve hatan n frekans alan ndaki etkileri incelenmi tir. Bu amaçla, dinamik rüzgar yükü alt ndaki yüksek bir 
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yap n n izlenmesinde kullan lan e im sensörü ve GPS’e ait iki veri seti incelenmi tir. Birinci veri seti 
sadece e im sensörü ile toplanm  bilgileri içermektedir. lk olarak, dalgalanma hatas  göz ard  edilerek 
ve enterpolasyon ile düzeltilerek elde edilen sonuçlar n HFD spektrumu üzerindeki etkileri incelenmi  ve 
yorumlanm t r. kinci olarak ise, seçilen enterpolasyon yöntemlerinin HFD spektrumlar  üzerindeki 
etkisinin ne oldu unu görmek amac yla spline, en yak n kom uluk ve do rusal enterpolasyon yöntemleri 
kullan lm  ve sonuçlar incelenmi tir. kinci veri setinde, dalgalanma hatas n n enterpolasyon ile 
düzeltilmesinin yap lar n do al frekanslar n  belirleme aç s ndan ne derece etkili ve do ru oldu unu 
görebilmek amac  ile hem GPS hem de e im sensörü ile e  zamanl  toplanm  veriler analiz edilmi tir. 
Enterpolasyon sonras  elde edilen HFD spektrumu ile GPS’e ait HFD spektrumlar n n ayn  0.41 Hz 
frekans nda s çrama yapt  tespit edilmi tir. 
 
 
2. Fourier dönü ümleri 
 
Fourier dönü ümü, zaman alan ndaki bir i aretin frekans içeri ini analiz etme ve belirleme amac yla 
birçok mühendislik biliminde etkili bir ekilde kullan lan yöntemdir. Dönü üm, ilk olarak tan m alan  
zaman olan bir fonksiyonun, tan m alan  frekans olan bir fonksiyona dönü türülmesi ile ba lar. Bundan 
sonra sinyalin frekans içeri i incelenebilir. Dönü türülen fonksiyonun katsay lar , her bir frekans de erine 
kar l k sinüs ve kosinüs fonksiyonlar n n katsay lar n  temsil eder. Ters Fourier Dönü ümü ile verinin 
frekans alan ndan zaman alan na dönü türülmesi gerçekle tirilir. 
 
Fourier analizinde entegral alma i leminin kullan lmas , analiz süresini oldukça uzatmaktad r. Periyodik 
olmayan sinyallerin de harmonik analizinin yap labilmesi amac yla, say sal i lemci tabanl  Ayr k Fourier 
Dönü üm (AFD) yöntemi tan mlanm t r. Algoritmas  gere i, AFD yöntemi de fourier analizi gibi uzun 
bir zaman almaktad r. Daha sonraki y llarda dönü üm süresini k saltmak için AFD’nin özel bir durumu 
olan H zl  Fourier Dönü üm (HFD) yöntemi geli tirilmi tir. HFD algoritmas n n h zl  olmas , n pozitif 
tam say  olmak üzere 2n gibi uygun veri say s n n i lenmesi ile sa lanm t r. Fourier analizi periyodik 
olan sinyalin fonksiyonunu kullan rken, AFD ve HFD yöntemleri periyodik olan veya olmayan sinyalin 
örneklenmi  verilerini kullanmaktad r. 
 
 
2.1 Ayr k Fourier Dönü ümü (AFD) 
 
Bir i aretin frekans spektrumu hesaplan rken 2  ile periyodik olan ayr k zamanl  frekans n bir 
periyodunun dikkate al nmas  yeterlidir. Frekans spektrumu hesab  s ras nda N adet frekans de eri için 
hesaplama yap lacaksa e er bu frekans de erlerinin 2  temel frekans bölgesinde N adet e it aral kl  
frekans de eri, 
 

1,,1,02 Nkk
N

 (1) 

 
olarak bulunmaktad r. Ayr k frekans dönü ümünün N adet ayr k frekans de eri için hesaplanmas , 
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eklindedir. Ters ayr k fourier dönü ümü, 
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olarak tan mlanmaktad r (Ertürk 2005). 
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2.2 H zl  Fourier Dönü ümü (HFD) 
 
AFD’nin h zl  bir biçimde hesaplanmas na olanak tan yan yöntemler HFD olarak adland r lmaktad r. 
HFD, AFD’ nin i aret isleme uygulamalar nda yayg n olarak kullan labilmesini sa lamaktad r.  
Bir i aretin ayr k fourier dönü ümü do rudan (2) e itli i kullan larak, 
 

1,,1,0)(
1

0

NkenxeXkX
N

n

njj

 (4) 
 

hesaplanabilmektedir. Bu durumda, dönü ümün her k de eri için N adet karma k çarpma ve N-1 adet 
karma k toplama i lemi yap lmas  gerekmektedir. N noktal  bir AFD için N2 ile orant l  bir hesap yükü 
anlam na gelmektedir. AFD’ ki faz faktörü, 
 

)/2( Nj
N eW  (5) 

 
eklinde tan mlanmaktad r. Faz faktörünün simetri ve periyodiklik özellikleri kullan larak, AFD’ nin daha 

verimli hesaplanabilmesi mümkündür. Faz faktörünün simetri özelli i, 
 

k
N

Nk
N WW 2/  (6) 

 
faz faktörünün periyodiklik özelli i de, 
 

k
N

Nk
N WW  (7) 

 
ili kisini vermektedir. 
HFD, ayr k fourier hesab  için faz faktörünün simetri ve periyodiklik özelli inden faydalan larak h zl  bir 
hesaplama sa lamaktad r. HFD yöntemleri zamanda örnek seyreltme ve frekansta örnek seyreltme 
yöntemleri olarak iki grupta s n fland r labilir (Ertürk, 2005). 
 
 
2.3 Sinyal Örnekleme Frekans n n Seçimi 
 
Bir sistemin ç k  sinyallerinin zaman ve frekans bölgesindeki analizlerinin yap labilmesi için, ard k iki 
sinyal aras ndaki sürenin e it al nmas  yada ölçme sisteminin zaman hatas ndan kaynaklanan frekans 
dalgalanmalar n n belirli matematiksel enterpolasyon yöntemleriyle düzeltilerek giderilmesi 
gerekmektedir. Ard k iki sinyal aras ndaki süre örnekleme periyodu (Ts), örnekleme periyodunun tersi 
ise örnekleme frekans  (fs =1/Ts) olarak isimlendirilmektedir. 
 
Sinyaldeki bilgiyi do ru olarak temsil edecek kadar örnek al nmamas  sonucu sinyalde bilgi kayb  
olu acakt r. Sinyallerde bir bilgi kayb  olmamas  için örnekleme frekans n n seçiminde Nyquist kriterine 
uyulmas  gerekmektedir. Örnekleme frekans n n, analog sinyalin içerdi i frekans bile enlerinden 
maksimum frekans de erine e it olmas  yada bu de erden büyük olmas  Nyquist kriteri olarak 
bilinmektedir. fm sinyalin band geni li i olmak üzere; fs örnekleme sinyali, 

 
fs  2. fm  (8) 
 

olarak Nyquist kriterine uygun bir biçimde seçilmelidir. Böylelikle, örneklenmi  sinyalin frekans 
spektrumunda bir çak ma meydana gelmeyecek ve bant-s n rl  bir i arette bilgi kayb  olmayacakt r. 
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3. Sinyal Örnekleme Oran ndaki Dalgalanma Hatas  
 

ekil 1, periyodik bir fonksiyon üzerinden dalgalanma hatas n n zaman bölgesindeki etkisinin 
gösterilmesi amac yla çizilmi tir (Stiros v.d., 2008). Normalde bu periyodik fonksiyonun /2 zaman 
aral nda örneklenmesi planlanm t r. Fakat örnekleme zaman  /2 nin katlar  olmas  gerekirken belirli 
ve düzensiz bir hata ile örneklenmi tir. ekil 1’de üst çizimde k rm z  ile gösterilen noktalar bunu ifade 
etmektedir. ekil 1’de alt çizim ise bu dalgalanma hatas n n göz ard  edilmesi durumunda elde edilen 
fonksiyonu göstermektedir. Alt çizimde de görüldü ü üzere ye il ve siyah nokta ile gösterilen periyodik 
fonksiyonun genli i olmas  gerekenden dü ük ve de i kenlik göstermektedir. Bu dalgalanma hatas n n 
etkileri daha farkl  senaryolarla geni letilebilip sadece genlikteki de i imler de il ayn  zamanda frekans 
spektrumlar üzerindeki etkileri de incelenebilir. Bu hatan n frekans spektrumundaki etkiler, uygulama 
bölümünde gerçek veriler üzerinden gerçekle tirilen incelemeler sonucunda verilecektir. 

 
ekil 1. Periyodik fonksiyon üzerinde örnekleme oran ndaki dalgalanma hatas  ve etkisi 

 
 
4. Uygulama ve Tart ma 
 
Bu çal mada, 30 katl  ve lobi kat ndan itibaren yüksekli i yakla k 100 m yüksekli indeki bir yap n n 
dinamik yükler alt ndaki tepkilerini izlenmesi amac yla tesis edilen e im sensörünün veri toplama 
aral ndaki dalgalanma hatalar , etkileri ve giderilmesi incelenmi tir. Bu amaçla, yap n n rüzgarl  bir 
günde hem e im sensörü hem de Jeodezik GPS al c lar  ile e  zamanl  toplanm  bir veri seti seçilerek 
incelenmi tir. Yap  üzerine tesis edilen e im sensörleri, GPS ve di er sensörlerin bina üzerindeki 
konumlar , veri toplama stratejisi ve yap ya ili kin teknik detayl  bilgi Yi it v.d. (2008, 2010-a, 2010-b)’ 
de bulunabilir.  
 
E im sensörü ile ölçülen veriler ekil 2’de verilen dosya örne inde görülebilir. Dosya s ras yla; ölçü 
numaras , gün, ay, y l, saat, dakika, saniye, x yönündeki e im, y yönündeki e im de eri ve s cakl k 
bilgilerini içermektedir. Normal artlar alt nda ti=ti-ti-1 de erinin sabit ve 1 sn aral kl  olmas , bir ba ka 
de i le örnekleme frekans n n 1 Hz olmas  arzu edilmi tir. Dikkat edilirse, saniye sütununda görülen 
de erler aras ndaki zaman fark  ti sabit ve 1 sn olmay p de i kenlik göstermektedir. 
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ekil 2. E im sensörü ölçülerine ili kin txt uzant l  bir dosya örne i 

 
Rüzgar yükü alt nda binan n e im sensörü ile ölçülen dinamik cevaplar na ili kin bir k s m ele al nm  ve 
örnekleme frekans ndaki de i im ekil 3’de gösterilmi tir. ekil 3’de yatay eksen ard k örneklem 
say s n , dü ey eksende ard k örneklemler aras ndaki frekans de erini göstermektedir. 
 

1

1

ii
i tt

f            (9) 

 
ekil 3’ den de görüldü ü gibi deney süresince örnekleme frekans ndaki de i im, 1 Hz ile 0.65 Hz 

aras nda, bir rastgelelik göstermektedir. Konu basit bir matematiksel yakla m aç s ndan dü ünüldü ünde 
ilk akla gelen frekans de i imindeki ortalaman n elde edilmesidir. ekil 3 görülen yatay siyah çizgi, 
gerçekle en frekanslar n aritmetik ortalamas n  göstermektedir. Aritmetik ortalama 0.936 Hz, aritmetik 
ortalaman n standart sapmas  ise ± 0.07 Hz olarak belirlenmi tir. 

 
ekil 3. Örnekleme frekans ndaki de i im 

 
ekil 4’de hangi frekans de erinin daha bask n oldu u tam olarak kestirilemeye bilir. Hangi frekans 

de erinin ne s kl kta oldu unu görebilmek amac yla frekans de erlerinin histogram  ekil 4’de 
görülebilir. ekil 4’den de görüldü ü üzere en fazla gerçekle en frekans de eri 0.985 Hz dir.  
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ekil 4. Örnekleme frekans na ili kin histogram 

 
Özellikle yap lar n sa l k durumlar n n de erlendirilmesinde ve dinamik parametrelerden olan do al 
frekanslar n belirlenmesinde, zaman alan nda toplanan bilgiler kullan larak frekans alan ndaki bilgilere 
geçi  yap l r. Toplanan zaman serilerinin frekans spektrumlar  HFD kullan larak gerçekle tirilir. HFD için 
e it zaman aral klar nda toplanm  veriler gereklidir. Bu durumda, seçilmi  olan zaman aral ndaki 
dalgalanma hatalar n n enterpolasyon ile düzeltilmesi çözüm yollar ndan birisi olacakt r. 
 
Örnekleme frekans ndaki dalgalanman n frekans alan ndaki HFD spektrumlar  sonuçlar na ne ekilde 
yans d n  görmek amac yla 3 farkl  yakla m incelenmi tir( ekil 5). lk yakla mda zaman etiketi do ru 
yani örnekleme frekans  verinin her noktas nda sabit ve 1 Hz olarak kabul edilmi tir, bir ba ka ifade ile 
dalgalanma hatas  gör ard  edilerek HFD spektrumu elde edilmi tir. Sonuç olarak, ekil 5’de en üst de 
bulunan HFD spektrumundan da görüldü ü üzere 0.439 ve 0.444 Hz frekanslar nda s çramalar elde 
edilmi tir. kinci yakla mda ise örnekleme frekans  birinci yakla mdaki gibi yine sabit fakat, ortalama 
frekans de eri olan 0.936 Hz olarak kabul edilmi tir. Bu yakla ma ili kin HFD spektrumuna ait sonuçlar 

ekil 5’de orta çizimde görülebilir. ekil 5’de ortadaki HFD spektrumundan da görüldü ü üzere 0.411 ve 
0.416 Hz frekanslar nda s çramalar elde edilmi tir. Son ve en do ru yakla m olan enterpolasyon ile 
verilerin örnekleme frekans ndaki dalgalanmalar düzeltilmi tir. Bir ba ka ifade ile seçilen örnekleme 
frekans na kar l k gelen noktalardaki de erler enterpolasyon ile elde edilmi tir. Kübik Spline 
enterpolasyon yöntemi kullan larak düzeltilen zaman serisine ait HFD spektrumuna ili kin sonuçlar ekil 
5’de en altta görülebilir. ekilden de görüldü ü üzere HFD spektrumu maksimum s çrama 0.410 Hz 
frekans nda gerçekle mi tir. 
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ekil 5. Farkl  yakla mlar n HFD spektrumlar  

 
Bu üç yakla ma ait sonuçlar bir biriyle kar la t r ld nda, aradaki farkl l klar belirgin bir ekilde göze 
çarpmaktad r. Hiç üphe yoktur ki, yap n n do al frekanslar n n belirlenmesi aç s ndan en do ru sonuç, 
enterpolasyon ile elde edilendir. Enterpolasyon ile örnekleme frekans  düzeltilmi  verilerin HFD 
spektrumu di er iki yakla ma ait HFD spektrumlar na göre tek s çrama ve daha az gürültülü sonuçlar 
vermektedir. 
  
Yukar daki çal malara ilave olarak, seçilen enterpolasyon yönteminin HFD spektrumlar ndaki 
sonuçlar n n farkl l k gösterip göstermedi i ve ne kadar gösterdi ini ara t rmak amac yla, Kübik Spline, 
en yak n kom uluk ve do rusal enterpolasyon yöntemleri uygulanm t r. Sonuçlar ekil 6’da verilmi tir. 

ekil 6’dan da görüldü ü üzere her bir enterpolasyon yöntemi ile elde edilen HFD spektrumlar na ait 
s çrama frekanslar  0.410 Hz olarak ayn  de er olarak belirlenmi tir, fakat genlikler aç s ndan farkl l k 
özellikle do rusal enterpolasyon yönteminde kendini göstermektedir. Bu durumda, enterpolasyon ile 
s çrama frekanslar  ayn  büyüklükte fakat genlik aç s ndan farkl  büyüklüklerde tespit edilmektedir. 
Genlik de erlerinin gerçek de erlere yak nl  aç s ndan hangi enterpolasyon yönteminin daha do ru 
oldu u ayr  bir ara t rma konusudur. Bu amaçla bu çal mada yöntemlerin do rulu u de erlendirme 
d d r.   
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ekil 6. Farkl  enterpolasyon yöntemlerinin HFD spektrumlar  

 
Yukar daki ara t rmalardan da görüldü ü gibi yap lar n do al frekanslar n n belirlenmesi aç s ndan 
örnekleme frekans ndaki de i imlerin enterpolasyon ile yeniden elde edilmesi kaç n lmazd r. Örnekleme 
zaman aral ndaki dalgalanman n giderilmesinin ne kadar do ru oldu unu görebilme aç s ndan 
yukar daki çal malara ilave olarak, yap da rüzgar yükü alt ndaki de i imlerin hem GPS hem de e im 
sensörü ile elde edilen k sm  ele al nm t r. ekil 7’de görülen HFD spektrumlar na ait sonuçlar e im 
sensörü verilerine ait olan d r. ekil 7’de üst çizim, HFD spektrumu sanki verilerin 1 Hz örnekleme 
frekans nda topland  kabulüne göre elde edilmi tir. alt çizim ise, kübik spline enterpolasyon 
uyguland ktan sonra uygulanan HFD spektruma aittir. Görüldü ü üzere iki HFD spektrumunun 
s çramalar  aras nda 0.03 Hz miktar nda belirgin bir fark vard r. 
 
GPS sonuçlar na ili kin HFD spektrumu ise ekil 8’de görülebilir. ekil 8’den de görüldü ü üzere 
s çrama 0.410 Hz frekans nda gerçekle mi tir. ekil 7’de alt ve ekil 8’de HFD spektrumlar  
kar la t r ld nda frekanslar n ayn  ve yap n n ilk do al frekans  olan 0.41 Hz frekans de erinde oldu u 
aç kça görülebilir. Bu sonuç, e im sensöründe meydana gelen örnekleme frekans ndaki dalgalanmalar n 
enterpolasyon ile düzeltilmesinin önemini ortaya ç karmaktad r. 
 
 
5. Sonuçlar ve öneriler 
 
Bu çal mada, yüksek bir yap n n rüzgar ve deprem gibi dinamik yükler alt ndaki davran lar n n 
izlenmesi amac yla tesis edilen e im sensörünün örnekleme oran ndaki dalgalanma hatas  tespit edilmi  
ve bu dalgalanma hatas n n sebep oldu u düzensizlik enterpolasyon ile düzeltilmi tir. Dalgalanma 
hatas ndan kaynaklanan etkinin frekans alan ndaki etkisinin görülmesi amac yla 3 farkl  yakla m 
denenmi tir. Dalgalanma hatas n n dikkate al nmamas  durumunda yap n n temel frekanslar n n olmas  
gerekenden farkl  ve HFD spektrumlar n n da daha gürültülü oldu u tespit edilmi tir. Seçilen 
enterpolasyon yönteminin etkisinin HFD spektrumdaki yans malar n n ne oldu u görmek amac yla 
spline, en yak n kom uluk ve do rusal enterpolasyon yöntemleri kullan larak dalgalanma hatas  etkisi 
giderilmi tir. Yöntemler aras nda, s çrama yapan frekans n belirlenmesi aç s ndan fark olmad , fakat 
frekans n genlik de erleri aç s ndan farklar gösterdi i gözlemlenmi tir. Bunlara ilave olarak, 
enterpolasyon sonras  HFD spektrumlar nda belirlenen frekans de erlerinin ne derece do ru oldu unu 
görmek amac yla, hem e im sensörü hem de GPS ile e  zamanl  toplanm  bir veri seti incelenmi  ve 
e im sensörü verilerinin enterpolasyon sonras  elde edilen HFD spektrumunun GPS’e ait HFD spektrumu 
ile ayn  frekans de erinde s çrama yapt  görülmü tür. 
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ekil 7. E im sensörü verilerine ait  HFD spektrumlar  (üst: zaman etiketi do ru ve 1 Hz kabul edilen alt: 

kübik spline enterpoalsyonu ile dalgalanma hatas  düzeltilmi ) 
 

 
ekil 8. GPS verilerine ait  HFD spektrumu 

 
 
 
Bu çal ma ile, mühendislik yap lar n n özellikle k sa periyotlu hareketlerinin yada bir ba ka de i le 
yüksek frekans bile enlerinin gözlemlenmesinde örneklem frekans ndaki dalgalanma hatalar n n 
giderilmesinin, yükler alt ndaki yap n n gösterdi i do al frekanslar n do ru belirlenmesi aç s ndan önemi 
vurgulanm t r. Hangi enterpolasyon yönteminin daha gerçekçi sonuçlar verdi i ise, daha ileride 
gerçekle tirilecek çal malar ile ortaya ç kar labilecektir.   
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L1-NORM M N M ZASYON YÖNTEM  LE N RENG  A I 
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Özet 
 
Bir çal mada bilinmeyen parametrelerin daha do ru ve duyarl kl  bir ekilde belirlenmesi için 
gere inden fazla say da ölçü yap l r. Bilinmeyen say s ndan fazla ölçünün olmas  parametre 
kestiriminin tek anlaml  olmamas na neden olur. Dengeleme hesab n n amac ; gere inden fazla say da 
yap lm  ölçülerden hiçbirini seçip ay klamaks z n bir amaç fonksiyonuna ba l  kalarak bilinmeyen 
parametrelerin gerçek de er olma olas l klar  en yüksek olan kesin de erlerini belirlemektir. Birçok 
fonksiyon amaç fonksiyonu olarak seçilebilmesine ra men düzeltmelerin a rl kl  kareleri toplam n  
minimum yapan fonksiyon en küçük kareler yöntemi (L2-norm) ve düzeltmelerin mutlak de erlerinin 
a rl kl  toplam n  minimum yapan en küçük mutlak toplam yöntemi (L1-norm)  de s kl kla parametre 
kestirimi için kullan lmaktad r 
Bu çal mada klasik en küçük kareler yöntemi ve en küçük mutlak toplam yönteminin bilinmeyen 
parametrelerin kestiriminde ve ölçü grubundaki hatal  ölçüleri belirlemedeki ba ar lar  irdelenmi tir. 
Bir nirengi a  verileri kullan larak say sal uygulama yap lm t r. 
 
Anahtar kelimeler: Parametre kestirimi, En küçük kareler yöntemi, En küçük mutlak toplam yöntemi. 

 

Abstract 

 

The measurements are made more than the required number to determined more accurate and 
sensitive of unknown parameters in a study. Parameter estimation is not unique because of 
measurement number more than unknown parameter number. The subject of adjustment calculus is to 
determine the highest probability of certain values of unknown parameters and adjusted 
measurements with the measurement that is more than the required number. Although many functions 
can be used as the objective function, the most used functions are the objective functions of the least 
squares method (L2-norm) and the least absolute values Method (L1-norm). The objective function of 
L2-norm and L1-norm methods are the minimum sum of the weighted squares of measurement 
corrections and the minimum sum of absolute value weighted correction, respectively. L1-norm 
method is also often used for parameter estimation. In this study, the least squares method and the 
least absolute values Method were examined the success of unknown parameters estimation and 
outlier detection. Numerical application was made using a triangulation network data. 
 
Key Words: Parameter Estimation, Least Squares Method, Least Absolute Value  
 

1. Giri  
 

Dengeleme hesab n n konusu, gere inden fazla say da yap lm  ölçülerden yararlanarak tek anlaml  
çözümü elde ederek bilinmeyenler ve bunlar n fonksiyonlar n n duyarl klar n , güvenilirliklerini 
belirlemektir. Dengeleme hesab  ile ölçülere getirilen küçük düzeltmeler sayesinde ölçüler aras ndaki 
tutars zl klar giderilir. Tüm ölçüler kullan larak bilinmeyenlerin gerçek de er olma olas l  en yüksek 
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olan dengeli de erleri elde edilir. Tek anlaml  çözüm için belirli bir ilkeye ba l  kal nmas  
gerekmektedir. Yayg n olarak kullan lan ilkelerin düzeltmelerin minimizasyonu etraf nda 
ekillendikleri ve en çok da iki yöntemin ön plana ç kt  görülebilir. Bu yöntemler a a daki 
ekildedir: 

 
1- [pvv] = min.     ( L2 normu)  En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) 
2-  [p|v|] = min.           ( L1 normu)  En Küçük Toplam Yöntemi (EKT) 
 
L2-norm yöntemi olarak da bilinen en küçük kareler yöntemi, ilk olarak 1795'te Carl Friedrich 
Gauss taraf ndan geli tirilmi tir. Gauss 1801 y l nda bu yöntemi kullanarak, ke finden k sa süre sonra 
kaybedilen Ceres asteroidinin tekrar gözlemlenebilece i pozisyonu hesaplayabilmi , bu ba ar s yla 
büyük üne kavu mu tur. Gauss bu yöntemi ilk olarak 1809'da yay mlam t r. En küçük kareler 
yöntemi, bugün neredeyse tüm bilim dallar nda ve mühendislikte yayg n olarak kullan lmaktad r. En 
küçük kareler yöntemi her zaman tek anlaml  çözüm veren, parametrik ve kullan m  kolay bir 
yöntemdir. Ancak bu yöntemle yap lan dengeleme hesab  sonuçlar  ölçülerdeki uyu umsuz ölçülerden 
çok fazla etkilenecektir. L1-norm yöntemi olarak bilinen en küçük mutlak toplam yönteminin ise ilk 
olarak 1632 y l nda Gauss taraf ndan astronomide yörünge hesaplar nda kullan ld  bilinmektedir. L1-
norm yönteminde direkt çözüm olmamas , hesaplama güçlükleri gibi nedenlerle daha çok EKK 
Yöntemini tamamlayacak ek bir yöntem olarak kullan lm t r. Bunun nedeni, etkin bir algoritmas n n 
ve ilgili istatistik kuramlar n geli tirilmemi  olmas d r ( i man, 2009). 
 
2. Parametre Kestirim Yöntemleri 
 
2.1. En Küçük Kareler Yöntemi (L2-Norm Yöntemi) 
 
Jeodezik çal malarda kullan lan en yayg n kestirim yöntemi EKK yöntemidir. Bu yöntemin tercih 
edilmesinin ba l ca nedenleri, hesap algoritmas n n basit olu u, gözlemlerle ilgili istatistik da l mlar n 
bilinmesine gerek duyulmamas , fonksiyonel ve stokastik modellerin ba lang çtaki de erlerini 
korumas , varyans-kovaryans da l m  ve hata istatisti i yönünden basit ve anla l r olmas d r (Dilaver 
vd., 1998). 
 
EKK yöntemi ile dengeleme hesab , ölçülere getirilecek düzeltmelerin karelerinin toplam n  minimum 
yaparak bilinmeyen parametreler için en iyi kestirimi verebilmektedir. EKK yöntemini kullanabilmek 
için maksimum olas l k yönteminde oldu u gibi gözlemlerin da l m  ile ilgili herhangi bir bilgiye 
ihtiyaç duyulmamaktad r (Koch, 1999). A rl k matrisi gözlemlerin varyans-kovaryans matrisinin tersi 
olarak al n rsa en küçük kareler kestirimi minimum varyans ve yans z kestirim özelliklerine sahip olur. 
Ayr ca gözlemler normal da l mda ise EKK yöntemi maksimum olas l k yöntemiyle özde  bir sonuç 
vermektedir (Simkooei, 2003). EKK yöntemi parametrik bir yöntemdir. EKK yöntemi ile geleneksel 
çözüm yöntemleri kolay uygulanabilirli i ve matematik modelin çözüm sonuna kadar ayn  kalmas  
nedeniyle tüm uygulamal  bilimler gibi jeodezide de yayg n olarak kullan lmaktad r. EKK yöntemi ile 
çözümde kurulan matematik model gere i; çözüm sonucunda elde edilen düzeltmeler fonksiyonel 
modele ba l  olarak tüm ölçülerin hatalar ndan etkilenirler ( i man, 2009). 
 
Bilindi i gibi rasgele ölçü hatalar  normal da lm  ise bilinmeyenler ve bunlar n standart sapmalar  
EKK yöntemi kullan larak, olas l  en yüksek ve en optimal biçimde kestirilir. Ancak ölçü kümesinde 
tek bir uyu umsuz ölçü olsa bile EKK yöntemi ile kestirilen tüm bilinmeyenler ve standart sapmalar  
bozulmaktad r. EKK yöntemi bu uyu umsuz ölçünün bozucu etkisini tüm geri kalan iyi ölçülerin 
düzeltmeleri üstüne yaymaktad r (Huber, 1981; Hampel vd. 1986). Bu nedenle, birden fazla 
uyu umsuz ölçü söz konusu oldu u zaman EKK yöntemine dayal  uyu umsuz ölçü belirleme 
yöntemleriyle bunlar  belirlemek kolay olmayabilir. yi bir ölçü yanl l kla kaba hatal  olarak 
belirleniyorsa buna batma etkisi, benzer ekilde kötü bir ölçü uyu umsuz olarak belirlenemiyorsa buna 
da gizleme etkisi denir. Her iki etki EKK yönteminin yayma etkisiyle aç klan r (Hekimo lu, 1997).  
 
Klasik olarak n adet  ölçüsünün,  u tane x bilinmeyen parametresinin  (n>u)  ve  d rang defektinin 
oldu u bir problemin EKKY ile çözülebilir (Bekta ,1991). Çözüm için ölçülerle bilinmeyenler 
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aras nda yaz lacak do rusal ili ki ya da do rusal hale getirilmi  ili ki denklemlerinden u bilinmeyenli 
n adet denklem olu ur. Bir dengeleme probleminin çözümü için fonksiyonel ve stokastik modelden 
olu an matematik model kurulur. Fonksiyonel modelle ölçülerle bilinmeyenler aras ndaki ili kiler, 
stokastik modelde ise ölçüler aras ndaki duyarl k ve korelasyon ili kileri çözüme yans t l r. 
 
Fonksiyonel  Model      Stokastik Model 
     A x =                           Pll  =  =      (1) 
 
do rusal denklem sistemini çözmek gerekir.  Bu matematik modelin çözümünün olabilmesi için 
denklem sisteminin tutarl  olmas  gerekir. Bunun için de A katsay lar matrisi ile bunun sabit terimlerle 
geni letilmi  halinin ranglar n n e it olmas  gerekir. Yani, rang(A) = rang(A: ) olmal d r. Oysa (1) 
denklem sistemi (n>u) oldu u için genelde tutars zd r. Zira rang(A)<=u dur. rang(A: ) ise genellikle 
rang(A) dan bir fazlad r. Tutars z denklem sistemlerinin çözümü yoktur. Dolay s yla Ax =  ko ulunu 
sa layacak x bilinmeyenleri bulunamayaca  için yani her durumda Ax   farkl  olaca ndan bu 
sistemin ancak yakla k çözümü yap labilir. Yakla k çözümde denklem sisteminin sa  taraf na küçük 
bir v düzeltmeler vektörü eklenerek, 
 
 Ax =  + v            (2) 
 
e itli i sa lan r ve çözüm yap labilir. Do ald r ki v düzeltmeler vektörünün seçimine ba l  olarak 
sonsuz çözüm elde edilebilir. Tek anlaml  çözüm için bir ilkeye ba l  kal nmas  gerekir. Bu matematik 
model EKK’in vTPv =  min. ilkesi alt nda çözülür. Bu ilkeye göre çözümde önce normal denklemler 
kurulur, sonra bilinmeyenler ve düzeltmeler a a daki ekilde bulunur: 
 
ATPllAx =ATPll           (3) 
 x = (ATPllA)-1(ATPll )          (4) 
 v= Ax –            (5) 
 

ayet model rang defektine sahipse yani denklemler u say da bilinmeyeni belirlemeye yetmiyorsa 
veya bilinmeyenlerin ilave olarak sa lamas  gereken ko ullar bulunuyorsa tüm bunlar için gerekli d 
adet ko ul denklemi yaz larak fonksiyonel model geni letilir. Ayn  geni letme P matrisinde de yap l r. 
Denklem say s  m=n+d olan geni letilmi  matematik model a a daki gibidir (Bekta ,1991). 
 
Fonksiyonel  Model      Stokastik Model 

1
1 0 mx

ux
mxu

T

l
x

G
A

     
dxddxn

nxdll
mxm I

P
P

0
0

  (6) 

 
Bu matematik model EKK yöntemine göre vTPv = min. ilkesi alt nda önce normal denklemleri kurulur 
ve buradan bilinmeyen parametreler ve düzeltmeleri a a daki eklinde elde edilir.  
 
(ATPllA+GGT) x =ATPll          (7)  
x = (ATPllA+GGT)-1(ATPll )         (8)   
v= Ax -            (9) 
 
En küçük kareler yöntemi ile elde edilen dengeleme hesab  sonuçlar  u özellikleri ta r: 
 

 Dengeleme ile bulunan sonuçlar n olas l  en büyüktür. 
 Dengeleme hesab  sonucunda hesaplanan düzeltmeler hata olas l  kuram na uygundur. 
 Dengeleme hesab  ile gere inden fazla say da yap lm  ölçüler aras ndaki çeli kiler giderilir ve 

tek anlaml  sonuçlar elde edilir. 
 Ölçülerin çe itli kombinasyonlar  ile hesaplanabilecek sonuçlar n yorum güçlü ü ortadan 

kalkar ve bu nedenle zaman kayb  önlenir. 
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 Dengeleme hesab  ölçülerin ve hesap sonuçlar n n ortalama hatalar n n en k sa yoldan elde 
edilmesini sa lar. 

 En az zamanda en uygun sonuçlar n elde edilmesine yarayan yöntemlerin seçimini sa lar. 
 Hata yay lma kural ndan yararlanarak hata s n rlar n n belirlenmesini ve yönetmeliklerde 

gerekli s n r de erlerinin seçimini sa lar (Öztürk, 1987).  
 

2.2. L1-Norm Yöntemi (En Küçük Mutlak Toplam Yöntemi) 
 

En Küçük Mutlak Toplam Yöntemi (EKT) olarak da adland r lan L1-norm minimizasyon yöntemi, 
jeodezik a larda uyu umsuz ölçüleri belirlemek için kullan lan robust tekniklerden biridir. L1-norm 
minimizasyonu EKKY gibi yans z bir kestirimdir (Yetkin, 2010). L1-norm minimizasyon yönteminde 
amaç fonksiyon  
 
pT|v| = [p|v|] =  p|v| = min.                          (10) 
 
eklinde gösterilebilen düzeltmelerin a rl kl  mutlak de erleri toplam n n minimum olmas d r. Bu 

yöntemde matematik model L2-normundaki gibi kurulur. Ölçülerle bilinmeyen parametreler aras ndaki 
ili kiler (2) oldu u gibi ayet gerekliyse bilinmeyenlerin sa lamas  gereken d adet ko ul denklemleri 
(6)’da oldu u gibi, 
 
  Ax =  + v  
   GTx = 0              (11) 
          
eklinde yaz l r ve bu fonksiyonel model EKT nin yani L1-normunun  ilkesi alt nda 

çözülmeye çal l r. Ancak bu ilkeye göre verilen bir problemin L1-normuna göre baz  özel durumlar 
hariç direkt olarak çözmek genellikle mümkün de ildir. Çözüm deneme yan lma yolu ile ya da 
problem lineer programlamaya dönü türülerek yap l r. u bilinmeyenli n denklemden olu an (n>u) bir 
lineer denklem sisteminden her defas nda farkl  (n-u) adet ölçü d ar da b rak larak problemin  
kombinasyonlar  kadar farkl  say da cebrik çözümü yap labilir ve aran lan L1-norm çözümünün de bu 
çözümlerden bir tanesi olaca  ispatlanabilir. Bu sayede fazla ölçü say s n n küçük oldu u 
problemlerde bu yol izlenerek EKT çözümü elde edilebilir.  
 
Genel olarak bir problemin L1-norm yöntemine göre çözümü, problem lineer programlamaya (Simplex 
yöntemine) dönü türülerek deneme – yan lma eklinde tekrarl  hesap yaparak gerçekle tirilir. Lineer 
programlamada k s t denklemlerinin s n rlad  çokgensel çözüm bölgesinin kö e noktalar  üzerinde 
amaç fonksiyonu sa layan en uygun kö e noktas n n aranmas d r. Örne in, 3 do ru (d1, d2 ,d3 ) 
denkleminin kesi imini L1 ve L2 yöntemleriyle grafik olarak inceleyecek olursak, problemin L2 
çözümü do rular n kesim noktalar  A, B ve C  noktalar n n olu turdu u üçgensel bölgenin içindeki P 
noktas d r. ( ekil.1) Oysa L1 yöntemi çözümü ABC üçgeninin kö e noktalar ndan birisi üzerindedir. 
Bazen birden çok kö e noktas  istenen optimum çözümü verebilir. Sözgelimi A ve B noktalar  
optimum çözümü veriyorsa bu AB do rusu üzerindeki bütün noktalar da ayr ca birer çözümdürler.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ekil 1. L1 ve L2-norm yöntemlerinin grafik olarak incelemesi 
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Lineer programlamayla problem çözümü için elimizde bütün bilinmeyenleri pozitif olan ve k s tlar  
içeren bir denklem sisteminin amaç fonksiyonunun olmas  gerekir. Bu sistem ve amaç fonksiyonu 
 
C.x = d   
f = bTx  = min.          
 
eklindedir. O halde (11) e itli ine göre yaz lan problemin bu forma dönü türmesi gerekir. L2-

normunda hat rlanaca  üzere önce bilinmeyen parametreler daha sonra bunlardan yararlanarak 
ölçülere getirilecek düzetmeler hesaplanmaktad r.  L1-normunun lineer programlamayla çözümünde 
ise bilinmeyen parametreler ve ölçü düzeltmeleri ayn  anda bulunur. Di er bir deyi le buradaki 
bilinmeyen vektörü hem bilinmeyen parametreleri hem de ölçü düzeltmelerini içermektedir. Bu 
durumda a a daki denklem sisteminin  lkesi alt nda çözülmesi gerekir. Bu e itlikler 
matematiksel ve matris gösterimiyle a a daki ekildedir. 
 
Ax – v =    
GTx = 0   

00
l

v
x

G
IA

dd
T
du

nnnu                  (12) 

 
Bu denklem sisteminin  ilkesine göre lineer programlamayla çözülebilmesi için bütün 
bilinmeyenlerinin (bilinmeyen parametrelerin ve ölçü düzeltmelerinin) pozitif olmas  zorunluluktur. 
Bu amaçla x bilinmeyen parametreleri ve her ölçü düzeltmesi pozitif ve negatif olarak türetilen yeni 
bilinmeyen parametrelerin ve düzeltmelerin fark  olacak ekilde yeniden düzenlenir.  
 
x=x+-  x -     x+  , x -  0     (13) 
v = v+-  v -     v+  , v -   0     (14) 
 
Bu düzenlemelerle (13) denklem sistemi, 

             (15) 

C.x = d 
 
ekline gelir. Bu durumda bilinmeyen parametrelerin ve ölçü düzeltmelerinin say s  iki kat na ç kar. 

(15) denklem sisteminde m=n+d denklem, 2*(u+n) bilinmeyen bulunmaktad r.  L1-norm yönteminin 
 lkesini de lineer programlama için gerekli olan f = bTx amaç fonksiyonuna 

dönü türülebilir. Bu durumda L1-normunun  (10) deki amaç fonksiyonu,  
 
[p|v|]  = pTv =  pT| v+-  v -| = [p| v+-  v -|] =  p| v++  v -| = min.    
 
eklinde yaz labilir. Burada, v+ ya da v – s f ra e it oldu u için,  [p| v++  v -|] =  p| v+-  v –| yaz labilir. 

Amaç fonksiyonunu matris gösterimiyle bilinmeyenlerinin bir fonksiyonu olarak 
 
f = bTx   = [p|v|]   = min.          (16) 
b= [0T

u    0T
u    pT

n  pT
n]            (17) 

 xT = [x+  x-   v+   v-]T          (18) 
0 T

n =[0  0 ….0]T              u elemanl  s f r vektör       (19) 
pT 

n =[p1   p2….pn]T          n elemanl  ölçülerin a rl k vektörü      
 
Art k lineer programlama problemi için elimizde (15) deki C.x = d k s tlar  ve (16) daki   f = bTx  amaç 
fonksiyonunu elde etmi  bulunuyoruz. Çözüm daha önce belirtildi i gibi simplex algoritmas yla 
gerçekle tirilir. Bu amaçla haz rlanm  yaz l mlardan yararlan labilir. MATLAB program  içindeki 
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linprog haz r fonksiyonu rahatl kla kullan labilir. L1-norm yöntemi rank bozuklu u olan problemlerin 
çözümünü de ekstra bir i leme (pseudo invers gibi) gereksinim duymaks z n yapabilmektedir 
(Barrodale and Roberts 1974). Bu L1-norm yönteminin üstün taraflar ndan birisidir.  
 
L1-norm yönteminde, yaln zca bilinmeyen say s  kadar ölçüden yararlan lmas  ve di er ölçülerin 
d lanmas , hesaba kat lmamas  yöntemin olumsuz taraf d r. Bir problemin L1-norm yöntemi 
çözümünün avantaj  kaba hatal  ölçülerden hiç etkilenmemesi ya da çok az etkilenmesidir. Bu amaçla 
L1-norm yöntemi genellikle kaba hatal  gözlemlerin ay klanmas nda kullan lmaktad r. L1-norm 
yöntemi ilkesinde çözüm her zaman tek anlaml  de ildir. Yani baz  problemlerde düzeltmelerin mutlak 
de erleri toplam n n minimum oldu u birden çok say da çözüm elde edilebilir. 

 
2.3. L1-Norm ve L2-Norm Yöntemlerinin Kar la t r lmas  
 

 L2-norm yönteminde çözüm her zaman tek anlaml  olmakta ve kolayca bulunabilmektedir. L1-
norm yönteminde ise çözüm her zaman tek anlaml  de ildir. Çözüm birden fazla olabilmektedir. 
Ayr ca L1-norm çözümü genellikle direkt yap lamaz, iteratif hesaba gereksinim duyulur yani 
hesaplamas  L2-norm yöntemine göre daha zor ve uzun zaman al r. Gerçi günümüz modern hesaplama 
araçlar  bilgisayarlar n yüksek bellek kapasiteleri ve yüksek h zlar  dü ünüldü ünde uygun 
yaz l mlarla bu tür hesaplamalar n zorlu u da ortadan kalkm  olmaktad r. 

 L2-norm yöntemiyle zengin bir ekilde ölçülerin, bilinmeyenlerin ve bunlar n fonksiyonlar n n 
duyarl k ve güvenilirlik hesaplar n  yapmak mümkündür. L1-norm yönteminde tek çözümün oldu u 
durumlarda her zaman ölçülerden en az u tanesinin düzeltmesi s f r ç kar. Sadece (n-u) ölçüye 
düzeltme de eri hesaplanabilir, (n-u) ölçüye hesaplanan düzeltmelerinde ölçü düzeltmesi anlam nda 
olmad  aç kt r. Zira ölçmelerden bir k sm n n s f r hatal  olmas  hata teorisine ayk r  bir durumdur. 

 L2-norm yönteminin dezavantaj  kaba hatal  ölçülere kar  duyarl  olmas  ve hatalar  yayma 
etkisidir. L1-norm yönteminin avantajl  yönü kaba hatal  ölçülere kar  duyars z olmas  ve kaba hatal  
ölçülerden hiç etkilenmemesi ya da çok az etkilenmesidir. L1-norm yöntemi rank bozuklu u olan 
problemleri de ekstra bir i leme gereksinim duymaks z n çözebilmektedir. 

 . yi bir hata kestiricisi kaba hatalar  düzeltebilmeli ve bu kaba hatalar n etkilerini di er 
ölçülere yaymamal d r. L1-norm yöntemini bu aç dan ba ar l  kabul edebiliriz.   

 
3. Say sal Uygulama 
 
L1-norm ve L2-norm yöntemlerini kar la t rabilmek için bir say sal uygulama yap lm t r. Bu 
uygulama iki a amada gerçekle tirilmi tir. lk uygulamada; 2 noktas  sabit al nan 5 noktal  bir nirengi 
a nda ( ekil 2), 16 do rultu ve 2 kenar ölçüsü kullan larak L2-norm ve L1-norm dengeleme sonuçlar  
elde edilmi tir. Do rultu ölçülerinin a rl  1, kenar ölçülerinin a rl  64 olarak al nm t r. Sabit ve 
yeni noktalar n koordinat de erleri, L2-norm ve L1-norm dengeleme sonuçlar  s ras yla Tablo 1 ve 
Tablo 2’de verilmi tir.  
 
lk uygulama sonuçlar  incelendi inde L2-norm çözümünün tüm ölçülere düzeltme de eri hesaplad , 

bu düzeltmelerin do rultu ölçüleri için en fazla 9cc, kenar ölçüleri için 0.3 cm. oldu u görülmü tür. L1-
norm çözümünde baz  ölçü de erlerine düzeltme getirilmedi i, düzeltme de erlerini do rultu 
ölçülerinde en fazla 15cc, kenar ölçülerinde 4 cm. oldu u görülmü tür. kinci uygulamada ise ölçülerin 
bir do rultu ölçüsünü 0.2000g ve bir kenar ölçüsüne 1m. kaba hata eklenerek kirletilmi tir ve bu yeni 
ölçü grubu ile L2-norm ve L1-norm çözümü yap lm t r. Bu ölçülerle yap lan L2-norm ve L1-norm 
çözümleri de Tablo 2’de verilmi tir. 
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ekil 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. L2-norm ve L1-norm yöntemlerine göre ölçüler ve düzeltme de erleri 

DN BN  L2-norm Çözümü Kirletilmi  L2-norm 
Çözümü  L1-norm Çözümü Kirletilmi  L1-norm 

Çözümü 
Do rultu Düzeltme Do rultu Düzeltme Do rultu Düzeltme Do rultu Düzeltme

27 34 0.00000 -1.97 0.00000 -210.80 0.00000 -0.00    0.00000 -19.46 
27 133 70.76351 4.49 70.76351 128.42 70.76351 0.00    70.76351 19.46 
27 32 105.09584 -2.52 105.09584 82.38 105.09584 -0.00    105.09584 0.00 
32 27 0.00000 5.08 0.00000 -243.37 0.00000 0.07    0.00000 -2.17 
32 133 42.40162 -5.77 42.40162 58.58 42.40162 -0.07    42.40162 -8.61 
32 39 89.83755 0.70 89.83755 184.79 89.83755 0.00    89.83755 10.79 
34 39 0.00000 2.86 0.00000 20.27 0.00000 0.00    0.00000 -631.02 
34 133 50.28006 -3.89 50.28006 -696.22 50.28006 -0.00    50.28006 -675.03 
34 27   98.61182 1.04   98.41182 675.95   98.61182 0.00      98.41182 1306.05 
39 32    0.00000 -5.62    0.00000 -187.29    0.00000 -0.00       0.00000 -12.80 
39 133 36.51504 9.38 36.51504 -243.51 36.51504 4.83    36.51504 0.00 
39 34 106.45528 -3.76 106.45528 430.80 106.45528 -4.83    106.45528 12.80 

133 27 0.00000 -3.49 0.00000 -227.50 0.00000 -11.05    0.00000 -0.00 
133 34 80.90273 5.12 80.90273 81.11 80.90273 8.95    80.90273 0.00 
133 39 160.68555 -6.18 160.68555 92.09 160.68555 -12.60    160.68555 -0.00 
133 32 276.73136 4.55 276.73136 54.30 276.73136 14.70    276.73136 0.00 
DN BN Ölç. Kenar  Düzeltme Ölç. Kenar    Düzeltme Ölç. Kenar  Düzeltme Ölç. Kenar     Düzeltme 
27 133 1584.4760 0.32 1585.4760 -26.70 1584.4760 2.02    1585.4760 -97.52 
39 133 1645.4850 0.08 1645.4850 18.20 1645.4850 3.63    1645.4850 0.00 

[pvv]=  352.333 1523116.046  1728.190 3169548.298
[pv]= 92.02 6490.980  418.700 8939.470
 

lk olarak L2-norm yöntemi sonuçlar  incelenmi tir. Bu incelemede kaba hata eklenen do rultunun 
düzeltme de eri büyürken, di er tüm ölçülerin düzeltme de erleri de büyüdü ü görülmü tür. I. 
uygulama sonucunda kaba hata eklenen do rultunun düzeltme de eri 1cc, II. Uygulama sonucunda ise 
7c olmu tur. Eklenen kaba hata olan 20c bu ölçünün düzeltmesine tam olarak yans mam t r. Ayn  
ekilde kaba hata eklenen kenar n düzeltme de eri büyürken, di er tüm kenarlar n düzeltme de erleri 

39 34 

27 32 

10 
11 

12 

 4 

  5    

3 

2 1 

7 

8 
9 

13 

14 15 

16 133  6 

Tablo 1. Sabit ve Yeni noktalar n koordinat de erleri 

Sabit Nokta No Y X 
27 527320.592 23312.451 
32 525496.384 21760.503 

Yeni Nokta No Y(Yakla k) X(Yakla k) 
34 528874.917 21756.765 
39 527284.266 20235.390 

133 526812.213 21811.688 
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de büyümü tür. I. uygulama sonucunda kaba hata eklenen kenar ölçüsüne getirilen düzeltme de eri 
0.32 cm., II. Uygulama sonucunda ise 26.7 cm. olmu tur. Eklenen kaba hata olan 1m. bu ölçünün 
düzeltmesine de tam olarak yans mam t r. Ayr ca L1-norm yöntemi sonuçlar  incelenmi tir. Bu 
incelemede kaba hata eklenen do rultunun düzeltme de eri büyürken, di er ölçülerden sadece ayn  
durulan noktaya göre ölçülen do rultu de erlerine getirilen düzeltmeleri büyümü tür. I. uygulama 
sonucunda ölçüye getirilen düzeltme de eri bu ölçü hatas z olarak al nd ndan 0cc, II. Uygulama 
sonucunda ise 13c olmu tur. Eklenen kaba hata olan 20c büyük bir oranda bu ölçünün düzeltmesine 
yans m t r. Ayn  ekilde kaba hata eklenen kenar n düzeltme de eri büyümü tür. I. uygulama 
sonucunda ölçüye getirilen düzeltme de eri 2.02 cm., II. Uygulama sonucunda ise 97.52 cm. olmu tur. 
Eklenen kaba hata olan 1m.’n n büyük bir oranda ölçünün düzeltmesine de yans d  görülmü tür.  
 
4. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çal mada L1-normu (EKT) ile L2-normu (EKK) n n kar la t r lmas  yap lm t r. L1-normu 
aç klamalardan anla laca  üzere L2-normuna alternatif bir dengeleme yöntemi olamaz, fakat L1-norm 
yöntemi kaba hatalar n ay klanmas nda, dengeleme öncesi bilinmeyen parametrelerin yakla k 
de erlerinin kestirilmesinde ba ar yla kullan labilir. Ayr ca kaba hatal  ölçülerin bulundu u ve /veya 
rank bozuklu u olan problemlerin L2 çözümünde kar la lan yak nsama problemi L1 metotla 
rahatl kla çözülebilir. Bu çal man n yazarlar  dengeleme problemleri için üstünlüklerinden dolay  
kaba ve uyu umsuz ölçüleri L1-norm yöntemi ile ay kland ktan sonra L2 yönteminin kullan lmas n  
tavsiye etmektedirler. 
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Özet 
 
Son y llarda heyelanlar n izlenmesinde GPS, yayg n olarak kullan lmaktad r. Özellikle heyelan ve volkan 
sahalar nda ani de i imler gösteren topografya yüksek e imlere sahiptir. Bu topografik yap , çal ma 
sahas ndaki GPS noktalar  aras nda büyük yükseklik fark  de erleri olu turmaktad r. Daha önce 
gerçekle tirilen çal malarda noktalar aras  yükseklik fark n n ve baz uzunlu unun statik ölçüler üzerine 
etkisi ortaya konulmu tur. Bu çal mada da özellikle heyelan vb. afetlerin izlenmesinde GPS H zl  statik 
yöntemin kullan labilirli inin ara t r lmas  amac  ile GPS H zl  statik konum do rulu u ve bu 
do rulu un GPS’ den elde edilen h z de erlerine etkisi incelenmi tir.  
 
Bu amaçla Sivas/ Koyulhisar Heyelan bölgesinde on iki noktadan olu an bir GPS a  tesis edilmi tir. Bu 
a da alt  periyot ve her periyotta 3 gün tekrarl , günlük ortalama on iki saatlik GPS gözlemleri 
gerçekle tirilmi tir. GPS verileri hem Statik hem de H zl  Statik (15 ve 30 dakikal k veriler) yönteme göre 
de erlendirilmi  ve her iki yönteme göre konum bilgileri elde edilmi tir. Daha sonra bu konum bilgileri 
yard m  ile, heyelan noktalar n n h zlar  kestirilmi tir. H zl  Statik yöntem ile kestirilen h z de erleri 12 
saatlik verilerle kestirilen h z de erleri ile istatistiksel olarak kar la t r lm  ve sonuçlar yorumlanm t r. 
 
Anahtar kelimeler : H zl  Statik GPS, Konum Do rulu. 
 
 
INVESTIGATING THE ACCURACY OF RAP D STATIC SURVEYING METHOD ON 

MONITORING OF LANDSLIDE WITH GPS 
 
Abstract 
 
In recent years, GPS has widely been used to observe landslides. Topographic structures which show 
rapid changes, especially in the areas of landslide and volcano have high slopes. These topographic 
structures form large height differences between the GPS stations in the study area. In previous studies, 
the effects of height difference and distance between GPS stations were introduced on the solutions of 
static surveying. In this study, in order to investigate the use of GPS Rapid Static method to observe 
landslides and other natural hazards, the accuracy of GPS Rapid Static surveying and the effect of this 
accuracy on GPS velocity estimates are investigated.  
 
For this reason, a GPS network which contains 12 stations was founded in Sivas/ Koyulhisar landslide 
area. Approximately 12 hours of GPS observations which consist of 6 period repeating 3 days were 
carried out. GPS data were processed using Rapid Static (15 and 30 minute data) and Static processing 
strategies, and velocities and coordinate values were obtained for these methods. Then velocity values of 
landslide stations were estimated by the help of these coordinates. Velocity values estimated with Rapid 
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Static method were compared with velocity values estimated from 12 hour data statistically and the 
accuracy of Rapid Static method and velocity estimation were interpreted.      
 
Keywords: Rapid Static GPS, Accuracy of positioning. 
 
1. Giri  
 
Heyelanlar sonucunda olu an olumsuz etkilerin azalt lmas  veya önlenmesi için, heyelanlar n izlenmesi ve 
bu heyelanlar n mekanizmalar n n belirlenmesi çok önemlidir. D  kuvvetler sonucunda  heyelan 
sahas nda olu an hareketin analiz edilmesinin en kolay yolu,  heyelan yüzeyine ait kayma miktar n n 
ölçülmesidir (Dercourt, 2000; Gili v.d., 2000).  
 
Heyelan hareketinin detayl  analizi, konumlar n üç boyutta belirlenmesini gerektirir (Malet v.d., 2002; 
Dercourt, 2000). GPS sistemi, faz ölçüleri kullanmak suretiyle “mm” duyarl kta nokta konumlar n  üç 
boyutlu olarak ayn  anda belirlemektedir. Bu duyarl l a sahip olan GPS küçük ve yava  yer de i imi 
gösteren heyelanlar n izlenmesi için de rahatl kla kullan labilir (Coe v.d. 2003; Malet v.d., 2002; 
Dercourt, 2000; Gili v.d., 2000; Brunner, 1997;1994; Bayrak, 2003). 
 
GPS kullanarak heyelanlar  izlemek için iki yöntem mevcuttur: periyodik ölçüler ve sürekli izleme. Her 
iki yakla mda da hareketi belirleyebilmek için sa lam zeminlere tesis edilmi  noktalara gereksinim 
vard r. Sürekli izleme yönteminde izlenecek nokta say s  kadar GPS al c s  gerektirmesi maliyetin 
artmas na neden olur. Heyelanlar n GPS ile anl k izlenmesine Malet v.d. (2002) ve Brunner (1997) örnek 
olarak verilebilir. 
 
Özellikle periyodik ölçme yakla m nda her periyotda gerçekle tirilen ölçülerin e it do rulukta olmas  
istenir. GPS ile konum belirlemede çe itli ölçüm yöntemleri uygulanmakta ve bunlardan s kça 
kullan lanlar  Statik, H zl  Statik  ve Gerçek Zamanl  Kinematik (RTK) GPS’ tir (Stewart ve Rizos 2002; 
Featherstone v.d., 1998). Her bir ölçüm yöntemi farkl  do ruluk seviyesine sahiptir. Ecklv.d. (2001)’de 
statik yöntemin konum do rulu u oturum süresinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmi tir.  
 
Eckl v.d. (2001), yapt klar  çal mada statik GPS konum do rulu unun gözlem süresine göre de i ti ini 
göstermi  olup bunun yan  s ra baz uzunlu unun etkisinin ise oldukça az oldu unu ifade etmi lerdir. 
Do an (2007) ise statik ölçüler için Bernese 4.2 program n  kullanarak elde etti i sonuçlarda baz 
uzunlu unun sonuçlara etkisi oldu unu ifade etmi tir.  
 
Soler v.d. (2005)’de, üç saatten daha az oturum süreleri için atmosferik anomoliler, çok yolluluk etkisi ve 
kötü uydu geometrisinden kaynakl  olarak GPS do rulu unun daha da kötüle ti i ve farkl  davran lar 
gösterdi i gözlenmi tir.  
 
H zl  statik ölçüm metodu geleneksel statik ölçüm metoduna benzemektedir, yaln zca gözlem süresi ve 
baz uzunluklar  daha k sad r. H zl  statik ölçümde uygun ölçüm geometrisi ve sinyaldeki çok yolluluk 
(multipath) gibi etkilerin minimum olmas  gerekmektedir (Rizos, 1999). Sonuç olarak iki frekansl  al c lar 
ve uygun bir uydu geometrisi gerekmektedir. Bu teknik 20 km ile s n rland r lmaktad r ve do ruluk cm 
mertebesindedir (Hofmann v.d., 2001). H zl  statik ölçüm metodu yeni bir teknik oldu u için, her bazda 
yüksek do ruluk ve kaliteli sonuçlar üretilmesi için ne kadar veri toplanmas  gerekti i her zaman 
belirlenemeyebilir. H zl  statik ölçüm metodu kontrol ölçümleri ve mühendislik ölçümleri gibi küçük 
alanl  uygulamalar için çok uygundur (Rizos, 1999). 
 
Özellikle heyelanlar n GPS ile izlenmesinde belirli bir oturum planlamas  olmay p, her çal ma grubu 
farkl  yöntemler kullanm t r. Örne in Coe v.d.(2003) ve Mora v.d.(2002), yapt klar  çal malarda 8 
dakika ile 1 saat aras nda de i en H zl  statik ölçme yöntemini kullan rken, Gilli v.d. (2000), hem RTK 
hem de H zl  statik yöntemi kullanm lard r. Bayrak (2003), yapt  çal mada Statik yöntemi kullan rken, 
Malet v.d. (2002), Sürekli ölçme yöntemi ve Statik ölçme yöntemini kullanm lard r. Mora v.d.(2003)’de 
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ise hem Sürekli hemde H zl  Statik yöntem kullan lm t r. Bunun yan  s ra Squarzoni v.d. (2005), tek 
frekansl  al c lar ile ölçüm gerçekle tirmi lerdir. Verilen örneklerden de anla laca  üzere, özellikle 
heyelanlar n GPS ile izlenmesinde belirli bir yöntem olmay p her çal ma grubu farkl  bir yöntemi 
benimsemektedir. 
 
Bu çal mada heyelanlar için en uygun GPS ölçme yöntemi belirlenmeye çal lm t r. Bilindi i üzere en 
uygun GPS ölçüm yöntemi belirlenirken önemli birkaç ölçüt göz önünde bulundurulmu tur. Bunlar; 
zaman, maliyet ve do ruluktur. H zl  Statik yöntem zaman ve maliyet yönüyle Statik yönteme göre daha 
avantajl  iken do ruluk yönünden dezavantajl d r. Bu çal mada H zl  Statik yöntem ile heyelanlar n 
izlenmesinde istenilen do rulu a ula l p, ula lamayaca  sorusu yan tlanmaya çal lm t r. 
 
Özellikle heyelan ve volkan izleme çal malar nda kurulan jeodezik GPS a nda, çal ma sahas n n küçük 
ve oldukça e imli bir yap ya sahip olmas ndan kaynaklanan, noktalar aras  baz uzunluklar  10 km’nin 
alt nda ve noktalar aras  yükseklik fark  ise oldukça yüksek olmaktad r. Sabit bir nokta ile izlenen nokta 
aras ndaki yükseklik fark n n büyük oldu u durumlarda GPS sinyalleri üzerindeki toroposferik gecikme 
en önemli hata kayna d r (Roberts ve Rizos, 2001). Gurtner v.d. (1989) troposferik modellerin yaln zca 
düz araziler için geçerli ve baz noktalar  aras nda büyük yükseklik fark  varsa her 100m için 2-5 mm 
civar nda düzenli bir hata oldu unu belirlemi lerdir. 
 
Bu çal man n ana amac  e imin fazla oldu u heyelan, volkan v.b. gibi alanlarda GPS h zl  statik yöntem 
ile elde edilen konum bilgilerinden, kestirilen h z alanlar n n do rulu unun test edilmesidir. Bu soruyu 
yan tlamak amac  ile Sivas/Koyulhisar heyelan bölgesinde bir GPS a  tesis edilmi  ve bu a da periyodik 
GPS gözlemleri gerçekle tirilmi tir. Bu GPS noktalar na ait 15 ve 30 dakikal k h zl  statik de erlendirme 
sonuçlar ndan elde edilen h z de erleri ile 12 saatlik statik de erlendirme sonuçlar ndan elde edilen h z 
de erleri istatistiksel olarak kar la t r lm  ve h zl  statik de erlendirmeden elde edilen h z de erlerin 
do rulu u incelenmi tir.  
 
2. Çal ma Alan   
 
Koyulhisar ilçesi, Sivas’a 180 km uzakl kta olup, bat da Tokat’ n Re adiye kuzeyde Ordu ilinin 
Mesudiye, do uda Su ehri ve güneyde Zara ve Hafik ilçeleri ile çevrilidir. Çal ma alan n tektonik olarak 
aktif bir fay olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda (KAFZ) yer almas  nedeni ile bölgedeki kayalar 
genellikle k r kl , ezilmi  ve süreksizlikler içermektedir. Bölgedeki yüksek e imli topografyaya da 
ba ml  olarak bölge içerisinde eski ve yeni birçok heyelan bulunmaktad r. Bu heyelanlar n hareket 
yönleri ise, genelde yerle im alanlar n  tehdit eder konumdad r (Sendir v.d 2001). 

 
ekil 1.Koyulhisar, Turkiye 

 
Koyulhisar; KAFZ üzerinde yer alan, yüksek da lar n ve s k ormanlar n bulundu u bir bölgedir. Bu 
bölgenin s k s k heyelanlara maruz kald  bilinmektedir. Kaymalar genellikle a r geçen k  
mevsiminden sonra Koyulhisar’ n daha çok kuzeyinde moloz akmalar  eklinde gözlenmektedir. Yine, bu 
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her iki heyelan da, son y llar n en a r geçen k  ve bahar mevsimlerinden sonra gelmi tir (Sendir ve 
Y lmaz, 2001). 
 
3. GPS Ölçümleri 
 
Heyelan sahas n n genel hareketini belirleyebilmek amac yla, Taç bölgesinin yakla k 1 km kuzey 
bat s nda bir nokta ve yakla k 600 m kuzey do usunda bir nokta olmak üzere taç bölgesinde 2 nokta tesis 
edilmi tir. Daha önce olu an heyelanlar sonucunda akan heyelan kütlesi üzerine 3 nokta, ilçe merkezinde 
4 nokta, topuk bölgesinde 1 nokta ve heyelan sahas  d nda sabit 2 nokta olmak üzere toplam 12 nokta 
tesis edilmi tir. Heyelan sahas na tesis edilen noktalar n jeolojik aç dan uygunlu una, Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisli i Bölümünden Prof. Dr. Halil GÜRSOY’ un verdi i katk lar sonucunda 
karar verilmi tir.  Nokta tesisinde 50 cm yüksekli inde poligon ta lar  kullan lmas n n olas  bir hareketin 
izlenmesinde uygun olaca  kan s na var lm  ve 12 adet 50 cm yüksekli inde poligon ta  temin 
edilmi tir.  Heyelan sahas n n yakla k 1.5 km do usunda bulunan ve aktif heyelan sahas na girmeyen 
TUTGA noktas  IKYK sabit nokta olarak al nm t r. kinci sabit nokta olarak ise, heyelan topuk 
bölgesinin yakla k 500 m bat s nda yer alan ve aktif heyelan sahas n n d nda bulunan CMYK noktas  
olarak belirlenmi  ve tesisi gerçekle tirilmi tir. 
 
Ölçüm periyotlar  belirlenirken heyelan  tetikleyen sebepler göz önünde bulundurulmu tur. Çal ma 
bölgesindeki heyelanlar  tetikleyen en önemli sebep olarak, kar ve ya mur su seviyelerindeki de i im 
sonucu olu an yüzey ve yeralt  su seviyesindeki de i imler gösterilmektedir. Bu yüzden GPS ölçüm 
tarihleri belirlenirken Meteoroloji genel müdürlü ünden al nan veriler referans kabul edilmi tir. 
Ölçümlerde Cumhuriyet Üniversitesi’ ne ait, 6 adet Trimble 5700 marka GPS al c s  ve bir adet Y ld z 
Teknik Üniversitesine ait Thales Z-Max marka GPS al c s  kullan lm t r. Ölçümler her noktada günlük 
en az 12 saat olacak ekilde planlanm t r. Bunun nedeni ileride ölçüm süresi ile do ruluk aras ndaki 
ili kinin ara t r lacak olmas d r. Kampanya ölçümlerinde ideal ölçüm süresi 24 saattir ancak anl  ve 
Kurumahmut (2008)’de 12 saatlik ölçümlerden elde edilen sonuçlar n özellikle a r  yükseklik fark  olan 
bazlarda 24 saatli e yak n tatminkar sonuçlar verdi ini bulmu lard r. Tüm noktalarda üç gün boyunca, 
günlük yakla k 12 saat gözlem gerçekle tirilmi tir. 1.5 y l boyunca toplam 6 periyot gözlem 
gerçekle mi tir. 
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4. GPS Verilerinin De erlendirilmesi ve H z Alanlar n n Hesaplanmas  
 
Verilerin de erlendirilmesi a amas nda lisans  TUB TAK-MAM’ a ait olan BERNESE V5.0 Akademik 
GPS de erlendirme yaz l m  kullan lm t r.  BERNESE V5.0 yaz l m  ile hesaplamalarda IGS duyarl  
yörünge bilgisi (SP3; Standard Product 3) ve yer dönüklük parametreleri (ERP; Earth Rotation 
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Parameters) kullan lm  olup yörünge iyile tirme yap lmam , uydu yörüngeleri, ERP de erleri ve uydu 
saat katsay lar  bilinen olarak al nm t r. De erlendirmede kullan lan global noktalara ait ham veriler ve 
epok koordinatlar , ABD'de bulunan SIO (Scrips Institute of Oceonography)'ya ba l  SOPAC (Scripps 
Orbit and Permanent Array Center) ar ivinden al nm t r.  
 
Heyelanlar ve volkanlar gibi do a olaylar n n GPS ile izlenmesinde imdiye kadar birçok ara t rmac  
H zl  Statik  yöntemi kullanm t r (Coe v.d., 2003; Mora v.d., 2002). Fakat heyelan ve volkan sahalar nda 
genellikle topo rafya, ani de i imlere maruz kalmakta ve noktalar aras  yükseklik fark  oldukça 
artmaktad r. Hastaoglu ve Sanli (2008)’ de aç kland  üzere, H zl  Statik de erlendirme yönteminde 
noktalar aras  yükseklik fark  artt kça konum do rulu unda azalma meydana gelmektedir.  GPS 
noktalar na ait h z alanlar  kestirilirken ilk olarak noktalara ait, her periyot için koordinat de erleri ve bu 
de erlere ait varyans-kovaryans matrisleri elde edilmektedir. Daha sonra elde edilen bu koordinat ve 
varyans-kovaryans matrisleri yard m  ile tüm periyot sonuçlar  birlikte de erlendirilerek h z de erleri 
kestirilmektedir. ayet noktalar aras  yükseklik fark  fazla ise, H zl  Statik yöntemle belirlenen her 
periyoda ili kin koordinat de erleri de Hastaoglu ve Sanli (2008)’ de belirtildi i üzere yükseklik fark na 
ba l  olarak, belirli miktarlarda düzenli hata içerecektir. Sonuç olarak her periyoda ait hatal  koordinat 
de erlerinden üretilen h z alanlar n n da hatal  olmas  beklenmektedir. Bu do rultuda, h zl  statik 
sonuçlardan elde edilen h z alanlar n n do rulu unun test edilmesi için, heyelan sahas na ait veriler 15 ve 
30 dakikal k veri kümelerine bölünerek h zl  statik de erlendirmeler gerçekle tirilmi tir. De erlendirme 
kümelerinin 15 ve 30 dakika seçilmesinin sebebi ise, Hastaoglu ve Sanli (2008)’ de görüldü ü üzere 15 
dakikadan daha k sa süreli veri kümeleri için sonuçlar n oldukça kötüle mesidir.  
 
H zl  statik yöntem sonuçlar n  kar la t rmak için, GPS verileri ilk olarak statik yöntemle ortalama 12 
saatlik ölçüler de erlendirilmi  ve sonuçta elde edilen h z alanlar  do ru de er olarak kabul edilmi tir. 

anl  ve Kurumahmut (2008)’ de statik konum do rulu unu,  noktalar aras  yükseklik fark  ve zaman n 
fonksiyonu olarak tan mlam lard r. Yine ayn  çal mada statik ölçüler üzerindeki, yükseklik fark  
etkisinin 12 saatten fazla süreli ölçüler kullan larak elimine edilebilece i gösterilmi tir. Koyulhisar 
heyelan nda ölçüler ortalama olarak 12 saat gerçekle tirilmi tir. Sonuç olarak, H zl  Statik sonuçlar  ile 
statik ölçü sonuçlar  kar la t r larak yorumlar gerçekle tirilmi tir. 
 
H zl  Statik  ölçülerin de erlendirilmesinde, Hugentobler v.d., (2001)’ de önerilen H zl  Statik  
de erlendirme yöntemi kullan lm t r. Bu yöntemi statik yöntemden ay ran iki önemli fark vard r. 
Bunlardan birincisi troposfer parametrelerinin kestirilmesi yerine standart troposfer modelin kullan lmas . 
kincisi ise Ba lang ç tamsay  faz belirsizli i çözüm yöntemi olarak QIF algoritmas  yerine SEARCH 

algoritmas n n kullan lmas d r. 
 
Noktalar aras  yükseklik fark n n fazla oldu u alanlarda, 15 dakikan n alt ndaki gözlem süreleri için 
sonuçlar oldukça kötüle mektedir.  Bu de erlendirme a amas nda 15 ve 30 dakikal k veri kümeleri test 
edilmi tir. De erlendirmede her noktan n, her periyot ölçüsü için 12 saatlik verilerden dört adet 15 dakika 
ve 4 adet 30 dakika l k ölçü kümeleri olu turulmu . Olu turulan bu ölçü kümeleri de erlendirilerek 
tekrarl  h zl  statik sonuçlar elde edilmi tir. Uyu umsuz ölçüler bu kümelerden ç kar ld ktan sonra, 
tekrarl l klardan rms de erleri ve ortalamalar al narak koordinat de erleri hesaplanm t r. Her noktan n 
her periyot ölçüsü için tekrarlanan bu i lemin ard ndan koordinat de erleri ve rms de erleri yard m  ile 
noktalara ait h z de erleri kestirilmi tir. H zl  statik de erlendirme sonuçlar , 12 saatlik sonuçlar ile 
kar la t r lm t r. 12 saatlik sonuçlar elde edilirken CMYK ve KYK noktalar n n sabit al nd  a  tercih 
edilmi tir. Bu ara t rmadaki as l amaç, H zl  Statik yöntem için,  noktalar aras  yükseklik fark n n konum 
do rulu una etkisinin ara t r lmas  oldu u için, GPS a  noktalar iki farkl  a  olu turacak ekilde 
tasarlanm t r. Bunlar;  
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I. CMYK ve KYK noktalar n n sabit tutuldu u a :  Tablo1 incelendi inde görülmektedir ki, 
CMYK noktas  ile di er noktalar aras ndaki yükseklik fark  sürekli artmakta ve 820 m lere 
kadar ç kmaktad r. IKYK noktas yla ise yükseklik farklar  maksimum 550 m’ye kadar 
ç kmaktad r. Bu a n olu turulmas ndaki as l amaç sabit noktalardan birine göre yükseklik 
fark  fazla di erine göre az ise sonuçlar n bundan nas l etkilenece inin ara t r lmas d r. 
 

Tablo.1 Noktalar aras  yükseklik fark  ve baz uzunluklar  
 

NOKTA 
ADI 

YÜKSEKL K FARKI-BAZ UZUNLU U 
CMYK IKYK 

H (m) L (km) H (m) L (km) 
KH01 820 4.5 305 4.6 
KH02 773 4.9 257 2.8 
KH03 576 3.9 60 2.8 
KH04 465 3.5 -50 2.7 
KH05 359 3.1 -157 2.7 
KH06 203 2.3 -313 3.2 
KH07 62 1.4 -454 4.1 
KH09 42 0.5 -558 5.0 
KH10 133 1.6 -383 3.9 
KH11 236 2.5 -280 2.9 

 
 

II. Noktalar aras ndaki yükseklik fark  450m’ den küçük bazlar n olu turdu u a ; Bu a  
olu turulurken noktalar aras  yükseklik fark  en fazla 450 m olan bazlar seçilmi tir. 
De erlendirilen bu bazlardan üretilen koordinatlar kullan larak h z alanlar  elde edilmi tir. 
Böylelikle yükseklik fark n n 450 m’yi geçmeyen bazlardan elde edilen h z de erleri ile 12 
saat süreli verilere ili kin sonuçlar kar la t r lm t r. Bu a da yükseklik farklar  450 m’den 
büyük olan CMYK-KH01, CMYK-KH02, CMYK-KH03, CMYK-KH04, IKYK-KH09, 
IKYK-KH07 bazlar  de erlendirmeye sokulmam t r. 

 
Yukar da belirtilen iki farkl  a  için de erlendirmeler gerçekle tirilmi  ve sonuçlar 12 saatlik veri 
sonuçlar yla kar la t r lm t r. Noktalar aras  yükseklik fark  art kça h zl  statik de erlendirme sonuçlar  
ile statik de erlendirme sonuçlar  aras ndaki koordinat farklar  da artmaktad r. Bu çal mada as l amaç, 
olu an bu koordinat fark n n h z kestirimine etkisini incelemektir. Daha aç kças , noktalar aras  yükseklik 
fark n n fazla oldu u arazilerde “h zl  statik yöntem ile ba ar l  bir h z kestirimi gerçekle tirilebilinir mi?” 
sorusuna yan t aramakt r.  Bu soruyu cevaplayabilmek için, tasarlanan iki a a ait H zl  Statik 
de erlendirme sonucunda elde edilen alt  periyot koordinat bilgilerinden h z de erleri kestirilmi tir. 
Kestirilen bu de erler 12 saatlik verilerin de erlendirilmesinden elde edilen h z de erleri ile 
kar la t r lm t r.  
 
5. H z Alanlar n n Kar la t r lmas  
 
15 ve 30 dakikal k verilerden, I ve II numaral  a lara ait bazlar n H zl  Statik yöntemle de erlendirilmesi 
sonucunda elde edilen alt  periyoda ili kin koordinat de erleri ile 12 saatlik verilerin Statik yönteme göre 
de erlendirilme sonucunda elde edilen de erler aras ndaki farklar Tablo 2’ de verilmektedir.  
 
I numaral  a a ili kin Tablo 2’ deki sonuçlar dikkatle incelendi inde Özellikle KH01 ve KH02 için, 
yukar  bile eni için koordinat farklar  ortalama 5 cm civar ndad r. Bu iki noktan n CMYK ile aras ndaki 
yükseklik fark , s ras  ile 820 ve 773 m’ dir.  Yine KH03 noktas  için yukar  bile enin, koordinat fark  
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ortalama 3 cm civar ndad r bunun sebebi de CMYK-KH03 yükseklik fark n n 576 m olmas d r.  KH09 
noktas  için fark ortalama 3 cm civar ndad r, burada CMYK-KH09 42 m iken KYK-KH09 558 m 
yükseklik fark na sahiptir. Buradan da anla laca  üzere sabit noktalardan herhangi biri ile yükseklik 
fark  500m’ nin üzerine ç kt nda nokta konumunun yukar  bile eninde en az 3 cm lik hata olu maktad r. 
 
Genel olarak 15 ve 30 dakikal k sonuçlar ile 12 saatlik sonuçlar ayn  trendi göstermektedir. En önemli 
fark, noktalar aras  yükseklik fark n fazla oldu u baz bile eni içeren noktalarda özellikle yukar  bile ende 
meydana gelen hatalar olarak özetlenebilir. 
 
Tablo 2’de II numaral  a a ili kin sonuçlar incelendi inde yukar  bile eni için ortalama koordinat 
farklar n n maksimum 1.8 cm oldu u görülmektedir. Bunun sebebi ise, a  olu turan bazlar aras ndaki 
yükseklik farklar n n maksimum 380 m olmas d r. Bu a  olu turulurken Tablo 2’de k rm z  ile gösterilen 
ve yükseklik de eri 500 m’ nin üzerinde olan bazlar de erlendirmeye kat lmam t r.. Bu sonuçlarda 
incelendi inde aç kça görülmektedir ki, ayet de erlendirilen baz noktalar  aras nda yükseklik fark  
500m’ den küçük ise 15 dakikal k sonuçlar ile 12 saatlik sonuçlar aras ndaki ortalama fark de eri 
maksimum ±2 cm’dir.  

Tablo 2. CMYK ve IKYK noktas  sabit al nan a  (I numaral  a ) ve Yükseklik fak  500 m’ den 
küçük bazlar n olu turdu u (II numaral  a ) a lara  ait, alt  periyot ortalamas  olarak, 15 ve 30 

dakikal k verilerin de erlendirilmesinden elde edilen yukar  de erleri ile 12 saatlik verilere 
ili kin yukar  de erleri aras ndaki fark 

Nokta No 

Noktalar Aras  Yükseklik 
Fark  (m) 

Yukar  Bile eni Ortalama  
Koordinat Fark  (m) 

  I numaral  a  II numaral  a  
CMYK IKYK 15dakika 30 dakika 15dakika 30 dakika 

KH01 820 305 0.053 0.048 0.018 0.014 
KH02 773 257 0.046 0.045 0.009 0.011 
KH03 576 60 0.037 0.037 0.008 0.007 
KH04 465 -50 0.036 0.035 0.008 0.005 
KH05 359 157 0.017 0.018 0.018 0.018 
KH06 203 -313 0.004 0.003 0.004 0.003 
KH07 62 -454 0.016 0.016 0.020 0.019 
KH09 -42 -558 0.026 0.022 0.011 0.013 
KH10 133 -383 0.007 0.008 0.007 0.008 
KH11 236 -280 0.005 0.004 0.004 0.004 
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ekil 3. 15 Dakikal k verilerin I ve II numaral  a lara göre de erlendierlmesinden elde edilen h z 
de erlerinin (mm/y l) 12 saatlik verilerin de erlendirilmesinden elde edilen h z de erleri (mm/y l)ile 

aras ndaki fark de erleri. 
 

ekil 3’de 15 dk’l k verilerin de erlendirilmesinden elde edilen yatay ve dü ey h z de erleri ile 12 saatlik 
verilerden elde edilen h z de erleri aras ndaki farklar verilmektedir. ekil 3 incelendi inde yatay h z 
bile eni için I ve II nolu a lar n de erlendirilmesinde çok fazla de i im olmad  görülmektedir. Buradan 
da anla laca  üzere noktalar aras  yükseklik fark n n 500 m’den büyük olmas  h z de erinin yatay 
bile enini olumsuz yönde etkilememektedir. Dü ey bile en incelendi inde özellikle I numaral  a  için 15 
dakika ile 12 saatlik sonuçlar aras ndaki fark de erleri KH01, KH02, KH03, ve KH09 noktalar nda 1 
cm’nin üzerine ç kmaktad r. Bu fark de erleri II numaral  a da küçülmektedir. Bunun nedeni noktalar 
aras  yükseklik fark  500 m’nin üzerindeki bazlar n de erlendirmeden ç kar lm  olmas d r. 30 dakikal k 
veriler ile 15 dakikal k verilerden elde edilen h z de erleri aras nda 0.82 korelasyon de eri elde 
edilmektedir. Bu da 15 dakikal k sonuçlar n ölçüm süresini art rarak iyile tirilemeyece ini bize 
göstermektedir. Tablo 2 ve ekil 3’den anla laca  üzere noktalar aras  500 m’ den büyük bazlar n h zl  
statik yönteme göre ölçülüp de erlendirilmesinden elde edilecek dü ey h z bilgileri sistematik bir hataya 
maruz kalmaktad r. 

 
Tablo 3. 15 ve 30 dakikal k h z de erlerinin 12 saatlik h z de erlerinden elde edilen fark de erlerine ait 

rms de erleri 
rms (cm/y l) 

15 dakika  30 dakika 
Yatay Dü ey Yatay Dü ey 

I II I II I II I II 
0,2 0,3 1,4 0,5 0,4 0,3 1,5 0,5 

 
Tablo 3’de 12 saatlik verilerden elde edilen h z de erler ile h zl  statik (15 ve 30 dakika) 
de erlendirmeden elde edilen h z de erleri aras ndaki fark de erlerinden hesaplanan rms de erleri 
verilmektedir. Tablo 3 incelendi inde rms de erlerinin yatay bile en için 0.2 ila 0.4 cm/y l aras nda 
de i ti i ve de erlendirilen I ve II nolu a lardan etkilenmedi i gözlenmektedir. Dü ey bile en için ise I 
numaral  a da 15 ve 30 dakika için rms 1.5 cm/y l iken II numaral  a da bu de er 0.5 cm/y l’a 
dü mektedir. Bunun sebebi ise II numaral  a da 500m’ den büyük bazlar n kullan lmam  olmas d r. 
 
 6. Sonuç ve Öneriler 
 
Heyelan sahalar nda gerçekle tirilen h zl  statik ölçümlerin noktalar aras  baz uzunlu undan ve noktalar 
aras  yükseklik fark ndan dolay  belirli miktarlarda hata içerdi i Hastao lu ve anl  (2008)’ de,  ayr nt l  
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olarak aç klanm  ve bu hatalar formüllerle tan mlanm t r. Bu hatalardan dolay , h zl  statik yöntem ile 
periyodik olarak elde edilen konum bilgileriyle kestirilen h z ve koordinat de erleri de belirli miktarlarda 
hatal  olmaktad r. H zl  statik yöntemle elde edilen h z de erlerinin do rulu u, alt  periyot heyelan verisi 
hem statik yöntem ile hem de h zl  statik yöntem ile de erlendirilerek incelenmi  ve a a daki sonuçlara 
ula lm t r. 
 
Bir heyelan sahas nda sadece yatay h zlar isteniyorsa, rahatl kla Statik yöntem yeriine H zl  Statik yöntem 
tercih edilebilir. Fakat üçüncü boyut olan dü ey bile ene ait h z de erlerinin kestirilmesi isteniyorsa 
noktalar aras  yükseklik fark  büyük bazlar n kullan lmamas  gerekmekte veya referans noktalar n n 
seçiminde baz noktalar  aras ndaki yükseklik fark  dikkate al nmal d r. ayet yükseklik fark  500 m’nin 
üzerindeki bazlar de erlendirilerek nokta konum bilgileri elde edilecek ve bu konum bilgilerinden h z 
de erleri kestirilecekse özellikle yukar  bile enine ait h z de erinin 2 cm civar nda düzenli hata içerece i 
göz önüne al nmal d r.  
 
Heyelan sahalar ndaki kayman n muhakkak üç boyutlu olarak izlenmesi gerekmektedir. ayet kayma 
miktarlar  H zl  Statik yöntem ile izlenecekse olu turulacak bazlardaki yükseklik farklar  olabildi ince 
dü ük olmal d r. Bunun yan  s ra baz uzunluklar  da 8 km ‘nin alt nda olmal d r (Hastao lu ve anl  
2008). Oturum süresi ise en az 15 dakika olarak belirlenmelidir. 15 ve 30 dakika süreli verilere ili kin 
sonuçlar aras nda do ruluk yönünden bir fark yoktur. Sonuç olarak, bu ko ullar  sa layan GPS a lar  ile 
heyelanlar, h zl  statik yöntem kullan larak oldukça duyarl  bir ekilde üç boyutlu olarak izlenebilir. 
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Özet 
 
Günümüzde geli en teknolojiye paralel olarak konum belirleme yöntemlerinin giderek farkl la t  bir 
süreçte lazer taray c lar, jeodezi bilimi ve özelinde mühendislik ölçmeleri alan na da yeni bir boyut 
getirmi tir. Özellikle yersel uygulamalar için alternatif  bir yöntem haline gelen yersel lazer taray c lar 
Harita Mühendisli i uygulama alanlar nda yayg n bir biçimde kullan lmaya ba lanm t r. 

Deformasyon ölçme yöntemlerinin ortak özelli i, deformasyon izlemesi yap lacak olan yap  üzerinde tesis 
edilen yeterli say daki referans ve obje noktalar n n konumlar n n çe itli ölçme araçlar  yard m yla belirli 
periyodlarda yeterli do rulukta ölçülmesidir. Klasik deformasyon izlenmelerinde s n rl  say da referans 
ve obje noktalar  ile çal lmas  söz konusu iken yersel lazer taray c lar ile daha çok say da nokta ile 
çal ma imkan  sunulmaktad r.  

Bu çal mada, obje ve yüzeylere ait 3 boyutlu modellerin elde edilmesinde uygulanan klasik jeodezik 
ölçme yöntemlerin uygulama güçlü ü, maliyet ve dü ük üretim h z  gibi baz  dezavantajlar  nedeniyle, 
alternatif yöntem aray  noktas nda yersel lazer taray c lar n n deformasyon ölçmelerinde 
kullan labilirli inin ara t r lmas  amaç edinilmi tir. Bu amaçla, Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Mimarl k Fakültesi n aat Mühendisli i Bölümü Deprem Laboratuar ndaki Yükleme Duvar ’na 
yerle tirilen ki Boyutlu Betonarme Çerçeve üzerinde deformasyon ölçmeleri yap lm t r. Ölçme ve 
de erlendirmeler sonucunda elde edilen koordinatlar Molodensky–Badekas üç boyutlu benzerlik 
dönü ümü ile ortak bir koordinat sistemine dönü türülerek koordinat farklar n n anlaml  olup olmad   
“t” testi  belirlenmi tir. Elektronik takeometre ve yersel lazer taray c lara ili kin deformasyon 
büyüklükleri ve yönleri kar la t r ld nda birbirine oldukça yak n sonuçlar elde edildi i görülmü tür.  

 
Anahtar kelimeler: Yersel Lazer Taray c lar, Deformasyon ölçmeleri 
 
 
 
 

A STUDY ON USABILITY OF TERRESTRIAL LASER SCANNING FOR 
DEFORMATION MONITORING 

 
 
Abstract 
 
Nowadays parallel to the improving technology, the methods of defining locations are changing and laser 
scanners bring new advantages on engineering measurements and the geodesy science. Terrestrial laser 
scanners which have been used map engineering have become an alternative measurement method 
especially for terrestrial applications. 
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As a common characteristic of the deformation measurements is measure the location of sufficient 
number of reference and object points established on the monitoring structure. Naturally, if the points are 
increase, the number of measurements is going to increase. The number of the selected reference and 
object points for deformation monitoring with classical method are limited but in the use of laser scanner 
that is not such a problem. 
 

In this study, because of the disadvantages of classical geodesic survey methods such as hardness of 
application, high costs and low production speed , it is aimed to  investigate  usability of ground laser 
scanners on deformation monitoring. For this purpose, deformation survey had made on the two 
dimension (2D) concrete frame which is placed on the Loading Wall at the Selcuk University Engineering 
and Architecture Faculty Civil Engineering Laboratory. Coordinates, which has derived  from survey and 
evaluations, has transformed into a standard coordinate system using the Molodensky-Badekas three 
dimension(3D) similarity transformation. After that, “t“ test is used to search whether it is significant  the 
difference of coordinates or not. Deformation sizes and directions obtained from both electronic 
tacheometer and ground laser scanners are found very close to each other. 

 
Keywords: Terrestrial laser Scanner, Deformation measurements 
 
 
1. Giri  
 
Birçok farkl  disiplin taraf ndan de i ik nitelikteki uygulamalarda kullan lan lazer teknolojisi alan ndaki 
ara t rmalar uzun bir geçmi e sahiptir. Günümüzde geli en teknolojiye paralel olarak konum belirleme 
yöntemlerinin giderek farkl la t  bir süreçte lazer taray c lar Harita Mühendisli inin birçok uygulama 
alan nda özellikle mühendislik ölçmelerinde yayg n bir biçimde kullan lmaya ba lanm t r. 
 
Nesnelerin 3 Boyutlu (3B) modellenmesi teknolojik geli melerin e li inde günümüzde elektronik 
takeometreler ve GNSS teknolojileri kullanarak çok daha h zl  ve do ru olarak yap labilmektedir. Bu 
yöntemler aras na yeni kat lan Lazer Tarama Teknolojisi ise 3B modelleme konusuna yepyeni bir boyut 
kazand rm t r. Havadan veya yersel olarak nesnelere ait oldukça büyük miktarlarda üç boyutlu veri, çok 
h zl  elde edilmekte ve nesne görüntüleriyle bütünle tirilerek bir gösterim sa lanmaktad r. Bu yöntemin 
di er bir önemli avantaj  da, mekânsal nesnelerin di er görüntüleme tekniklerine göre daha gerçe e yak n 
bir gösteriminin elde edilmesidir. Bu sebeplerden dolay  lazer, kültürel miras n belgelendirilmesinde, 
mimari çal malarda ve mühendislik uygulamalar nda her geçen gün daha da fazla kullan lmaktad r. 
 
Bu çal mada, obje ve yüzeylere ait 3B modellerin elde edilmesinde uygulanan klasik jeodezik ölçme 
yöntemlerin uygulama güçlü ü, maliyet ve dü ük üretim h z  gibi baz  dezavantajlar  nedeniyle, alternatif 
yöntem aray  noktas nda yersel lazer taray c lar n n deformasyon ölçmelerinde kullan labilirli inin 
ara t r lmas  amaç edinilmi tir.  
 
Bu amaçla Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi n aat Mühendisli i Bölümü Deprem 
Laboratuar ndaki Yükleme Duvar ’na yerle tirilen iki adet ki Boyutlu Betonarme çerçeve üzerinde, 
elektronik takeometre (jeodezik yöntem) ve yersel lazer taray c  ile iki er periyot ölçü yap lm t r. Bu 
ölçümlerin de erlendirilmesi sonucunda obje noktalar nda olu an deformasyon büyüklükleri ve yönleri 
noktalar kar la t r lm t r.  
 
2. Yersel Lazer Taray c lar 
 
Bilgisayar teknolojisindeki son geli meler 3B model olu turmada sürekli yenilikler getirmektedir. Yersel 
lazer taray c lar 3B modelleme için etkili bir ölçme teknolojisi olarak mevcut sistemlere rakip veya 
alternatif olarak h zla geli mektedir. Yersel lazer taray c lar çok k sa bir zaman periyodunda milyonlarca 
noktan n 3B koordinatlar n  elde edebilmektedirler. Bu sistemler lazerin tarad  yüzeydeki nokta 
kümelerinin do rudan ölçümlerini elde etmektedirler. Yersel lazer tarama yüksek çözünürlüklü 3B model 
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olu turmak için gerekli nokta kümelerini k sa sürede ve dü ük maliyette elde edebilen bir teknolojidir. Bu 
sistem kompleks yap daki bir objenin 3B koordinatlar n  otomatik olarak elde edebilmektedir (Yakar ve 
Y lmaz 2006). 
Tarama i lemi sonucunda elde edilen, objenin milyonlarca noktadan olu an detayl  3B görüntüsünün 
ç kar lmas n  sa layan, yo un lazer sinyallerinin olu turdu u nokta kümelerine nokta bulutu denir. Her 
nokta için, taray c ya ba l  koordinat sistemi içerisindeki 3B koordinatlar  ve çok say da yans t lm  lazer 
sinyali kay t edilir. Bu ekilde, taramas  yap lan obje yüzeyinin durumu, yo unluk verisi ile 
tan mlanmaktad r. 50 metrede 1.4 – 15 mm tek nokta do rulu uyla obje alan ndan yüzlerce metreye 
ölçüm yapabilen birçok lazer taray c  mevcuttur (Ingensand 2006).  
 
3B lazer taray c  objeyi görülebilir bir lazer n yla seçilebilir bir grid yo unlu una göre taramaktad r. 
Hedef noktas yla e ik mesafeyle beraber yatay ve dü ey aç  da kaydedilmektedir. Çok k sa sürede 
binlerce 3B vektör yarat lmaktad r, taranan obje 3B koordinat uzay nda büyük bir grid formunda 
gösterilmektedir. Bu yüzden 3B lazer taray c ya 1:1 say salla t r c  da denilmektedir. 
 
30 y ldan daha uzun süredir yersel ölçme yöntemlerine katk da bulunan lazer; geli en bilgisayar 
teknolojisi ile objelerin 3B modellemesinde kullan lan bir teknoloji halini alm t r. Günümüzde 
birbirinden fakl  birçok lazer taray c  ve bu taray c lar n kulland klar  birbirinden fakl  ölçme tekni i 
vard r. Yersel lazer taray c n n seçimi, yap lan i in amac na ve istenilen hassasiyete ba l  olarak de i ir. 
 
2.1 Yersel Lazer Taray c lar n Çal ma Prensibi 
Yersel lazer taray c lar ; 

1. Taray c  Ünitesi: Taraman n gerçekle tirildi i lazer ve optik sistem 
2. Kontrol Ünitesi: Tarama sonucu elde edilen verinin Dizüstü bilgisayarlara aktar l p i lenmesi. 
3. Güç Kayna : Batarya veya jeneratörler 
4. Tripod ve Sehpa: Tarama sistemin yerle tirildi i üçayak 

olmak üzere 4 birimden olu ur. 

 
ekil 1. Yersel lazer taray c lar 

 
Yersel lazer taray c lar birkaç saniyede binlerce noktay  elde edebilen motorize bir elektronik takeometre 
olarak dü ünülebilinir. Lazer taray c  çal t r ld nda ölçülen noktalar lokal bir koordinat sisteminde 
koordinatland r l r (Bornaz 2002). Daha sonra, bu koordinatlar jeodezik yöntemlerle belirlenmi  
koordinatlar yard m  ile istenilen koordinat sistemine dönü türülebilir.  
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2.2 Lazer Taray c  Sisteminde Kullan lan Taray c  Çe itleri 

2.2.1 Kamera taray c lar 
 
S n rl  görü  alan na (FOV- Field Of View) sahip taray c lard r. Örne in 40x40°. Objelerin d  
yüzeylerinin taramas nda ideal, uzun mesafe ölçümleri için kullan l d rlar. (Cyra 2500 – LEICA ve Ilris 
3D – OPTECH ) 
 
2.2.2 Panoramik taray c lar 
 
Görü  alan n n s n r n  yaln zca aletin konumu belirler. Bu tarz taray c lar iç k s mlar için; özellikle 
odalar n, tesislerin v.b. say salla t r lmas  maksad yla kullan l rlar. (Imager 5003 - ZOLLER & 
FRÖHLICH ve Callidus - CALIDUS RECISION) 

2.2.3 Hibrid taray c lar 
 
Dönme eksenlerinde biri (genellikle yatay hareket ekseni) serbest, di eri aynalar n kullan na ba l  
olarak (örne in 60°’ye kadar) s n rl  olan taray c lard r. GS 200 - MENSI  ve LMS Z 360 - RIEGL)  
 

 
 
 
 
    

               

             Kamera Taray c                            Hibrid Taray c                          Panoramik Taray c  

ekil 2. Lazer taray c  sisteminde kullan lan taray c  çe itleri  

 
2.3 Yersel Lazer Taray c lar n S n fland r lmas  
 
Lazer taray c lar ya ölçme prensibine ya da teknik özelliklerine göre s n fland r labilir. Bütün 
uygulamalarda kullan labilen bir yersel lazer taray c  tan mlamak oldukça zordur. Baz  yersel lazer 
taray c lar kapal  mekânlar ve orta mesafelerde (100m ye kadar) uygun olurken baz  yersel lazer 
taray c lar aç k mekânlarda ve daha uzun mesafelerde daha uygundur. Bu nedenle uygulamaya ba l  
olarak en uygun yersel lazer taray c n n seçilmesi gerekir. Yersel lazer taray c lar mesafe ölçümü için üç 
farkl  teknoloji kullan r (Fröhlich ve Mettenleiter 2004). 
  
Bugün yersel lazer taray c lar için en popüler mesafe ölçme tekni i uçu  zamanl  prensibidir. Bu teknik 
bir kaç 100 m ye kadar olan belirli mesafelerin ölçülmesini sa lar. Bunun yan nda faz ölçme prensibi orta 
mesafeler için ba ka bir ortak tekniktir. Bu teknikte mesafe 100 m ile s n rl d r. Ölçülen mesafe do rulu u 
birkaç milimetredir. Baz  yersel lazer taray c lar birkaç metreye kadar ölçü yapabilirler. Bunlar daha çok 
endüstriyel uygulamalarda kullan l rlar. Bu tip yersel lazer taray c lar da kullan lan mesafe ölçme prensibi 
optik üçgenlemedir. Bu ölçmedeki do ruluklar birkaç mikron seviyesindedir. Yersel lazer taray c lar 
teknik özelliklerine göre s n fland r l rsa bu özellikler a a daki gibi s ralanabilir (Fröhlich ve 
Mettenleiter 2004). 
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Tablo 1. Yersel lazer taray c lar (Fröclich ve Mettenleiter 2004) 

 

2.5 3B Verilerin De erlendirilmesi çin Kullan lan Yaz l mlar 
 
3B modelleme, tarama sonucu toplanan nokta bulutlar n n de erlendirilmesi ve düzenli hale getirilmesi 
için lazer taray c  üretici firma ve onlara ba l  kurulu lar n geli tirdi i birçok yaz l m vard r. Bu 
yaz l mlar performans, içerdikleri modül, i lem ad mlar  ve kullan m kolayl  aç s ndan farkl l klar 
göstermektedir. Her yaz l m n kendine göre avantaj ve dezavantajlar  vard r. Yersel lazer tarama 
teknolojisindeki tarama yaz l mlar , veri toplanmas ndan son ürüne kadar olan tüm i lem ad mlar  göz 
önüne al narak a a daki gibi s n fland r lmaktad r ( Boehler 2002) :  
 
 Tarama kontrolü için yaz l m 
 Nokta bulutunun düzenlenmesi için yaz l m 
 Basit geometrik ekilleri, nokta bulutuna sabitlemek için yaz l m 
 Karma k yüzey modellerinin yarat lmas  için yaz l m 
 Doku ve görüntü eklemek için yaz l m 
 Veri ve proje yönetimi için yaz l m 

 
2.6 Yersel Lazer Taramada Ölçme Prosedürleri 
 
Yersel lazer taray c lar ile yap lacak i lem ad mlar  özet olarak a a daki gibi s ralanabilir.  
 

1. Ölçüm tasar m  
2. Tarama  
3. Yerle tirme (Registiration) 
4. Ülke koordinat sistemine dönü türme (Jeoreferansland rma) 
5. Nokta bulutlar n n düzenlenmesi 

 
2.7 Yersel Lazer Taray c lar n Kullan m Alanlar  
 
Günümüzde, yersel lazer taray c lar birçok farkl  disiplin taraf ndan de i ik nitelikteki uygulamalarda 
kullan lmaktad r. Bunlar; 

1. Ula m ve altyap  uygulamalar  
2. Mimarl k ve bina ölçmeleri uygulamalar  
3. K y  uygulamalar  
4. Afet izleme uygulamalar  
5. Kültürel Miras n Korunmas  ve Arkeolojik Uygulamalar  
6. Endüstriyel uygulamalar 
7. Madencilik, Ta oca  ve Kaz  Uygulamalar  
8. Deformasyon ölçmeleri uygulamalar  
 

ÖLÇME YÖNTEM . UZUNLUK[m] DO RULUK[mm] ÜRET C  F RMA 

Triangulasyon < 5 < 1 Mensi, Minolta 

 
Uçu  Süresi 

< 100 < 10 Callidus,Leica,Mensi, Optech, Riegl 

< 1000 < 20 Optech,Riegl 

Faz Kar la t rma < 100 < 10 IQSun,Leica,VisImage,   
Zoller+Fröhlich 
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eklinde s ralanabilir (Gümü  ve ark., 2007). Bu çal mada, yersel lazer taray c lar n deformasyon ölçme 
uygulamalar nda kullan m  ele al nacakt r. 
 
 
3. Uygulama  
 
3.1 Uygulama Alan  Tan t m  
 
Bu çal ma,  Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi n aat Mühendisli i Bölümü Deprem 
Laboratuar nda bulunan Yükleme Duvar  üzerine yerle tirilen farkl  tipteki 2 adet “iki boyutlu betonarme 
çerçeve numune” (Numune I ve Numune II) üzerinde gerçekle tirilmi tir.  
 
Numune I için yükleme duvar  üzerinde ve betonarme çerçeve d nda olmak üzere 8 adet referans 
noktas , betonarme çerçeve üzerinde 34 adet obje noktas  i aretlenmi tir ( ekil 2.a, b). 
 
Numune II için yükleme duvar  üzerinde ve betonarme çerçeve d nda olmak üzere 8 adet referans 
noktas , betonarme çerçeve üzerinde 36 adet obje noktas  i aretlenmi tir ( ekil 3.a, b). 
 

   
a       b 

ekil 2. Numune I 
 

   
a       b 

ekil 3. Numune II 
 

3.2 Uygulamada Kullan lan Donan mlar 
 
Bu çal mada, yükleme duvar  ve numune üzerindeki referans ve obje noktalar n n üç boyutlu 
koordinatlar n n klasik yöntemle belirlenmesinde reflektörsüz ölçüm yapabilen Topcon GPT 3007 
elektronik takeometre aleti kullan lm t r ( ekil 4). Benzer ekilde, referans ve obje noktalar n n üç 
boyutlu koordinatlar n n yersel lazer tekni i ile belirlemesinde OPTECH Firmas n n üretti i ILRIS-3D 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

521

yersel lazer taray c s  kullan lm t r ( ekil 5). Ayr ca,  noktalar n i aretlenmesinde 10x10cm boyutlu bir 
ka t üzerine çizilmi  9cm çapl  daire kesitli hedef levhalar  kullan lm t r ( ekil 6). 
 
 
 

    
 

ekil 4 Topcon GPT 3007(URL:1) ekil 5. Optech ILRIS-3D (URL:2)      ekil 6. Hedef levhas  
 
3.3 Ölçme Çal malar  ve Ölçülerin De erlendirilmesi 
 
Referans ve obje noktalar n n tamam n  görecek ve numuneyi ortalayacak ekilde yakla k 8.0 m 
uzakl kta bir istasyon noktas  belirlenmi tir.  
 
Yükleme duvar na yerle tirilen numuneler için istasyon noktas  üzerine s ras yla önce elektronik 
takeometre daha sonra da ILRIS-3D yersel lazer taray c s  kurularak 1. periyod ölçmeleri 
gerçekle tirilmi tir. Yersel lazer taray c  ile tarama i lemine ba lan lmadan önce taray c n n el ünitesi 
yard m yla tarama çözünürlü ü, tarama mesafesi de erleri girilmi  ve tarama alan  seçilmi tir. Bu 
çal mada, tarama çözünürlü ü 2mm olarak seçilmi tir.  
 
Daha sonra, Yükleme duvar nda numuneler üzerine dü ey ve yatay yönde kuvvet uygulanarak 
deformasyona u rat lm t r numuneler üzerinde 2. Periyod ölçmeleri gerçekle tirilmi tir. 

 
ILRIS-3D yersel lazer taray c s  ile elde edilen nokta bulutlar n n de erlendirilmesi Polyworks 
yaz l m nda yap lm t r. De erlendirme i lemleri a a daki s rada yap lm t r. 
 

1. Tarama ile elde edilen nokta bulutlar  Parser program nda IXF format na dönü türülerek 
polyworks yaz l m nda aç lm t r ( ekil 7.a). 

 
2. Parser program nda IXF format na dönü türülen taramalar n özellikleri bir klasör içine at l r. 

Buradan taraman n ne zaman yap ld , kaç nokta tarand , x ve y yönündeki do ruluklar 
görülebilir ( ekil 7.a). 

 
3. Dosyaya kaydedilen nokta bulutlar n n düzenli hale getirilmesi gerekir. Çünkü olas  nesne 

yüzeyini temsil etmeyen noktalarda kaydedilmektedir. Bunlar taranan nesnenin arka plan ndan 

kaynaklanan yans malar, nesnenin kenarlar ndan kaynaklanan yans malar, n n çoklu 

yans malar , taranan nesnenin farkl  yans tmas ndan kaynaklanan yans malar eklinde nesne 

yüzeyini temsil etmeyen hatal  noktalarda kay t edilmektedir. Bu hatal  nokta kümelerinin 

silinmesi gerekir. Bu gereksiz ve düzensiz noktalar n kayd , tarama yaz l mlar na ön ve arka 

plandaki nesneleri yans tan nokta kümelerinin kayd n n yap lmamas  için mesafe limitleri 
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girilerek önlenebilir. Kullan lan yaz l mla nokta bulutlar  üzerinde görselle tirme yap larak 

gereksiz noktalar tespit edilip silinmi tir ( ekil 7.b). 

4. Daha sonra temizlenmi  görüntü üzerindeki hedefler elle tek tek seçilerek üç boyutlu 

koordinatlar elde edilmi tir. Yazd r lan bu koordinatlar txt olarak dosya içine saklanm t r. 

             
a         b            c 

ekil 7 
 
3.4 Üç Boyutlu Koordinat Dönü ümü 
 
Elektronik Takeometre ve yersel lazer taray c  ile elde edilen üç boyutlu koordinatlar Kuto lu (2010) 
taraf ndan yaz lm  olan Project 1 yaz l m  kullan larak üç boyutlu Molodensky–Badekas dönü ümü 
yap larak referans ve obje noktalar na ait dönü türülmü  koordinatlar elde edilmi tir. 
 
Üç boyutlu koordinat dönü ümünde öncelikle referans noktalar  için uyu umsuz nokta testi yap lm  ve 
uyu umsuz noktalar tespit edilmi tir. Uyu umlu noktalara göre obje noktalara göre obje noktalar n n 
dönü türülmü  koordinatlar  elde edilmi tir. 
 
 
3.5. Deformasyon Analizi  
 
1. ve 2. Periyod ölçmelerinden elde edilen koordinatlar n farklar na ( Y, X, Z), dönü üme ait karesel 
ortalama hatalar  (m0) kullan larak, t-testi (student) ile deformasyona u rayan noktalar tespit edilmi tir. 
Numune I ve II obje noktalar na ait Y, X ve Z yönündeki koordinat farklar  ayr  ayr  ele al nm t r ve 

ekil 6.13, ekil 6.14 ve ekil 6.15’de gösterilmi tir.  
 
A a daki ekiller incelendi inde, özellikle büyük deformasyonlar n olmas  beklenen Y yönündeki 
koordinat farklar n n oldukça büyük ve birbirine yak n oldu u,  di er yönlerdeki koordinat farklar n n ise 
küçük, büyüklük olarak tam olmasa da yön olarak ayn  oldu u görülmektedir. Genel olarak, betonarme 
çerçeve’nin üst bölümündeki noktalar n daha fazla deformasyona u rad  söylenebilir ( ekil 6.16). 
 

       
ekil 6.13.Y  Yönündeki koordinat farklar  (Numune I ve II) 
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ekil 6.14 X  Yönündeki koordinat farklar  (Numune I ve II) 

 

      
ekil 6.15 Z  Yönündeki koordinat farklar  (Numune I ve II) 

Numune I için, elektronik takeometre ile yap lan ölçmeler ile Y yönünde 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ve 32 nolu noktalardaki deformasyonun anlaml  oldu u, X yönünde ise 
sadece 27 nolu noktadaki deformasyonun anlaml  oldu u, Z yönünde ise 12, 20, 22, 33 ve 34 nolu 
noktalardaki deformasyonun anlaml  oldu u görülmektedir. Yersel lazer tekni i ile yap lan ölçmeler ile Y 
yönünde 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ve 32 nolu noktalardaki 
deformasyonun anlaml  oldu u, X yönünde ise 15, 25 ve 28 nolu noktalardaki deformasyonun anlaml  
oldu u, Z yönünde ise hiç bir noktada deformasyonun tespit edilmemi tir.  
 
Numune II için, elektronik takeometre ile yap lan ölçmeler ile Y yönünde, tüm noktalardaki 
deformasyonun anlaml  oldu u, X yönünde ise 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 
29, 30, 31 ve 32 nolu noktadaki deformasyonun anlaml  oldu u, Z yönünde ise 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30 ve 33 nolu noktalardaki deformasyonun anlaml  oldu u görülmektedir. 
Yersel lazer tekni i ile yap lan ölçmeler ile Y yönünde, tüm noktalardaki deformasyonun anlaml  oldu u, 
X yönünde ise 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 32,33, 35 ve 36 nolu 
noktadaki deformasyonun anlaml  oldu u, Z yönünde ise hiç bir noktada deformasyon tespit 
edilmemi tir.  
 
ki numune üzerinde yap lan ölçme ve de erlendirmeler sonucunda, Elektronik takeometre ile elde edilen 

sonuçlar ile yersel lazer tekni i ile elde edilen sonuçlar n oldukça birbirleriyle uyumlu oldu u 
söylenebilir. 
 
4. Sonuç ve Öneriler 

 
Yersel lazer taray c lar n, deformasyon ölçmelerinde kullan labilirli inin ara t r lmas  amac yla, yapm  
oldu umuz uygulama da, Numune I  için elektronik takeometre ölçmeleri ile elde edilen koordinatlar n üç 
boyutlu koordinat dönü ümün karesel ortalama hatas  m0= ±0.885cm olarak elde edilmi tir. 1. ve 2. 
periyod ölçmeleri sonucunda elde edilen koordinat farklar  Y için minimum 0.1cm, maksimum 11.2cm, 
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X için minimum 0.1cm, maksimum 2.2cm, Z için ise 0.1cm ve 2.4cm olarak elde edilmi tir. Yersel 
lazer taray c  için üç boyutlu koordinat dönü ümün karesel ortalama hatas  m0= ±0.839cm olarak elde 
edilmi tir. Koordinat farklar  ise,  Y için 0.2cm ile 11.2cm aras , X için 0.1cm ile 4.3cm aras , Z için 
ise 0.1cm ile 0.9cm  aras   de i mi tir. 
 
Numune II için elektronik takeometre ölçmeleri ile elde edilen koordinatlar n üç boyutlu koordinat 
dönü ümün karesel ortalama hatas  m0= ±0.098cm olarak elde edilmi tir. 1. ve 2. periyod ölçmeleri 
sonucunda elde edilen koordinat farklar  Y için minimum 2.0cm, maksimum 8.6cm, X için minimum 
0.1cm, maksimum 2.8cm, Z için ise 0.1cm ve 0.9cm olarak elde edilmi tir. Yersel lazer taray c  için üç 
boyutlu koordinat dönü ümün karesel ortalama hatas  m0= ±0.389cm olarak elde edilmi tir. Koordinat 
farklar  ise,  Y için 1.8cm ile 8.6cm aras , X için 0.1cm ile 3.4cm aras , Z için ise 0.1cm ile 0.7cm  
aras   de i mi tir. 
 
Deformasyon analizi sonucunda deformasyona u rayan noktalar, deformasyon miktarlar  ve 
deformasyonlar n yönleri belirlenmi tir. Elektronik takeometre ve yersel lazer taray c lar  ile elde edilen 
sonuçlar kar la t r ld nda deformasyona u rayan noktalar n, deformasyonun miktarlar n n ve 
yönlerinin büyük oranda ayn  oldu u belirlenmi tir. Bu da bize lazer taray c lar nda deformasyon 
uygulamalar nda daha çabuk daha az maliyetli ve daha do ru sonuçlara ula mam zda yeni bir yöntem 
olarak kabul edilebilece ini göstermektedir. 
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K NEMAT K GPS LE KÖPRÜ SALINIMLARININ BEL RLENMES  
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Özet 
 
Günümüzde deformasyonlar n belirlenmesi için gerekli olan periyodik ölçülerin yap lmas nda yayg n 
olarak GPS ölçme yöntemleri kullan lmaktad r. Bu çal mada Zonguldak kent merkezindeki 1956 y l nda 
çelik konstrüksiyon olarak in a edilen Fevkani Köprüsünün günün farkl  zamanlar ndaki trafik 
yo unlu undaki sal n mlar  Kinematik GPS tekni i ile ölçülmü tür. Trafi in ve özellikle a r tonajl  
araçlar n en yo un ve en seyrek geçti i zamanlarda 1 saniye ölçü aral  (interval) ile ölçmeler 
gerçekle tirilmi tir. Kontrol amac  ile köprü ile ayn  atmosferik artlarda köprüye çok yak n sal n ms z 
bir noktada Kinematik GPS ölçüleri de yap lm t r. Elde edilen ölçülere zaman analizleri ve H zl  Fourier 
Dönü ümü analizleri yap larak sal n mlar n genlik ve periyotlar  bulunmu tur.Ayn  köprünün 2005 
y l nda yap lan Gerçek Zamanl  Kinematik GPS ölçümleri de dikkate al narak kar la t rmalar 
yap lm t r. 
 
Anahtar kelimeler : Kinematik GPS, GZK-GPS, deformasyon, sal n m. 
 
 

DETERMINATION OF BRIDGE RESONANCE USING KINEMATIC GPS  
 
Abstract 
 
Today GPS observation techniques are widely used for carrying out periodic measurements required for 
determination of deformations. In this study Kinetimatic GPS technique is utilized to determine resonance 
of Fevkani Bridge, situated in the city center of Zonguldak, built in 1956 as a steel contruction, at 
differents times in a day in terms of traffic density. The observations were conducted with 1 second 
interval at the times when the vehicle traffic, especially of heavy vehicles, is at peak and usual. Control 
observations were also made at a point  near the bridge sharing the same atmospheric conditions as the 
bridge observations but far from the resonance of the bridge experiencing. Time analyses and Fast 
Fourier Transformation analyses are also included in the study to obtain the magnitude and periods of 
the resonances. Comparisons are also made with the Real Time Kinematic GPS observations for the same 
bridge carried out in 2005. 
 
Keywords: Kinematic GPS, RTK GPS, deformation, resonance  
 
1. Giri  
 
nsanl n yo un kullan m alanlar  olan mühendislik yap lar n n sergiledikleri deformasyon hareketlerinin 

güvenli bir aral kta gerçekle ti inin kontrolü çok büyük önem ta maktad r. Mühendislik yap lar  
günümüzde deformasyon aç s ndan Jeodezik (GPS, otomatik total Station, otomatik dijital nivo vb.) veya 
Jeodezik olmayan (ivmeölçer, sismometre, inklinometre vb.) araçlarla sürekli izlenebilmektedir. 
 
Son y llarda GPS teknolojisi jeodezik uygulamalar n yan  s ra birçok alanda da kullan m imkân  
bulmaktad r. Bu çal mada, Zonguldak kent merkezindeki Fevkani Köprüsünün dü ey yöndeki 
hareketlerinin GPS ile belirlenebilirli i üzerine çal lm t r. Fevkani Köprüsü, yap m  1956 y l nda 
tamamlanan çelik konstrüksiyon bir köprüdür. De i ik y llarda çok defa üzerinde asfalt yenileme 
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çal malar  gerçekle tirilmi , fakat ta y c  sistemle ilgili bu güne kadar herhangi bir çal ma 
gerçekle tirilmemi tir. Söz konusu köprü bu haliyle, bir dereyle ikiye ayr lan kent merkezinin iki yakas n  
5 ayr  kolla birbirine ba layan alternatifsiz bir ula m yap s d r (Mekik vd., 2005). 
 

 
 

ekil 1. Fevkani Köprüsü Uydu Görüntüsü 
 

ehir için çok büyük önem ta makta olan köprüde ilk olarak RTK-GPS ölçmeleri daha sonra devam 
niteli inde olan Kinematik-GPS ölçmeleri gerçekle tirilmi  sonuçlar na yer verilmi tir. Çal mada 
Kinematik-GPS verileri ele al nacak ve bir önceki periyot ölçümleri ile sonuçlar  kar la t r lacakt r. 
 
 
2. Ölçme ve Analiz 
 
Kinematik-GPS ölçmeleri 19/08/2010 tarihinde en fazla trafik yo unlu u olan 15:00-19:00 saatleri ile 
gece 24:00-01:00 saatleri aralar nda gerçekle tirilmi tir.  
 
GPS aletleri köprü üzerinde daha önceki yerlerine merkezlendirme düzene i sayesinde sabitlenmi tir. 
Titre imi maksimum oranda belirleyebilmek amac  ile GPS al c lar  köprü t rabzanlar n n tam ortas na 
kar l kl  olarak yerle tirilmi tir. 
 
Ölçmeler 1 sn kay t aral  ile 150 e im aç s  ve kinematik moda gerçekle tirilmi tir. Ölçmelerin d  
kontrollerinin yap labilmesi için çe itli yöntemler mevcuttur. Bu amaçla ölçme düzene ine üçüncü bir 
GPS al c s  eklenmi tir. Bu al c  konum olarak köprüdeki gezici al c larla ayn  atmosferi ve çevresel 
ko ullar  paylasan, referans noktas na uzakl  yakla k 1km olan, çok sa lam beton bir yap  üzerine 
üçayak düzene i ile kurulmu tur ( ekil 3.). Kontrol noktas ndaki ölçüm prensibi, köprü ölçmeleri ile ayn  
olacak ekilde planlanm t r. 
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ekil 2.Liman Taraf  Gezici Al c s  (FK-L M)  ekil 3.Belediye Taraf  Gezici Al c s  (FK-BEL) 
 
 

 
 

ekil 3. Kontrol Noktas ndaki GPS Al c s  
 
Kontrol noktas , köprü ölçmelerinden elde edilen sonuçlar n gerçekten sal n m olup olmad n n tespiti 
için kullan lm t r. Köprüde yap lan GPS ölçmeleri, yönteminin do as ndan olan hata kaynaklar ndan 
etkilenmektedir. Özellikle yüksek binalar yans ma (multipath) etkisi yaratabilmektedir. Kontrol 
noktas nda gerçekle tirilen ölçmeler ayn  çevresel ko ullar  içerdi inden, köprü ölçmelerinden 
ç kar ld klar nda, yükseklik de i imlerinin daha dar bir aral kta kalmas  beklenmektedir. 
 
Toplanan GPS verileri rinex format na çevrilmi  ve Leica GeoOffice v4.0 program nda 
de erlendirilmi tir. Ölçümlerde kullan lan, ZKÜ merkez kampuste bulunan pilye koordinatlar , IGS 
istasyonlar  kullan larak hassas bir ekilde hesaplanm t r.  
 
A a da, hesaplanan koordinatlar zaman serisi olu turacak ekilde grafik olarak verilmi tir. Grafiklerde 
yatay eksen saniye biriminde zaman , dü ey eksen ise metre biriminde yükseklik bilgisini temsil 
etmektedir.  Sunulan grafiklerde Trend bile eni elemine edilerek verilmi tir. Bilindi i üzere bir zaman 
serisi Trend bile eni içeriyorsa, periyodik bile en hakk nda yorum yapabilmek için ilk olarak Trend 
seriden ayr t r lmal d r. 
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ekil 4. Kinematik-GPS FK-BEL Grafi i. 
 

 
 

ekil 5. Kinematik-GPS FK-L M Grafi i. 
 
A a da ise trafi in nispeten çok daha az yo unlukta oldu u gece saatlerinde yap lan ölçmelerden elde 
edilen verilerin zaman serileri verilmi tir  
 

        
ekil 6 Kinematik-GPS FK-BEL Grafi i ekil 7 Kinematik-GPS FK-L M Grafi i. 

 
Ayr ca gece ölçümleri s ras nda da kontrol noktas nda ölçümler yap lm t r. Kontrol noktas ndaki 
ölçümler ile köprü ölçmeleri üst üste çak t r l p a a daki grafiklerde verilmi tir. Grafiklere bak ld nda 
2cm civar nda olan genel bir hareket söz konusudur. Kontrol noktas nda da benzer hareketler tespit 
edildi inden bu hareketin sal n m oldu undan bahsedilemez. 
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ekil 8. Gece FKL M verileri ve Kontrol Noktas  Bindirmeli Grafi i 
 

 
 

ekil 9. Gece FKBEL verileri ve Kontrol Noktas  Bindirmeli Grafi i 
 
Tablo 1'de Kinematik-GPS ölçümlerinin say sal sonuçlar na yer verilmi tir. Kontrol noktas  sayesinde 
filtrelenen verilerde yakla k 8 cm civar nda bir hareket belirlenmi tir.  
 

Tablo 1 Kinematik-GPS Ölçmeleri Farklar Tablosu (birimler metredir). 
 

Oturum smi H max H min Farklar Aritmetik 
Ort. 

Std. 
Sapma 

FK-BEL 51.54 51.42 0.12 51.48 0.0121 
FK-L M 51.53 51.42 0.13 51.47 0.0139 

 
ekil 8 ve 9'da köprü üzerindeki noktalarda kaydedilen yatay konum koordinatlar n n grafik gösterimi 

verilmektedir. Bu grafiklerde yatay koordinat de i imlerinin 2 cm ile s n rl  oldu u gözlenmektedir. Bu 
de i im miktar  Kinematik-GPS’in sa layabildi i duyarl k de erlerinin alt nda kalmaktad r. Bu yüzden, 
daha önce de belirtildi i üzere köprü yatay sal n m ve de i im de erleri incelenmesi mümkün 
olmamaktad r. 
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

530

   
 

ekil 8 Kinematik-GPS FK-BEL X-Y Grafi i  ekil 9 Kinematik-GPS FK-L M X-Y Grafi i 
 
3. Zaman Serileri Analizi 
 
Bir zaman serisi, zaman içinde gözlenen ölçümlerin dizisidir. Veriler zaman uzay nda ard arda s ralanarak 
zaman serisini olu turmaktad rlar.  Zaman serileri tek boyutlu sinyallerdir. Bir zaman serisinin frekans 
uzay nda örneklenmesi için seriye Fourier transformasyonu uygulan r (Heunecke., 1998). 
 
Bir zaman serisi Fourier dönü ümüne tabi tutuldu unda elde edilen spektrumda küçükten büyü e do ru 
sinyale katk  veren frekanslar s ralan r(Chatfield., 1975). Bir zaman serisini frekans uzay na ta yarak, o 
seriye ait periyodik özellikleri ö renilebilir. Zaman uzay nda görülemeyen periyodiklikler Fourier 
transformasyonu sayesinde belirlenebilmektedir. Daha ba ka bir anlat mla zaman bazl  bir veri setini 
frekans bazl  veri setine dönü türmek için H zl  Fourier Dönü ümü (FFT) uygulanmaktad r (Akihito vd., 
2004; Xiaojing vd., 2004;Wan vd., 2005;Kato,T.vd,2000). 
Jeodezik anlamda dü ünüldü ünde sinyallerdeki periyodik etkiler sinyalin türüne ba l  olmak üzere 
genelde yüksek frekansl d r. Bunun nedeni jeodezik çal malarda kaba hatal  ve sistematik hatalar d nda 
hep rastlant sal verilerle çal lmas d r. Rastlant sal özelli e sahip ve gürültü olarak isimlendirilen 
sinyaller yüksek frekansl d r, yani çok tekrarlan r (Koçak., 2004).  
 
Bilindi i gibi bir zaman dizisinin genel bile eni öyle verilir; 
 
Zaman serisi = f ( Trend Bileseni, Periyodik Bilesen, Stokastik Bilesen)  
 
Bir  zaman serisi e er trend bile enine sahipse FFT analizine geçmeden önce trend bile enin seriden 
ç kar lmas  gerekmektedir (Ogaja.vd., 2005). Çal ma kapsam nda serilerinden trend bile enleri 
ç kar ld ktan sonra FFT analizine geçilmi tir. Trend bile enlerinin e imlerinin s f r olduklar  t testi 
uygulanarak test edilmi tir. 
 
Zaman uzay nda t aral nda tan ml  bir x(t) fonksiyonu verilmi  olsun. Bu fonksiyon, 
periyodik fonksiyonlarla; 

dtftbftatxty ff  )2sin()2cos()(   (1)  

Biçiminde ifade edilebilir. Bu e itlikte y(t), x(t) fonksiyonunun Fourier serisi olarak ifade edilir (Welsch, 
W., 1996). E itlikte geçen f frekans fa ve fb ise Fourier katsay lar d r. Karma k say lar n kullan lmas  
ile; 

dtetxfX fti2)()(    (2) Burada X( f ), x(t) zaman serisinin Fourier spektrumu olarak 

bilinir. Ayn  ekilde frekans uzay ndaki X( f ) kullan larak;   
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dfefXtx fti2)()(    (3)   

 
le elde edilir. Bu e itlikle, zaman uzay ndaki x(t)’yi elde etmek mümkün olup bu i leme ters Fourier 

dönü ümü denilir (Kayran. vd.,2004). Bir seriye ait zaman ve frekans uzaylar ndaki gösterimi aras nda 
geçi  (2) ve (3) e itlikleri ile mümkündür. Bu özellik sinyal analizinde s kl kla kullan lan filtreleme ve 
korelasyon gibi kavramlar için çok önemlidir. 
 
GPS ölçülerinden elde edilen yükseklik H zl  Fourier Dönü ümüne tabi tutularak yükseklik-zaman 
serisindeki periyodik hareketler belirlenmeye çal lm t r. 
 

Analiz sonucunda, GPS ölçmelerinden elde edilen sonuçlar ve modelden bulunan sonuçlar n birbiri ile ne 
kadar korelasyonlu olduklar  yüzdelik de erler olarak verilecektir. Uyum kontrolü için genel ve geçerli 
bir yöntem, ‘regresyon katsay s ’ diye bilinen de erdir.  Regresyon katsay s n  bulabilmek için kullan lan 
referans de er, ölçü de erlerinin ortalamas d r. 
 

N

i
iy

N
y

1

1
  (5)    olarak bulunur. 

Daha sonra iy  ve y  de erleri aras ndaki farklar n kareleri toplam ; 
 

2

1

N

i
iy yy   (6)   olarak bulunur. Benzer biçimde uyum fonksiyonu )( ixf  için; 

N

i
if yxf

1

2
)(   (7)   olarak bulunur ve bu iki de erin kullan lmas  ile regresyon katsay s ; 

 

y

fr   (8)  ile belirlenir (Tapramaz., 2002). 

 
Bu de er iki serinin uyum katsay s  gibi dü ünebilir. ki seri birbiriyle ne kadar korelasyonlu oldu u bu 
rakam n yüzdelik de erinin ne kadar büyük oldu u ile ili kilidir. 
 
Analizlerde bu de er s kl kla kullan lacakt r. Ölçülen GPS verileri ile filtreleme sonucu modelden 
bulunan yükseklik verilerinin birbiri ile korelasyonu (8) formülü ile hesaplanacakt r. 
 
A a daki grafiklerde ilk olarak FFT spektrumunun ilk 100 de eri verilmi tir. Bu grafiklerde sinyale 

katk da bulunan frekanslar büyükten küçü e do ru s ralanmaktad r.  
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ekil 10 RTK L M FFT Spektrumu  ekil 11 RTK BEL FFT Spektrumu 

FFT spektrumundan sonra ise genlik spektrumlar  verilmi tir. Bu grafi e bakarak periyodik bile en ve 

genli i bilgilerine ula labilir. Genlik spektrumlar  incelendi inde tabloda say sal de erleri verilen büyük 

genli e sahip baz  önemli periyotlar belirlenmi tir.  

   
ekil 12 Kinematik L M Genlik Spektrumu  ekil 13 Kinematik BEL Genlik Spektrumu 

 

Tablo 2’de Kinematik-GPS ölçmelerinden elde edilen büyük genlikli periyodik bile enler verilmi tir. Bu 

ölçülerde yakla k 44 dakikal k 0.5 cm genlikli hareket, bask n frekans olarak yorumlanmaktad r.  

Tablo 2 FFT ile bulunan Genliklerin ve Kinematik-GPS Verilerine Uyum Katsay lar . 

 

Oturum Periyot (dk) Genlik (cm) Uyum 

FK-BEL 

06 0.3 %37 
44 0.4 %65 
73 0.2 %34 

110 0.3 %32 

FK-L M 

22 0.3 %36 
44 0.6 %72 
73 0.3 %38 

110 0.2 %38 
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ekil 14 ve 15’te ise Kinematik GPS ölçülerinden elde edilen yüksek genlikli periyodik bile enler, ölçüm 

verileri ile bindirmeli olarak gösterilmi tir. Birbiri üzerine modüle edilmi  yüksek genlikli periyodik 

hareketler ile GPS zaman serileri %87 oranda uyumlu olarak hesaplanm t r. 

 

 
 

ekil 14 Kinematik GPS FK-L M Noktas ndaki Periyotlar 

 

 
ekil 15 Kinematik GPS FK-BEL Noktas ndaki Periyotlar 

 
4.Sonuçlar ve Öneriler 
 
Bu çal mada Zonguldak kent merkezindeki çelik konstrüksiyonlu Fevkani köprüsünün dü ey 
hareketlerinin Kinematik-GPS ile belirlenebilirli i üzerine çal lm t r.  
 
Kinematik-GPS ölçmelerine bak ld nda köprünün hareketi bir önceki periyotta RTK-GPS ile belirlenen 
harekete göre daha az sal n mda gerçekle ti i anla lm t r. Her iki periyot ölçmesinde de kontrol noktas  
kullan lm  ve bu sayede elde edilen veriler daha do ru analiz edilmi tir. 26 Nisan 2006 tarihinde RTK-
GPS ile ölçülen verilere bak ld nda 12 cm civar nda bir hareket belirlenmi tir. Kinematik-GPS 
ölçmelerinde ise bu hareket yakla k 8 cm civar nda bulunmu tur. Araç trafi inin kay t alt na al nd  
verilere bak ld nda trafikteki yo unlukta çok büyük bir azalma oldu u anla lm t r. Köprünün yükünü 
azaltmak için yap lan, stanbul-Ankara aras n  direk ba layan ve genellikle a r tonajl  araçlar n tercih 
etti i yol sayesinde sal n m miktar nda azalman n en önemli sebebi olarak dü ünülmektedir. 
 
Bu öngörü genlik spektrumlar nda da aç k olarak görülmektedir. Tablo 3'de de aç kça görüldü ü üzere 
RTK-GPS ölçmelerinde bulunan önemli periyodik hareketler, Kinematik-GPS ölçmelerinde yine daha 
küçük mertebelerde bulunmu tur.  
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Tablo 3 Kinematik ve RTK Genlik Bilgileri 

 
Oturum Periyot (dk) Genlik (cm) Uyum 

FK-BEL 
(Kinematik) 

06 0.3 %37 
44 0.4 %65 
73 0.2 %34 

110 0.3 %32 

FK-L M 
(Kinematik) 

22 0.3 %36 
44 0.6 %72 
73 0.3 %38 

110 0.2 %38 

FK-BEL 
(RTK) 

16 0.4 %40 
23 0.4 %41 
29 0.6 %62 
37 0.6 %62 
46 0.6 %63 
55 0.6 %62 

FK-L M 
(RTK) 

15 0.4 %53 
32 0.4 %53 
39 0.6 %53 
46 0.5 %66 
68 0.5 %64 

 
Ayr ca Kinematik-GPS verilerinde gece ölçümlerinde de kontrol ölçmeleri gerçekle tirilmi tir. Genel 
hareket 2 cm civar nda gerçekle mektedir. Kontrol noktas  da ayn  derecede bir hareket sergiledi inden bu 
olay sal n m veya titre im olarak yorumlanamaz.  
 
Ayr ca bu çal mada köprünün sadece dü ey yöndeki bile eni incelenme sebebi hem RTK-GPS hem de 
Kinematik-GPS ölçmelerinde yatay yönde anlaml  bir hareket gözlemlenmemi  olmas d r. Ölçme 
sonuçlar na göre, yatay koordinat de i imlerinin 2 cm ile s n rl  oldu u gözlenmektedir. Bu yüzden, 
köprünün yatay sal n m ve de i im de erleri anlaml  olarak de erlendirilememektedir. 
 
Ölçmeler gerçekle tirilirken, araç trafi inin, kay t aral  ile e  zamanl  olarak kaydedilmesi, verileri 
yorumlarken büyük kolayl lar sa lamaktad r. Ayr ca ölçmelerde kullan lacak ekipmanlar n saat ve 
tarihleri senkronize edilmelidir. kinci periyotta gerçekle tirilen ölçmeler, kontrol noktas n n ne kadar 
önemli oldu unu aç kça ortaya koymaktad r. GPS ile benzer uygulamalar yapmak istenirse, ölçme 
düzene inde mutlaka kontrol mekanizmas  olmas  gerekti i önerilir. Ayr ca ölçmeler jeodezik olmayan 
(H zölçer, sismometre) gibi aletlerle de desteklenebilir. 
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YUMURTA E R S  TASARIMI VE HESABI 
 

.KOÇ 
 

Y ld z Teknik Üniversitesi, n aat Fakültesi, Harita Mühendisli i Bölümü, 

Ölçme Tekni i Anabilim Dal ,ibkoc@yildiz.edu.tr 

 

Özet 
 

Özellikle ehirler aras  yollarda ana yoldan dönü  yaparak s k, s k yerle im birimlerine  ba lant  yollar  
yap lmaktad r. te bu ba lant  yollar ndaki dönü lerin olabildi ince büyük yar çapl  daire yaylar  ile 
yap lmas  ideal oland r. Ancak bu dönü lerin büyük yar çapl  daire yaylar  ile yap lmas  her zaman 
mümkün olmaz. Çünkü, topo rafik durum, a lmas  mümkün olmayan engeller, iskan durumu, … ,v.s. gibi 
nedenler büyük yar çapl  daire yaylar n n kullan lmas na olanak tan maz. Bu gibi durumlarda yine ani 
e rilik de i imlerine meydan vermeyen ve merkez kaç kuvvetinin etkisini en aza indirecek bir hat 
geometrisini kullanmak yol emniyeti aç s ndan bir zorunluluk olmaktad r. Bu zorunlulu u en iyi ekilde 
kar layabilecek hat geometrilerinden biri yumurta e risi olabilir. Bu çal mada yumurta e risinin 
tasar m , hesab  ve aplikasyonu için izlenecek yol ad m,ad m formüller ve ekillerle gösterilmi tir. Bir 
örnek üzerinde uygulama yap lm  ve sonuçlar tablo olarak verilmi tir. Uygulay c lara, Harita 
mühendislerine ve ö rencilere yararl  olaca  kanaatindeyim.  

 
Anahtar kelimeler :Klotoid, yumurta e risi, rakordman pay  (birle tirme aral )  
 

DESIGN AND STAKE OUT OF THE CURVE “EILINIE” 
Abstract 
 
On motorways, especially between cities, access from the main road to settlements are frequently 
provided by turnings. The ideal case here is to provide these turnings using circular arcs with as large 
radii as possible. But it turns out, it is not always possible with large radius of arc. Because, the reasons 
such as the topographical situation, not being able to overcome obstacles, housing status, ..., etc., do not 
allow the use of the circular arcs with large radii. In such cases, in terms of road safety, it is a necessity to 
use a line geometry that does not give rise to sudden changes of curvature and to minimize the effect of 
centrifugal forces. The best line geometry to meet this obligation may be the curve “Eilinie”. In this work, 
the approach to be followed for the design, computation, and the stake out of the curve “Eilinie” was 
shown step by step using formulas and diagrams. The application was performed using a sample and the 
results are provided as tabulated values. The author considers the study would be useful for engineers 
and students. 
Keywords : Spiral, Eilinie (deutche),Offset from the initial tangent 
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1. Giri  
 

Yer darl  nedeniyle büyük yar çapl  daire yaylar n n kullan lamad  yerlerde büyük ve küçük 
yar çapl  daire yaylar  kullan larak ba lant  yollar ndaki dönü ler sa lanabilmektedir. Bu 
çal mada bu daire yaylar  kullan larak yumurta e risi parametresinin nas l elde edildi i, daire 
merkez aç lar n n hesab , aç  denetiminin nas l yap ld , Te et kontrollar n n formülleri verilerek, 
yumurta e risine ait hatt n geometrisinin temel esaslar  verilmi tir. Ayr ca yumurta e risinin 
sanal ortamda görüntüsünü olu turabilmenin esaslar  verilmi tir. Ana noktalar n ve ara noktalar n 
koordinat hesab  ve aplikasyonu üzerinde durulmu tur. 
 

2. Yumurta E risi Tasar m ve Hesab  
 
Yumurta e risi denince e rili i ayni yönde olan iki daire yay n  birbirine ba layan geçi  e risi anla l r. 

Sadece daire yaylar  farkl  yar çaplara sahip olmak ( 21 RR ), R2 yar çapl  daire, R1 yar çapl  daire 

içinde kalmak ve M1 ve M2 daire merkezleri ayni nokta olmak ( ekil 1a) ko ullar  yerine getirilirse 
problemin çözümü  mümkündür. Daire yaylar  ile ba lanan klotoidlerin birle me noktalar nda ortak 
te ete ve ayni e rilik yar çap na sahip olmalar  art ko ulur.Yani KE1,KAy noktalar nda e rilik yar çap  R1, 
KEy ve KE2 noktalar ndaki e rilik yar çap  R2 ve bu noktalardaki te etler ortakt r ( ekil 1a). Yumurta 
e risi  Otoyol  giri  ve ç k lar nda yer darl n n oldu u yerlerde kullan lan bir hat geometrisidir. Hat, 
otoyolda do ruya te et olan bir klotoidle ba lar. Bu klotoidin KE1 noktas ndaki yar çap  R1 de erine ula r. 
Bu noktadan itibaren KAy noktas na kadar R1 yar çapl  daire devam eder. KAy noktas  ayni zamanda, Ay 
parametreli yumurta e risi klotoidinin R1 yar çap na sahip oldu u noktad r. Hat bu noktadan itibaren Ay  

parametreli klotoid üzerinde devam eder ve e rilik yar çap n n R2 oldu u KEy noktas na ula r. 
Yol ekseni bu noktadan itibaren belli bir miktar R2 yar çapl  daire yay  üzerinde devam eder ve 
KE2 noktas na ba lan r. Buradan itibaren A2 parametreli klotoid üzerinde devam eder ve  
yar çap n  oldu u KA2 noktas nda S2S3 kenar na te et olacak ekilde son bulur ( ekil 1a). 
Yumurta e risinin e rilik diyagram  ekil 1c de görülmektedir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ekil 1 Yumurta e risine ait elemanlar ve e rilik diyagram  
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2.1 Yumurta E risi Tasar m . 
 

Yol hatt n n proje kriterleri dikkate al narak S1,S2 ve S3 some noktalar n n olu turdu u te etler aras na 
yumurta e risi tasar m  yap l r. Bu tasar m n nas l yap ld  (Koç, .,1996)’da aç klanmaktad r. Bu 
çal malar sonucunda A1,R1 ; A2,R2, R1 ve R2 yar çapl  daire yaylar n n birbirine en yak n oldu u yerdeki 
D uzakl  ve S1KA1 uzunlu u belli olur ( ekil 1a,b ve ekil2a) 

 
ekil 2. a)Yumurta e risi tasar m elemanlar  (R1, R2, D), b) Bir klotoidde yay uzunlu u ve rekordman 

pay  ili kisi. 

 
2.2 Yumurta E risi Parametresinin Hesab  
 
Bir klotoid üzeride e it yay uzunluklar  e it rakordman paylar na ve e it e rilik farklar na sahiptir ( ekil 
2b). P1P2 klotoid parças  ile P3P4 klotoid parçalar  e it ise bu parçalar n uçlar n n e rilik yar çaplar na göre 
çizilen dairelerin birbirine en yak n olduklar  yerlerdeki D rakordmanlar  da birbirine e ittir. D rakordman 
pay  ise, 

R
L

D y

.24

2

                                                                         (1)  

fadesi ile hesaplan r (Hennecke,F.,Müller,G.,Werner,H.,1990). Buradaki R,yay uzunluklar  e it 
oldu undan, (P3-P4 aras n n e rilik fark  = P1-P2 aras n n e rilik fark ) temel e itli inden yararlan larak 
a a daki ekilde elde edilir. 

 

RRRRR
k

pp

111111

2212
; 

21

21.
RR

RRR                                                                        (2) 
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3

4

.24 R

A
D y

R
A

L y
y

2

e itli i ile hesaplan r. Böylece (2) e itli inden R elde edilmi  olur. Bu e itlik yard m  ile yumurta e risi 
tasar m  yap labilir.Yumurta e risi tars m  yap lacak yerdeki Büyük daire yar çap  R1,küçük daire yar çap  
R2 ile D rakordman pay  haritadan grafik olarak al n r. Bu de erler (2) e itli inde yerine konarak yumurta 
e risi klotoidinin R yar çap  elde edilmi  olur. Yumurta e risi klotoidinin Ay parametresini elde etmek için 
(1) e itli indeki Ly yerine 
 

                                                                      3) 
 

Konularak, Rakordman pay n , Ay ve R cinsinden D  ve daha sonra Ay bulunur.                         
 

 
         (4)    

 

4 3..24 RDAy                                                                    (5)     

Böylece büyük yar çapl  daire ile küçük yar çapl  daireyi birbirine ba layan en uygun klotoid parametresi 
elde edilmi  olur. 
 

 

2.3 Yumurta E risi Ana Noktalar n n Hesab  
 
Yumurta e risi ana noktalar  KA1,KE1,KAy,KEy,KE2 ve KA2 noktalar d r. KA1 noktas  S1KA1 uzakl  ile 
hesaplan r. 

 
 
2.3.1. M1 merkezininin koordinat hesab   
  
A1 parametreli klotoid elemanlar  olan(XM1,R1+ R1) ile S1KA1 uzakl , S1ve S2 some noktalar n n 
koordinatlar na dayal  olarak M1 noktas n n koordinatlar  hesaplan r.    
 
 

2.3.2. M1M2 uzakl n n hesab    
 
Ay ,R1 koltoidinin elemanlar  hesaplan r. TUy1; TKy1;YMy1; XMy1; R1; Ly1;  y1 
Ay ; R2 koltoidinin elemanlar  hesaplan r. TUy2 ;TKy2; YMy2; XMy2; R2; Ly2; y2 
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Klotoid elemanlar  s ras  ile ; Uzun te et,k sa te et, daire merkezi ordinat ,daire merkezi apsisi,rakordman 
pay , klotoid uzunlu u,te et aç s d r. Bu elemanlardan yararlan larak  

 

ekil 3. Yumurta e risi geometrisinden detaylar. 
 

2
21

2
21

2
21

2
1221 )()()()( mmmmyyyy yyxxYMYMXMXMMM         (6)      

uzakl  hesaplan r. Burada YMy1= R1+ Ry1, YMy2= R2+ Ry2 oldu u göz önünde bulundurulmal d r 
( ekil 3b).Buradaki (xm1, ym1, xm2, ym2) de erleri ülke koordinatlar d r. 

2121 MMRRD                                                                (7) 

 
E itli i ile verilen D de erinin uyu up uyu mad na bak lmal d r.                                    

 
 
2.3.3. A2 parametreli klotoid elemanlar n n  hesab   
 
A2 parametreli klotoidin R2 yar çap na göre elemanlar  hesaplan r : TU2; TK2;YM2; XM2;R2; 

R2; L2; 2 
 
 
2.3.4. M2 Merkezinin Koordinat Hesab   
 

ekil 4 (a)’da görüldü ü gibi M1 noktas n n S2S3 kenar na olan izdü ümü hesaplan r yani z1 ve h1 
de erleri ve daha sonra a ve b de erleri hesaplan r. 
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1121
111

1111111 sin
)(

2
tan).( KASSShRRRRXdtXT MM

21
222

2222222 sin
)(

2
tan).( MMM XbzRRhRRXdtXT

)( 221 RRha                                                                  (8) 

22
21 aMMb                                                                  (9) 

 
Böylece KA2 ve M2 Noktas n n koordinatlar  hesaplanabilir hale gelir. z1-b; R2+ R2 de erleri ile M2 ,  
T2 = z1-b+XM2 uzakl  ile KA2 noktas n n koordinatlar  hesaplan r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ekil 4. a) Daire merkezlerinin kenarlara izdü ümleri, b) Daire te et ili kileri. 

 
2.3.5. Te et uzunluklar n n hesab     
 

ekil 4b göz önünde bulundurularak Te et uzunluklar  yeniden hesaplanarak denetim yap l r. T1 Te et 
uzunlu unun hesaplanabilmesi için XM1,R1, R1,h1,  de erlerine, T2 te et uzunlu unun hesab  için 
XM2,R2, R2,h2,   de erlerine gereksinim vard r. d1 ek uzakl , R1, R1,h1,  de erleri ile, d2 ek uzakl  
ise R2, R2,h2,  de erleri  ile hesaplan r.R1>R2 oldu undan  d1 ç kar l r, d2 eklenir.  

    
 

(10) 

 
        (11)     

 

2.3.6. Merkez aç lar n n hesab   
 

1 merkez aç s n n hesab  için öncelikle y (yumurta e risinin  ( ekil 3a,b,c)  te et 
do rultusunun aç kl k aç s )’n n hesab  gerekir. ekildeki M1M2C dik üçgeninden yararlanarak y 
hesaplan r ( ekil 3b). Bu amaçla öncelikle (M1M2) aç kl  bulunur.  aç s , 

a b 
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)arctan(
21

12

yy

yy

YMYM
XMXM

y

yy
yyy

TUTU
TKTK

sin
)(

.sin 12
12

          
                                               (12)      

                          
e itli i ile elde edilir. Yumurta e risinin te et do rultusunun aç kl k aç s  ise; 
 

y=(M1M2)- +100                                                          (13) 
  
denklemi ile bulunur. ekil 3b dikkate al narak;  = y-(S1S2) 
bulunur. ekil 3a ve 3c dikkate al narak 1 ve 2 aç lar  a a daki e itliklerle hesaplan r. 
 

1= + y1- 1                                                                 (14)    
 

2= - - y2- 2                                                                 (15) 
 

2.3.7. Aç  denetimi  
 
( ekil 3c ve 5a ) dikkate al narak aç  denetimi ba nt s  a a daki e itlikle yerine getirilir. Bunun 
için hesaplanan dönme miktarlar n n toplanmas  gerekir. Dönme miktarlar n n toplam  te et 
do rultular  aras ndaki  aç s na e it olmal d r. 
 
 = 1+ 1+ y+ 2+ 2= (S2S3)-(S1S2)                                               (16)    

12 yyy                                                               (17) 

 
2.3.8. Klotoid ve Daireye Ait Te et Uzunluklar n n Hesab  
 
Klotoidlere ait elemanlar hesaplan rken te et boylar  hesaplanm t . Bir klotoidin te et 
uzunluklar ,  

tan
yxTU ; 

sin
yTK                                                    (18)    

Daire yaylar na ait te et uzunluklar , 

)
2

tan(.Rm                                                               (19) 

Yumurta e risine ait te et uzunluklar  ; 

                                                                              
 

          (20) 
 
Ba nt lar  ile hesaplan r ( ekil 5a) 

,
sin

)(
.sin 1

12
2 y

y

yy
yy TK

TUTU
TU
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2.3.9. Koordinat hesab   
 

ekil 5b’deki te etler poligonu dikkate al narak KA1 den ba lay p KA2 de nihayetlenecek ekilde 
yap lan dayal  poligon geçgisi ile eksen parçalar  ana noktalar n n koordinatlar  hesaplan r. Daha 
sonra, projede verilen ara uzakl k esas al narak ara noktalar n koordinatlar  hesaplan r. Yol 
eksenine ait hatt n araziye aplikasyonu için hat yak n  bir poligon geçgileri tesis edilip 
koordinatlar  belirlenir. Bu poligon noktalar  kullan larak aplikasyon yap l r. 
 
 
2.4  Yumurta E risinin Sanal Ortamda Çizimi 
 
( ekil 1a ) daki ana noktalar n (KA1,KE1,KAy,KEy ve KE2,KA2) koordinatlar  hesapland ktan 
sonra eksen parçalar  ilgili noktalar aras na yerle tirilir.Yaln z yumurta e risine ait eksen parças  
yani KAy-KEy aras n n yerle tirilmesi için yumurta e risi klotoidinin ba lang ç noktas  ve te et 
do rultusunun, sanal ortamda belirli hale getirilmesi,yani ( ekil 3 a,b,c ) de Ay yumurta e risi 
klotoidinin te et do rultusu olan AN2 hatt n n belirli hale gelmesi gerekir. Bunun için A ve N2 
noktalar n n koordinat hesab  yap lmal d r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 5. a) Yumurta e risine ait te et uzunluklar , b) Te etler Poligonu 

 
 

)200sin(.))sin(().( 121111 yyma XMMMRRyy  

)200cos(.))cos(().( 121111 yyma XMMMRRxx                        (21) 

Te et do rultusunu belirleyebilmek için bir noktan n daha koordinatlar n  belirlemek gerekir. 

a 
b 
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Bunun için te et do rultusu üzerindeki N2 noktas n n ( ekil 3c) koordinatlar  hesaplanabilir. 

yyan TUyy sin.22  

yyan TUxx cos.22                                                       (22) 

Böylece sanal ortamda yumurta e risi klotoidi,A noktas  ve AN2 te et do rultusuna göre 
yerle tirilebilir. E er hesaplar do ru ise yumurta e risi hem R1 yar çapl  daireye hem de R2 
yar çapl  daireye te et olur. E er dairelere te et olmazsa hesaplarda bir hata var demektir. 
Ara t r lmal d r. 
 
2.5 Say sal Uygulama  
 
S1KA1= 102,85m,A1=86,00m,R1=100,00m,R2=60,00m,A2=56.00m,D= 1,27m 
 
Some noktalar n n koordinatlar  
N.N.       y                   x 
S1           6704,71            4120,92 
S2           7244,48            4328,35 
S3           6836,54            3954,47 
 
Verildi ine göre ana noktalar n koordinatlar n  hesaplay n z. 
Birinci bölümde yap lan aç klamalar do rulusunda öncelikle Ay yumurta e risi parametresi 
hesaplan r. 

 

m
RR

RRR 00,150
00,40

00,60.00,100.

21

21  

mRDAy 00,10171,10000,150.27,1.24..24 4 34 3  

Tablo 1 : Ana noktalar n Koordinatlar  
                                  

N.N. Ba .uz(m) y(m) x(m) H(m) 

KA1 0,00 6800,71  4157,81   

KE1 73,96 6872,06  4175,55   

KAy 131,98 6926,83  4159,02   

KEy 199,99 6962,42  4103,81   

KE2 228,45 6958,03  4075,97   

KA2 280,72 6925,28  4035,80   
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Di er aç klamalar ve formüller izlenerek ana noktalar n koordinatlar  tablo 1 deki  gibi 
bulunmal d r. Bu çal mada yükseklikler dikkate al nmam t r. 
 

 
3. Sonuç  
 
Yumurta e risinin, uygulanmas nda yarar oldu u yerlerde bu i lemin yap labilmesi için gerekli 
teorik bilgilerin ekiller ve formüllerle destekli olarak verilmek sureti ile konunun ayd nlanmas  
ve anla lmas  sa lanm t r. Bu esaslar çerçevesinde yumurta e risi dönü lere tatbik edildi i 
takdirde araç, ani e rilik de i imine u ramadan  dönü ünü tamamlayabilecektir.  Bu yönü ile 
pratikte çal anlara, harita mühendislerine, yüksek lisans ö rencilerine yararl  olaca  
kanaatindeyim. 
 
 
Kaynaklar  
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D K KOORD NAT S STEM NDE ARDI IK TE ETLER 
YÖNTEM YLE KURP ARA NOKTALARININ APL KASYONUNDA 

GEL T R LEN YEN  B R BA INTI 
 

H. NCE 

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Edirne hince@trakya.edu.tr 

 

Özet 
Dik koordinat sisteminde ard k te etler yöntemiyle e it yay aral klar nda kurbun birinci ara noktas  
aplike edildikten sonra, ikinci ara nokta için, birinci ara noktadan geçen te et do rultusu X ekseni, buna 
dik eksen Y ekseni olarak al n r. Belirtilen te et do rultuyu belirlemek için, te et do rultunun kurp 
ba lang ç noktas ndan some noktas n giden do rultuyla (birinci ara noktan n aplikasyonu için kullan lan 

X ekseni) kesi ti i noktan n, kurp ba lang ç noktas na olan yatay uzakl  t=
x

yx
22

2

  yakla k 

ba nt s yla ifade edilmektedir. Formülde geçen x ve y, aplike edilecek bütün noktalara ait aplikasyon 
elemanlar d r. t de erinin hesaplanmas  için önce kurp ara noktalar na ait x ve y de erlerinin 
hesaplanmas  gerekmektedir. Bu çal mada; yukar da sözü edilen  t de erinin x ve y de erine ba l  
olmadan  daha basit bir ekilde do rudan elde edilmesini sa layan bir ba nt  geli tirilmi tir. Konuyla 
ilgili olarak uygulama yap lm , elde edilen bulgular ve kanaatler belirtilmi tir. 
 

Anahtar kelimeler :Dik koordinat yöntemi, kurp ara noktalar n n aplikasyonu, ard k te etler yöntemi 

 

A NEW RELATION DEVELOPING  ON APPLICATION OF CURVE INTERMEDIATE 
POINTS BY METHOD OF SEQUENTIAL TANGENTS 

 
 
Abstract 
 
At rectangular coordinate system, after the first intermediate point of curve is applicated in equal arc 
intervals by sequential tangents method, it is accepted that  X axis is tangent direction passing by the first 
intermediate point and Y axis is right angeled to x axis for second intermediate point. The relation related 
to horizontal distance between the original point of curve and intersection point that tangent direction 
intersecting  x axis used to application first intermediate point is expressed as approximate realation  

t=
x

yx
22

2

 , to define underlined tangent direction. X and Y took part in formula are application elements 

concerning whole points to be applicated. To calculate the t value, at first, the calculation of  X and Y 
values concerning intermediate points of curve are necessary. In this study, a new relation, enables above 
mentioned t value to be obtained directly and simple not to depend upon values of X and Y, is developed. 
Some practical studies have been applicated related to the subject, finding and opinions have been stated.  
 
Keywords: Rectangular coordinate method, the application of intermediate point of curve, ,the method of 
sequential tangents 
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1.Giri  

 

E it yay  aral klar nda bir kurbun ara noktalar n n ard k te etler yöntemiyle aplikasyonunda, her aplike 

edilecek kurp ara noktas  için yeni bir koordinat sistemi belirlenir.  

 

Kurbun birinci ara noktas  aplike edilirken; kurp ba lang ç noktas n  some noktas na birle tiren do rultu 

X ekseni, buna dik eksen Y ekseni olarak al n r. Bu yöntemde ara noktalar e it yay aral nda al nd nda; 

her nokta için ayn  de erde olan x ve y  aplikasyon elemanlar  hesapland ktan sonra,  kurbun birinci ara 

noktas  aplike edilir.    kinci ara nokta için, birinci ara noktadan geçen te et do rultu X ekseni, buna dik 

eksen Y ekseni olarak al n r. Bu te et do rultuyu belirlemek için, te et do rultunun, birinci ara noktan n  

X ekseniyle kesi ti i noktan n, kurp ba lang ç noktas na olan uzakl  t=
x

yx
22

2

 yakla k ba nt s yla 

ifade edilmektedir (Özbenli&Tüde , 1989; Tüde , 1989). Görüldü ü üzere, t de erinin hesaplanmas  için 

önce  x ve y de erlerinin hesaplanmas  gerekmektedir.  

 

Bu çal mada; yukar da sözü edilen  t de erinin  daha basit ve kesin olarak do rudan elde edilmesini 

sa layan bir ba nt  geli tirilmi tir. Konuyla ilgili olarak uygulama yap lm , elde edilen bulgular ve 

kanaatler belirtilmi tir. 

 

 

 

2. Ard k Te etler Yönteminde t Yakla k Ba nt s n n ve Yeni Ba nt n n Elde Edilmesi 

 

2.1- t Yakla k Ba nt s n n  Elde Edilmesi 

  

Bir kurbun R yar çap ,  sapma aç s  dikkate al narak; kurbun D developman boyu (toplam yay 

uzunlu u) 

 

D=
400
2 R                                                                                                                                      (1) 

ba nt s yla hesaplan r. 
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ekil 1- Bir kurpta l yay boyu,  l  yay n  merkezden gören  aç s  ve s kiri  uzunlu u 

 

 

Ard k te etler yönteminde kurp ara noktalar  genellikle e it yay aral klar nda aplike 

edildi inden, seçilecek l yay boyu ile bu yay boyuna ait s kiri  uzunlu u aras ndaki fark n ±1 cm 

yi geçmemesi için, yar çap  R=300 metreye kadar kurplarda,  l  yay aral  yakla k olarak 

 

l’=
10
R                                                                                                                                             (2) 

al n r ( ekil 1). R>300 metre olan kurplarda, olu turulan noktalar aras ndaki yay boyu 20 metre 

al nd nda,  yay boyu ile buna ait kiri  aras ndaki fark 1cm nin de alt na dü er (Tüde  1989) .  

 

D toplam  yay boyunda, l’  yay aral nda olu acak yakla k ara nokta say s  (n’) 

 

n’= 1
'l

D                                                                                                                                        (3) 

ba nt s yla ifade edilir. Ara nokta say s , tam say  olaca  için, (3) formülüyle elde edilen  de er, 

kesirli oldu unda tam say ya yuvarlat l r. Yuvarlat lan ara nokta say s  n  olarak al nd nda, ara 

noktalar için kesin yay uzunlu u (l) 
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                  ekil 2- Ard k te etler yöntemiyle kurp ara noktalar n n aplikasyonu 

 

l =
1n

D                                                                                                                                         (4) 

eklinde ifade edilir. l yay n  gören merkez aç  ( )  

 =
R
l                                                                                                                                         (5) 

ba nt s yla elde edilir ( ekil 2). 

 

ekil 2 de P1 noktas n n x ve y aplikasyon elemanlar  

 

x = R sin                                                                                                                                       (6) 

y = 2R sin2 
2

                                                                                                                               (7) 

eklinde ifade edilir . 

 

P2 noktas n n aplikasyonu için, P1 noktas ndan geçen te et do rultunun, bu noktan n X ekseniyle  

kesi ti i noktan n (E), A kurp ba lang ç noktas na olan uzakl  (t) 
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t =EA=EP1= 
cos

tx                                                                                                                         (8) 

ba nt s yla ifade edilir (Özbenli&Tüde , 1989; Tüde , 1989). 

 

cos  için, trigonometrik özde liklerden (Ersoy, 2001; Karaali&Dilaver, 1997) yararlan larak 

cos  = 
2tan1

1                                                                                                                       (9) 

ba nt s , tan  için, ekil 1 den 

tan  =
tx

y                                                                                                                                  (10) 

ba nt s  yaz l r. Bu de erler (8) e itli inde yerine konursa 

t=(x-t) 2

2

1
tx

y                                                                                                                (11) 

elde edilir. kinci terim seriye aç l rsa 

t = (x-t) ..........
)(2

1 2

2

tx
y                           

t = x-t + 
)(2

2

tx
y                                                                                                                         (12) 

olur ve buradan  

 

t =
)(42

2

tx
yx                                                                                                                             (13) 

elde edilir. kinci terimdeki t yerine 
2
x  yakla k de eri konulursa 

t = 
x

yx
22

2

                                                                                                                                   (14) 

yakla k ba nt s  bulunur (Özbenli&Tüde , 1989; Tüde , 1989) . 

 
 

2.2- t Yeni Ba nt s n n Elde edilmesi 

 

ekil 1 de  E noktas nda kesi en daire yay n n sapma aç s  , yar çap  R olarak al n rsa, EA ve 

EP1’in  t  te et uzunluklar   
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t =R tan
2

                                                                                                                                  (15) 

ba nt s ndan kolay bir ekilde elde edilir. 

Görüldü ü üzere, t nin hesaplanmas  için, ayr ca x ve y de erlerinin hesaplanmas na gerek 

kalmamaktad r.  

 

3. Yakla k Ba nt  ile Yeni Ba nt n n K yaslanmas  

 

Muhtelif R=300 metreye kadar kurplarda,  e it yay aral klar   l=R/10  al narak, R>300 metreden 

büyük kurplarda,  yay boyu ile kiri  aras ndaki fark n ±1cm den küçük olmas  için  l=20 metre  

al narak ve muhtelif kurplarda e it yay aral n  merkezden gören farkl   aç lar  al narak; önce 

(6) ve (7) nolu ba nt larla x, y sonra (14) ve (15) ba nt larla t de erleri  hesaplanm  ve Çizelge 

1 de gösterilmi tir.  

 

Çizelge 1-Muhtelif R, l  ve  de erleriyle (14) ve (15) nolu ba nt larla hesaplanan t de erleri 

 
R l  s x y t 

(14) (15) 
100 10 6.3662 9.996 9.983 0.499 5.004 5.004 
200 20 6.3662 19.992 19.967 0.999 10.008 10.008 
300 30 6.3662 29.988 29.950 1.499 15.012 15.012 

        
400 20 3.1831 19.998 19.992 0.499 10.002 10.002 
500 20 2.5465 19.999 19.995 0.400 10.001 10.001 
600 20 2.1221 19.999 19.997 0.333 10.001 10.001 

 
R  

 
t  t 

(14) (15) (14) (15) 
100 8G 6.292 6.292 10G 7.870 7.870 
200 12.583 12.583 15.740 15.740 
300 18.874 18.874 23.610 23.610 
400 25.166 25.166 31.481 31.481 
500 31.457 31.457 39.351 39.351 
600 37.749 37.749 47.221 47.221 

 

 
Yukar da belirtilen üç ayr  ekilde yap lan hesaplarda,   (14) ve (15) ba nt larla elde edilen t 

de erlerinin birbirine e it oldu u görülmü tür. 
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SONUÇ 

 

1- Dik koordinat yönteminde ard k te etler yöntemiyle, e it yay aral klar nda kurp ara 

noktalar n n aplikasyonunda; gerek teorik aç klamada gerekse Çizelge 1 de yap lan say sal 

uygulama sonucunda da görüldü ü üzere, sözü edilen t de erinin, (14) nolu klasik ba nt  yerine,   

aplike edilecek noktalara ait x ve y  aplikasyon elemanlar  kullan lmadan, do rudan (15) nolu 

yeni  ba nt  ile hesaplanmas  uygulamada kolayl k sa lam t r. 

 

2- Pratik çal malar için  t=x/2  al nd nda; aplike edilen bir noktada yap lan konum hatas , 

kendisinden sonra gelen noktalar n konumlar n  olumsuz yönde etkileyece inden, t için (15) nolu 

yeni ba nt  ile hesaptan kaç n lmamal d r.  
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Özet 
 
Hidrografik ölçmeler ülkemizde birçok kamu ve ticari kurumlar taraf ndan yap lmaktad r. Yap lan 
çal malarda konum ölçmeleri Global Konum Belirleme Sistemleriyle (GPS/GNSS), derinlik ölçmeleri ise 
akustik sistemler yard m yla yap lmaktad r. Hareket alg lay c  sistemler hem konumlamada hem de 
derinlik ölçümlerinde önemli rol oynamaktad r. 
 
Suyun sürekli de i ken ve hareketli do as  gere i, göllerde ve denizlerde yap lan derinlik ölçmelerinde 
sadece GNSS ile konum verisi almak ve ayn  dü ey do rultuda iskandilden derinlik okumak, özellikle k y  
mühendisli i çal malar  ile hidrografik ölçme standartlar n n yüksek oldu u ölçmelerde yeterli 
olmamaktad r.  
 
Derinlik ölçmelerinde karma k bir yap ya sahip olan Çok Bimli skandil (ÇB ) Sistemleri ile birlikte 
hareket alg lay c  sistemler kullan lmaktad rlar. Özellikle geni  bim aç lar nda, denizin hareketli 
yap s ndan dolay  teknenin yalpa-boyuna sal n m-batç k hareketlerinden dolay  ölçülen derinlik ve konum 
de erlerinde farkl l klar olmakta ve hareket alg lay c  sistemler taraf ndan hesaplanan aç  de erlerine 
göre ölçülere düzeltmeler getirilmektedir. Ancak Tek Bimli skandil (TB ) Sistemlerinde bim aç lar  dar 
aç  oldu undan genelde uygulamalarda hareket alg lay c  sistemlerden yararlan lmamaktad r.  
 
Bu bildiride, hareket alg lay c  sistemlerin temel yap s , çal ma prensipleri ile ÇB  ve TB  sistemler 
kullan larak yap lan derinlik ölçümlerinde hareket alg lay c  sistemlerin kullan lmas n n gereklili i 
aç klanmaktad r. 
 
Anahtar kelimeler : Hidrografik Ölçmeler, Yalpa-boyuna sal n m-batç k, Hareket Alg lay c  Sistemler 
 
 
 

REQUIREMENT OF MOTION SENSORS IN HYDROGRAPHIC SURVEYING 
 
Abstract 
 
Hydrographic surveys are widespread used by many foundations. Global Navigation Satellite Systems 
(GNSS) are used for determining the position and acoustic systems are used for determining the depth. 
Motions sensors are important for both determining the position and depth. 
 
Using GNSS alone for determining the position and reading the depth values from echosounder on the 
same vertical line is not enough for the hydrographic surveying which needs high accuracy. 
 
Motion sensors are used with Multi Beam Echosounder systems. Measured depth and position values are 
corrected with angles values which are calculated by motion sensors especially on wide beam angles. 
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Single Beam Echosounder systems usually use acute angles, so the motion sensors are not used with 
Single Beam Echosounder systems. 
 
Main formation of motion sensors and main principles of these sensors are explained in this study. Also 
necessity of the systems with Multi Beam and Single Beam Echosounder Systems are explained.  
 
Keywords: Hydrographic Surveys, Roll-Pitch-Heave, Motion Sensors. 
 
 
1.Giri  
 
Ülkemizde hidrografik çal malar, gerek kamu gerekse özel firmalar taraf ndan yap lmaktad r. 
Üniversiteler, Seyir, Hidrografi ve O inografi Dairesi, Devlet Su leri Genel Müdürlü ü, Maden Teknik 
Arama Enstitüsü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl  gibi kamu kurumlar n n yan nda say s  çok fazla 
olmayan ticari firmalar taraf ndan denizlerimizde, göllerde ve k y  alanlar nda ölçmeler yap lmaktad r.  
 
Ülkemizde halen Hidrografik Ölçmeler için haz rlanm  bir standart olmamas na kar n çal malar 
Uluslararas  Hidrografi Örgütünün 2008 y l nda be inci bask n  yay mlad  IHO S44 standartlar na göre 
yap lmaktad r. Bu standart, gemilerin seyrine yönelik haz rlanm  bir standart olup, özel mühendislik 
çal malar  ve k y  mühendisli i uygulamalar  için bazen yetersiz kalmaktad r. Amerika, sviçre, Norveç 
gibi ülkelerde bu gibi özel uygulamalar için haz rlanm  IHO S44’ den daha iyi do ruluklu standartlar 
kullan lmaktad r. Ülkemizde, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli ine hidrografik 
ölçmelerle ilgili bir bölüm eklenmesi yönünde yönetmelik de i ikli i çal malar  halen devam etmektedir. 
 
Ülkemizde seyir amaçl  hidrografik haritalar n üretimi Seyir Hidrografi ve O inografi Dairesi Ba kanl  
(SHODB) taraf ndan yap lmaktad r. SHODB, ayr ca Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) gibi 
çal malarda onay kurumudur. Teknolojinin ilerlemesiyle hidrografik ölçmelerde kullan lan alet ve 
donan mlar da geli erek her disiplin taraf ndan kullan labilir hale gelmi tir. Hidrografinin çok disiplinli 
uygulamal  bir bilim oldu u dü ünüldü ünde, üretilen hidrografik haritalardaki konumsal ve derinlik 
hatalar n n kontrolü ve tespiti, k y  mühendisli i ve özel ölçmeler gibi uygulamalar  için önem 
ta maktad r. Ölçmeler s ras nda kullan lan tekne tipi, alet ve donan mlar ile bunlar n do ruluklar  gibi 
unsurlar da dikkate al narak, tekne ile nas l bir havada ölçü yap ld , tekne hareketlerinden kaynaklanan 
yalpa, boyuna sal n m, batç k de erlerinin de göz önüne al nmas  yüksek do ruluklu çal malar için 
gereklidir.   
 
Bu bildiride teknenin hareketlerinin ölçülen derinli i ne kadar etkiledi i, hem tek bimli iskandil sistemleri 
için hem de çok bimli iskandil sistemleri için aç klanmaktad r. Bu etkilerin giderilmesi için ölçmelerde 
hareket alg lay c  sistemlerin kullan lmas n n yararl  oldu u aç klanmaktad r. 
 
 
2. Meteorolojik Etkiler ve Teknenin Hareketleri 
 
Su ortam  çe itli meteorolojik etkilerden dolay  dura an bir yap ya sahip de ildir. Ba ta rüzgar olmak 
üzere, atmosferik bas nç, s cakl ktaki de i imler ve gelgit hareketleri de suyun seviyesinin de i mesine 
yol açmaktad r. Atmosfer bas nc n n yükselmesi deniz seviyesinde alçalmaya, azalmas  ise yükselmeye 
neden olmaktad r. S  k y larda karadan denize esen rüzgarlar deniz seviyesini alçaltmakta, denizden 
karaya esen rüzgarlar ise suyu k y ya do ru itmekte ve deniz seviyesini yükseltmektedir. Bu hareket dalga 
kabarmas  olarak da tan mlanmaktad r. Rüzgar dalgalar  periyotlar n  koruyarak uzun mesafeler kat etmek 
suretiyle k y ya ula rlar. Bu dalgalar k y ya yakla t klar nda azalan derinli in etkisiyle dalga boylar  
azalmaya ba lamakta ancak yükseklikleri artmaktad r (Aykut,2009). 
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ekil 1. Dalga hareketi ile ilgili gösterimler  
 
Denizdeki dalga ve çalkant lardan dolay  ölçme teknesi yalpa, batç k ve boyuna sal n m hareketleri 
yapmaktad r ( ekil 2). Yalpa hareketi, ölçme teknesinin sa  ya da sola yatmas ndan kaynaklanan hareket, 
batç k hareketi teknenin dü ey yönde bat p ç kmas ndan kaynaklanan hareket ve boyuna sal n m hareketi 
ise teknenin ba -k ç do rultusunun hareketi olarak tan mlanmaktad r.  
 

 
 

(a) Yalpa hareketi 
 

           
 
                     (b) Batç k hareketi                                                 (c) Boyuna sal n m hareketi 

 
 

ekil 2. Ölçme teknesinin hareketleri 
 
3. Hareket Alg lay c  Sistemler 
 
Hareket alg lay c  sistemler, hidrografik ölçmelerde teknenin hareketlerini belirlemenin yan  s ra hava 
ula m nda uça n hareketlerinin belirlenmesinde, makine kontrolünde ve art k her alanda kullan lan 
sistemlerdir ( ekil.3). 
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ekil 3. Hareket alg lay c  sistemlerin kullan m alanlar  
 
Hareket alg lay c  bir sistem, do rusal ivmeölçer ve aç sal de i im alg lay c s ndan olu maktad r (TSS, 
1998; Elac, 1997). Bu bile enler hareket alg lay c  sistem içinde, birbirine dik üç eksende, her eksende bir 
do rusal ivmeölçer ile bir aç sal de i im alg lay c  olacak ekilde konumland r lm t r. 
 
 
3.1 Do rusal vmeölçer 
 
Do rusal ivmeölçerler,  dayan kl  bir kütle ile bulma ve geri besleme ünitelerinden olu makta ve hareket 
alg lay c  içinde kullan lmaktad r.  Dayan kl  kütle, do rusal ivmeölçerin en duyarl  olup ince dairesel 
ekilsiz bir silikon dilimi içermektedir. Bu malzeme bir yönde elastikken di er yönlerde kat  olma 

özelli ine sahiptir (TSS, 1998). Bulma k sm  yer de i tirmeyi belirlemekte, geri besleme kuvveti 
uygulayarak dayan kl  kütleyi eski konumuna geri getirmektedir. 
 

 

ekil 4.Bulma ve geri besleme a   (Elac, 1997) 

Dayan kl  kütlenin her iki yüzünde elektriksel bir bobin bulunmakta ve bunlar birbirlerine elektrik 
devreleriyle ba l d r. Dayan kl  kütledeki hareketler, bobinlerin m knat slara do ru hareket etmesini 
sa lamaktad r. Dayan kl  kütle ivmelenme olmad  sürece iki m knat s n ortas nda durmaktad r. 
Kondansatör ile konum dedektörü dengeli olaca ndan yükselticiden hiçbir ç k  olmayacakt r (TSS, 
1998). Herhangi bir ivmelenme oldu unda dayan kl  kütle iki m knat s aras ndaki merkezi konumundan 
ayr lacakt r. Böylelikle kondansatör dengeli durumdan uzakla arak konum dedektörü yükselticiye sinyal 
gönderecektir. Yükseltici ba l  iki bobin aras ndan ç k  ak m  sa layacakt r. Ç k  ak m n n büyüklü ü 
bobinleri m knat s n merkezine do ru hareket ettirirken ayn  zamanda dayan kl  kütleyi de hareket 
ettirecektir (Elac, 1997). 
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3.2 Aç sal De i im Alg lay c lar  
 
Aç sal de i im alg lay c lar  üç eksenden her birinde dönmeye duyarl d r. Herhangi bir yöndeki do rusal 
hareketten etkilenmeden aç sal h z ölçülmektedir. Aç sal de i im alg lay c lar  basit sarkaç ile benzer 
özelliklere sahiptir. Basit sarkaç, bir ip ve bu ipin ucunda as l  duran bir kütlenin, dü ey do rultu ile çok 
küçük aç  yaparak sallanmas  sonucu basit harmonik hareket yapan bir araçt r ( ekil 5). Basit sarkac n 
özelli i, harekete ba lad nda sal n m düzlemini de i tirecek herhangi bir de i ime kar  direnmesidir 
(TSS, 1998). Sarkac n as lma noktas  a a daki gibi döndü ünde sal n m düzlemi dönmemektedir. 

        

ekil 5. Basit sarkaç ve titre en kütle (Elac, 1997) 

ekil 5’ de büyük bir ölçekte görülen titre en kütle basit sarkaç ile benzer özelliklere sahiptir. Burada d  
kuvvetler kütleyi titre tirmekte ve böylece A ve A’ z t dü üm noktalar  e zamanl  olarak kütlenin merkezi 
yönünde içeriye do ru hareket etmektedir.  Daha sonra yine e  zamanl  olarak d ar ya do ru hareket 
etmektedir. B ve B’ z t dü üm noktalar  da benzer hareket yapmaktad r. Bu noktalar aras nda bulunan C 
ile gösterilen dört adet dü üm noktas , yukar da aç klanan hareketler meydana gelirken dura an 
kalmaktad r. Dönme ile fiziksel kütlenin parçalar  önce dü üm noktalar nda bulunmakta ve z t dü üm 
noktalar ndan birine do ru hareket etmekte ve böylelikle titre meye ba lamaktad rlar. Aç sal alg lay c lar 
ile dönme de i imini bu ekilde belirlemektedir. Dönme de i iminin ölçülebilmesi için de i im 
alg lay c s  kütledeki titre imin de i mez modelini saptamal  ve bu de i mez model ile kütle aras nda 
herhangi bir hareket oldu unda bunu belirlemelidir (TSS, 1998). Titre en kütlenin etraf nda aç sal 
de i im miktar n  belirlemek için ba lant  noktalar  bulunmaktad r. Bu ba lant  noktalar  kullan larak 
d ar ya sinyal ç k  yap lmakta ve böylelikle elektriksel olarak aç  de i imleri belirlenmektedir. 
 
4. skandilin Bim Yap s na göre Teknenin Hareketlerinin ncelenmesi 
 
Akustik enerji deniz taban na do ru dü ey yönlendirilmi  bim eklinde gönderilmekte olup, aletler bim 
yap s na göre tek bimli iskandil (TB ) ve çok bimli iskandil (ÇB ) aletleri olarak adland r lmaktad r. 
 
Tek bimli iskandil aletleriyle yap lan ölçmelerde ölçme teknesinin yalpa ve boyuna sal n m hareketinin 
derinli e olan etkisi, ancak yalpa R ve boyuna sal n m P  aç lar n n bim aç s n n yar s ndan ( 2/ ) 
büyük oldu u ko ullarda geçerlidir (Aykut, 2009; IHO, 2005). ekil 6’ da yalpa etkisinin ölçülen 
derinli e etkisi görülmektedir. Ölçülen derinli e ( Öd ) yalpa düzeltmesi getirilerek gerçek derinlik de eri 
(1) e itli iyle hesaplanmaktad r.   
 

)
2

cos( Rödd                      (1) 
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ekil 6. Yalpa etkisinin gösterimi 
 
Batç k etkisi, ölçme teknesinin dü ey yöndeki hareketi sonucu derinlik ölçülerinde ortaya ç kan, özellikle 
dalgal  ortamlarda yap lan ölçmelerde anlaml  bir ekilde derinliklerin hatal  ölçülmesine neden 
olmaktad r (Alkan, 1998). Bim aç s ndan ba ms z bir hareket olan batç k hareketi belirlenerek ölçülen 
derinlik de erine, düzeltme olarak getirilmelidir. Hareket alg lay c  sistemlerden yararlan larak bu etki 
giderilebilir. 
 
ÇB  sistemlerinde ise tek bir hatta bir yelpaze eklinde her yöne do ru akustik bim gönderilmektedir. 
Yap lan ölçmelerde derinlik, gönderilen her bir akustik bimin seyir mesafesi (R) ile her bir akustik bim 
gönderilme aç s n n (bim gönderme aç s , ) kosinüsü ile çarp m yla hesaplanmaktad r ( ekil 7). 
 

cosRd                       (2) 
 
 
Gönderilen her bir bimin deniz taban ndaki kaplama uzunlu u a a daki e itlik yard m yla belirlenebilir. 
 

tansin dRy                     (3) 
 

 

ekil 7.ÇB  çal ma yöntemi (Godin, 1997) 
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Akustik bimin gönderme üniteleri olan transdüserlerin gemiye montaj  da önem ta maktad r. 
Transdüserler T, V, vb gibi farkl  biçimlerde olabilmektedirler. Örne in 45 derecelik V tipi bir 
transdüserin montaj ndaki 1 derecelik aç  hatas  derinlikte %1.8’ lik bir hataya neden olmaktad r (Elac, 
1999).  
 
 

 
 

ekil 8. ÇB  ölçmelerinde yalpa ve boyuna sal n m etkisinin gösterimi (Aykut, 2009) 
 
 
Tekne yalpa yapt nda her bir bimin deniz taban na ula p geri dönme zaman  da de i ecek dolay s yla R 
mesafesi de de i ecektir. Yukar daki ekilde  bim gönderme aç s  olmak üzere, R  yalpa aç s , P  ise 
boyuna sal n m aç s d r. Teknenin yalpa ve boyuna sal n m hareketleri göz önüne al nd nda derinlik (4) 
e itli i ile hesaplanabilir. 
 

)(coscos RPRd                                                                                                                              (4) 
 
(4) e itli i, R  yalpa ve P  boyuna sal n m aç lar na ba l  türevleri al narak tekrar düzenlendi inde (5) 
ve (6) e itlikleri elde edilir. 
 

RRPR Rd )(sincos                     (5) 
 

PRPP Rd )(cossin                   (6) 
 
Yalpa ve boyuna sal n m aç lar na ba l  olan derinlik do rulu u a a daki e itliklerle hesaplanmaktad r 
(Aykut, 2009). 
 

222 ))tan(.cos.( RRPRd d                   (7) 
 

222 )sin.( PPPd d                                 (8) 
 

ekil 9’ da (7) e itli i kullan larak farkl  derinliklerde hesaplanan, teknenin 5 derece yalpa yapt , 
sensörün yalpa belirleme do rulu unun 0.05 derece oldu u ve teknenin boyuna sal n m ve batç k 
hareketine maruz kalmad  varsay larak, farkl  bim aç lar  için de erlendirme yap lm t r. Yalpa 
hareketinin derinlik do rulu una etkisi hesaplanm  ve a a da gösterilmi tir. ÇB  ile yap lan ölçmelerde 
dar bim aç lar nda yalpa etkisinin geni  bim aç lar ndakine nazaran daha küçük oldu u görülmektedir.  
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ekil 9. Derinlik do rulu una 5 derecelik yalpa etkisinin bim aç lar na göre de erlendirilmesi 
 

ekil 10’ da (8) e itli i kullan larak 100 m derinli e kadar hesaplanan, teknenin 5 derece boyuna sal n m 
yapt , sensörün bu hareketi belirleme do rulu unun 0.05 derece oldu u ve teknenin yalpa ve batç k 
hareketine maruz kalmad  varsay larak, farkl  derinlikler için de erlendirme yap lm t r. Bilindi i gibi 
boyuna sal n m hareketi, teknenin bim aç s ndan ba ms z bir harekettir. Boyuna sal n m hareketinin 
derinlik do rulu una etkisi hesaplanm  ve a a da gösterilmi tir. Boyuna sal n m hareketinin, derinlik 
do rulu una etkisinin yalpa hareketine göre daha az oldu u görülmektedir. 
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ekil 10. Derinlik do rulu una 5 derecelik boyuna sal n m etkisinin derinli e göre de erlendirilmesi 

 
 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Hidrografik çal malarda ölçülen derinlik birçok d  faktörlerden etkilenmektedir. Yalpa ve boyuna 
sal n m hareketleri di er etkilere nazaran ölçülen derinli i daha çok etkilemektedir. Derinlik ölçümlerinde 
teknenin hareketlerinin hassas olarak belirlenmesi için yukar daki bölümlerde de detayl  olarak 
aç klanm  olan bu hareketlerin hareket alg lay c  sistemler taraf ndan belirlenmesinin yararl  olaca  
dü ünülmektedir.  
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TEKEL ÜRÜNLER  SATI  NOKTALARININ, E T M VE SA LIK 
KURULU LARI LE  SPOR ALANLARINA OLAN 

UZAKLIKLARININ, YASAL UZAKLA MA MESAFELER NE GÖRE  
ARA TIRILMASI 
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1   Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Edirne hince@trakya.edu.tr 
2  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu Osmaniye 

 
 
Özet 
 
Günümüzde yerle im alanlar nda tekel ürünlerini satan büfe, dükkan, market, gece kulübü ve birahane  

gibi yerlerin, konuyla ilgili yasa gere ince; e itim ve sa l k kurulu lar  ile spor alanlar ndan 100 metre 

uzakl kta yer almas  gerekmektedir.  Pratik hayatta, belediyelerin, bu yasaklama uzakl na gere i kadar 

riayet etmeden, hatta bu yasaklama uzakl n  dikkate almadan,  bir k s m   büfe dükkan ve marketlerin  

ticari faaliyette bulunmas na izin  verdi i görülmektedir. Toplumda gençlerimizin tekel ürünleriyle 

zehirlenmesini önlemek amac yla yasal olarak getirilen bu uzakl n i lerli ini sa lamak için, 

belediyelerde çal an meslekta lar m za; tekel ürünlerini satan yerlerin, belirtilen yasal uzakl kta olup 

olmad n    belirlemek konusunda önemli görevler dü mektedir. Bu çal mada; Osmaniye ilimize ait hali 

haz r haritada, Osmaniye ilinde yer alan e itim ve sa l k kurulu lar  ile spor alanlar n n çevresinde 100 

metrelik yasaklama band  olu turulmu , tekel ürünlerini satan büfe, dükkan, market ve gece kulüplerinin 

bu yasaklama band  içinde yer alanlar  tespit edilmi  ve bunlar n  toplam say lar na göre say sal analizi 

yap lm t r.  

 

Anahtar kelimeler : Tekel ürünleri sat  noktalar yla ilgili yasa, e itim ve sa l k kurulu lar  ile spor 

alanlar ndan uzakla ma mesafesi, tekel sat  ruhsat      
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GPS ANTENLER N N KAL BRASYONU 
 

E.GÜLAL, N.O. AYKUT, B.AKPINAR 
 

Y ld z Teknik Üniversitesi, n aat Fakültesi, Harita Mühendisli i Bölümü, 
Ölçme Tekni i Anabilim Dal , stanbul 

egulal@yildiz.edu.tr, oaykut@yildiz.edu.tr, bakpinar@yildiz.edu.tr, 
 
 
Özet 
 
GPS günümüzde mühendislik ölçmeleri ile ilgili uygulamalarda yo un olarak kullan lmaktad r. 
Yüksek do ruluk gerektiren bu uygulamalarda GPS ölçü ve de erlendirme yöntemleri kadar GPS 
donan m n n da önemi büyüktür. Uygulamalarda kullan lan GPS donan m n n kusursuz olarak 
çal mas  yüksek do rulu un sa lanabilmesi için ön ko uldur. Bu nedenle uygulamalarda kullan lan 
donan mlar n, özellikle GPS antenlerinin kontrol ve kalibrasyonlar  büyük önem kazanmaktad r. 
GPS ile ba l konum belirlemede en az iki GPS anteni, belirlenecek olan baz n iki ucuna geometrik 
anten merkezleri dikkate al narak kurulur. Ancak GPS al c lar  uydulardan gelen sinyallerin 
topland , elektriksel anten faz merkezinin konumunu belirlemektedir. Anten geometrik merkezi ile faz 
merkezi aras ndaki fark birkaç milimetreden santimetre seviyelerine kadar farkl l k 
gösterebilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek bu fark n yüksek do ruluk gerektiren mühendislik 
uygulamalar nda dikkate al nmas  gerekmektedir. 
Bu çal mada, GPS anten kalibrasyonlar  ile ilgili bilgiler verilmi , kalibrasyon yöntemleri ve 
konunun mühendislik ölçmeleri aç s ndan önemi aç klanm t r. 
 
Anahtar kelimeler: GPS, Anten, Faz Merkezi, Kalibrasyon. 
 

GPS ANTENNA CALIBRATION 
 
Abstract 
  
GPS is currently being used for applications about engineering measurements actively. GPS hardware 
is important as much as GPS measurement and processing methods. GPS hardware must operate 
perfectly for achieving the high precision. Therefore the calibration of GPS hardware, especially 
calibration of GPS antennas is very important. In relative positioning by GPS, at least two GPS 
antennas are used by considering the geometrical centers of antennas. However GPS receivers 
determine the position of electrical phase center of antennas. The difference between the geometrical 
center and electrical phase center varies from several millimeters to centimeters. Therefore this 
difference must be considered in engineering applications which needs high precision.  
In this study, information about GPS antenna calibration is given and calibrations methods and the 
importance of the subject for engineering measurements are explained.  
 
Keywords: GPS, Antenna, Phase Center, Calibration.    
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1. Anten Faz Merkezi (AFM) ve Faz Merkezi De i imi (FMD) 
 
GPS faz ölçümünün referans noktas  GPS anteninin elektriksel faz merkezidir. Anten kalibrasyonu ile 
anten referans noktas na göre elektriksel faz merkezi ve bu noktan n yükseklik ve azimuta ba ml  
de i imimin belirlenmektedir.  Anten faz merkezinin tan mlanmas nda GPS ile ölçülen fazlar n anten 
faz merkezinde topland  kabul edilir.  Bir antende sadece bir mekanik anten referans noktas  (ARN) 
tan mlanabildi i için anten yüksekli i gibi tüm merkezlendirme elemanlar  bu noktaya dayanmaktad r. 
Uluslararas  GPS Servisi (IGS) tan mlamas na göre ARN aletin dü ey ekseni üzerinde ve alt nda 
bulunmaktad r. Anten parametreleri olarak anten referans noktas  (ARN) ile anten faz merkezi (AFM) 
aras ndaki vektör tan mlan r. GPS antenlerinin kalibrasyonunda bu vektörün yatay konumdaki x 
(kuzey bile en) ve y bile eni ile h yükseklik bile eni her iki L1 ve L2 ta y c  frekanslar  için ayr  ayr  
belirlenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 1. Anten faz merkezinin geometrik tan mlanmas  
Anten parçalar n n elektromanyetik özelikleri nedeniyle ideal durum olan küresel faz yüzeyinden 
sapan faz hatas  olu maktad r. Faz merkezinin konumu uydu da l m na ba l  olarak, yani sinyalin 
geli  aç s na göre de i mektedir. Buna göre faz hatas  yükseklik aç s na ve azimuta ba l  olarak iki 
ekilde de i mektedir, ekil 2. Ortalama faz merkezi, tüm yönlerden al nan sinyallerden olu an 

küresel eklin orta noktas  olarak tan mlan r, (Görres, B. 2001). 
 

 
ekil 2.  Yüksek aç s na ve azimuta ba l  faz hatas  (Görres, B. 2001) 

Faz hatas n n modellenmesinde ekil 3’de geometrik olarak tan mlanan ve e itlik 1 ile verilen 
fonksiyonu kullan lmaktad r. 

ARN

AFM
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ARN

AFM
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Ortalama faz

Gerçek fazAFM

ARN

x, y
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Gerçek fazAFM
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ekil 3. AFM ve FMD tan mlanmas  Campbell, J, vd. (2004) 
 
a faz merkezi ofseti ve do rultuya ba ml  faz merkezi hatas n n ölçülen uzunlu a etkisi,  
 

),(d.r.a),(dr 0          (1) 

 
e itli i ile tan mlan r. Burada; a, Anten referans merkezine göre faz merkezi ofseti vektörünü (a=(ax, 
ay, ah)),  r0= Zenit aç s  , azimut  olan uydu yönündeki birim vektörü, d ( , )= Do rultuya ba ml  
faz merkezi hatas  (FMD)’yi ve = Sinyalin ta y c  dalga boyunu fade etmektedir. 
 
Faz merkezi hatas n  tan mlayan e itli in çözümü iki a amada gerçekle tirilir. Önce anten faz 
merkezinin koordinat , sonrada do rultuya ba ml  d ( , ) polinom, poligon ya da geli tirilen küresel 
alan fonksiyonu ile modellenir, (Campbell, J, vd. 2004). 
 
2. Anten Faz Merkezi De i iminin Etkisi 
 
Anten faz merkezi ofseti ve faz merkezi de i imi gibi anten özelliklerinin de erlendirilmeye 
kat lmamas  özellikle hassas konum belirleme uygulamalar nda yan lt c  sonuçlara neden olabilir.  
Anten faz merkezi ofsetinin de erlendirmeye kat lmamas  çözüm sonuçlar n  mm seviyesinde ve hatta 
özellikle yükseklik bile eninde cm de erlerine de i tirmektedir. Anten faz merkezi de i imi yüksek 
aç s na ve azimuta ba l  olmak üzere iki bile enden olu maktad r. Yükseklik aç s na ba l  de i imin 
etkisi azimuta ba ml  bile enden çok daha büyüktür. Ayn  yap  elemanlar ndan olu tu u kabul edilen 
ayn  tip antenin kullan lmas  ve ayn  yöne yönlendirilmeleri durumunda k sa baz mesafelerinde faz 
merkezi hatas  elimine olmaktad r. Faz merkezi hatas n  etkisi GPS ölçülerinde farkl  anten tiplerinin 
kullan lmas  ve antenlerin farkl  yönlere yönlendirilmeleri durumunda ortaya ç kmaktad r. Uzun baz 
mesafelerinde yerin küreselli i nedeniyle antenlerin ayn  yöne yönlendirilmeleri mümkün 
olmamaktad r. 
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ekil 4 a. K sa baz ayn  antende AFM de i iminin etkisi (Menge, F., Seeber G. 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 4 b. K sa baz farkl  antende AFM de i iminin etkisi  (Menge, F., Seeber G. 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 4 c. Uzun  baz ayn  antende AFM de i iminin etkisi (Menge, F., Seeber G. 1999) 
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ekil 4’de farkl  durumlar gösterilmektedir. ekil 4a k sa baz mesafelerinde ayn  tip anten kullan lmas  
ve antenlerin ayn  yöne yönlendirilmeleri durumunu göstermektedir. Bu durumda uydunun sinyali 
ayn  anda ve ayn  yönden al nmakta böylelikle faz hatas  her iki istasyonda ayn  olmaktad r. ekil 4b 
k sa baz mesafelerinde ayn  yöne yönlendirilmi  farkl  tipteki antenlerin durumunu göstermektedir. 
Uydu sinyali ayn  yönden al nmas na ra men her iki antenin farkl  anten ofsetleri olmas  nedeniyle faz 
merkezinin sonuçlar üzerinde etkisi olmaktad r. Literatürde böylesi durumlarda özellikle yükseklik 
de erlerinde 10cm’ye varan de i imlerin olabilece i ifade edilmektedir. ekil 4c uzun baz 
mesafelerinde (>100 km) ayn  tip antenlerin kullan lmas  durumunu göstermektedir. Yerin küreselli i 
nedeniyle antenlerin birbirine göre farkl  aç larda olmas  ve böylelikle sinyallerin ayn  yönden 
al namamas  nedeniyle hata ortaya ç kmaktad r. Bu hata miktar  0.015 ppm de erine ula maktad r, 
(Menge, F., Seeber G. 1999). Böylesi durumlarda anten faz merkezi de i iminin de erlendirmelerde 
göz önünde bulundurulmas  büyük önem ta maktad r. 
 
 
3. Anten Kalibrasyon Yöntemleri 
 
GPS antenlerinin kalibrasyonu ba l ve mutlak kalibrasyon yöntemleri olmak üzere iki ekilde 
gerçekle tirilmektedir. Ba l kalibrasyon yöntemi arazide gerçekle tirilmekte olup, kalibrasyon 
parametreleri belirlenecek anten, referans antenine göre kalibre edilmektedir. Bu yöntemde referans 
antenini önceden mutlak kalibrasyonunun yap lm  olmas  gerekmektedir.  
Ba l kalibrasyonun temel prensibi koordinat de erleri olarak bilinen k sa bir baz  uzun süre 
ölçülmesine dayanmaktad r. Baz n bir noktas nda referans anteni di er ucunda kalibre edilecek anten 
bulunmaktad r. Baz mesafesinin k sa olmas  (birkaç metre) nedeniyle uydu yörünge hatas  ile 
iyonosfer ve troposferin etkileri göz ard  edilebilecek kadar küçük olmaktad r. Bu yöntemde tüm uydu 
geçi lerinin gözlenmesi ve sinyal yans mas n n etkisini büyük ölçüde elimine etmek için en az 24 
saatlik uzun süreli gözlem yap lmaktad r. 

 
ekil 5. Ba l kalibrasyon 
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GPS ölçülerinin de erlendirilmesinden elde edilen de erler ile önceden hassas olarak belirlenmi  baz 
uzunlu u ve koordinat de erlerinden olan fark ba l faz merkezi hatas  olarak kabul edilir. Farklar n 
koordinat düzleminde al nmas  ile anten faz merkezi ofseti (AFM), gözlem düzleminde hesaplanmas  
ile de faz merkezi de i imi (FMD) elde edilir. Genellikle etkisi daha fazla olan yükseklik aç s na ba  
olan faz merkezi de i imi hesaplan r. Hesaplamalarda polinom, poligon ya da geli tirilen küresel alan 
fonksiyonu kullan lmaktad r. Mutlak kalibrasyon referans antenine ba l  olmadan gerçekle tirilir. 
Mutlak kalibrasyon ekosuz odada ve robot yard m  ile arazide olmak üzere iki ekilde yap lmaktad r. 
Robot yard m  ile gerçekle tirilen mutlak kalibrasyon yönteminin temel prensibi, istasyona ba ml  
sinyal yans mas  ve AFM hata bile enlerinin etkilerini bir birinden ay rarak sinyal yans mas  hatas n  
elimine etmektir.  
 

 
 

ekil 6. Robot yard m  ile mutlak kalibrasyon (Wübbena, G. vd. 2006) 
 
Di er bir mutlak kalibrasyon yöntemi ise laboratuar ortam nda ekosuz bir odada 
gerçekle tirilmektedir. Özel olarak tasarlanm  olan ekosuz odada GPS sinyali yapay olarak 
üretilmekte ve tam kar s nda bulunan kalibre edilecek anten kayd r larak ve döndürülerek ölçüler 
yap lmaktad r. Ba lang ç konumuna göre olan farklardan ortalama anten faz merkezi elde edilir.  
 

 
 

ekil 7. Laboratuarda ekosuz odada mutlak kalibrasyon (Zeimetz, P. vd. 2009) 
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4. Y ld z Teknik Üniversitesinde Anten Kalibrasyonu 
 
YTÜ Harita Mühendisli i Bölümü Ölçme Tekni i Anabilim Dal  bünyesinde faaliyet gösteren 
Kalibrasyon Laboratuar nda GPS antenlerinin kalibrasyonlar  konusunda çal malar yürütülmektedir. 
GPS antenlerinin ba l kalibrasyonu ile ilgili olarak Davutpa a Yerle kesi n aat Fakültesi D blok 
üzerinde ba l anten kalibrasyonu deney düzene i kurulmu tur. Ölçme Tekni i Anabilim Dal na 
eme i geçen emekli ö retim üyeleri ad na 5 adet metal pilye eklinde sabit istasyon tesis edilmi tir. Bu 
istasyonlardan aralar ndaki mesafe 5 metre olan GNSS ve UZEL istasyonlar  GPS antenlerinin 
kalibrasyonunda kullan lmaktad r. GNSS istasyonu referans anten istasyonu, UZEL istasyonu ise 
kalibre edilecek antenlerin monte edildi i istasyondur. Bu iki istasyon aras ndaki mesafe hassas 
elektronik uzunluk ölçerler ile ölçülmü , koordinatlar  tekrarl  uzun süreli GPS ölçülerinin 
de erlendirilmesi ile belirlenmi tir. Ayr ca pilyeler aras ndaki yükseklik fark  hassas say sal nivo ile 
belirlenmi tir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekil 8. GPS ba l anten kalibrasyon istasyonlar  
 

 
 

ekil 9. stasyonlar aras  hassas mesafe ölçümü 
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Çal man n yay na haz rland  süreç içerisinde referans anten olarak mutlak kalibrasyonu yap lm , 
Dorne-Margolin elemanl  Ashtech GNSS Choke Ring anteni temini için çal malar ba lat lm  olup, 
ileriki çal malarda gerçekle tirilen uygulamalar ve sonuçlar hakk nda bilgiler verilecektir.  
 
Sonuçlar 
Özellikle hassas konum belirleme uygulamalar nda GPS antenlerinin kalibrasyonu büyük önem 
ta maktad r. IGS ve ilgili anteni üreten firma taraf ndan verilen de erler ayn  yap  tarz ndaki tüm 
antenler için geçerlidir. GPS antenlerinin kalibrasyonu ile sadece söz konusu anten için kalibrasyon 
parametreleri hesaplanmaktad r. Anten kalibrasyon parametreleri hem anten faz merkezi ofseti olarak 
yatay ve dü ey bile ende hesaplanmal  hem de faz merkezi de i imi olarak yükseklik aç s na ve 
azimuta ba l  olarak hesaplanmal d r. YTÜ Harita Mühendisli i Kalibrasyon Laboratuar nda GPS 
antenlerinin kalibrasyonu ile ilgili ara t rma çal malar  ba lat lm  olup, laboratuar n faaliyetleri 
uygulamalar  ve sonuçlar  ileriki çal malarda yay nlanacakt r.      
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KULLANARAK ZAMAN SER LER  ANAL Z  LE 
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 H. ERDO AN 

 
Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisli i Bölümü, 
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Özet 
 
GPS verilerinin analizinde manyetik aktivitenin, dolay s yla iyonosferdeki de i imlerin göstergesi olan 
Global Kp indisinin de i imleri hakk nda elde edece imiz bilgilerle, daha do ru ve güvenilir konum ve 
zaman bilgisi elde edilecektir. Bu nedenle, 1932 y l ndan 2010 y l na kadar 13 gözlem istasyonundan 3’er 
saatlik ara ile gözlenen lokal manyetik indis K de erinden hesaplanan Global Kp indis de erlerinin 
günlük de i imleri zaman serileri analizi ile tan mlanm t r. Analiz sonucu, Global Kp de erlerinin 
azalan yönde çok küçük lineer bir de i im gösterdi i görülmü tür. Periyodik bile en analizinde ise, 
güne ten yay lan yüklü parçac klar taraf ndan meydana gelen y ll k ve 11 y ll k de i imler, güne in 
iyonosfer üzerindeki etkisinden ve ayr ca Güne  ile Ay’ n atmosfer üzerindeki gel-git etkilerinden 
kaynaklanan günlük de i imler, on y llar veya yüzy llar boyunca, genellikle s v  d  çekirdekteki ak kan 
hareketlerden kaynaklanan uzun dönemli periyodik de i imler tespit edilmi tir. Son olarak da stokastik 
bile en analizinde, güne  kaynakl  manyetik aktivitelerin iyonosfer tabakas nda neden oldu u düzensiz 
de i imler yedinci dereceden otoregresif [AR(7)] model ile tan mlanm t r. 
 
Anahtar kelimeler: Zaman serileri analizi, yermanyetik indisi, iyonosfer. 
 

IDENTIFICATION OF IONOSPHERIC VARIATIONS BY TIME SERIES ANALYSIS 
USING JEOMAGNETIC INDEX Kp 

Abstract 
 
In the GPS data analysis, we will obtain more accurate and reliable position and time information using 
changes of Planetary Kp index as an indicator of changes in the ionosphere or magnetic activity. 
Therefore, from 1932 to 2010 daily changes of Planetary Kp index values are defined by the analysis of 
time series. As a result of the analysis, a very small linear change was seen in the Planetary Kp values in 
the decreasing direction. Also, in the analysis of periodic component, annual and 11 annual periodic 
variations caused by charged particles emitted from the sun, daily variations caused by the sun’s effects 
to ionosphere and Sun and Moon’s tidal effects to atmosphere, and during ten years or centuries long 
term periodic variations arising from movements in the liquid outer core were found. Finally, in the 
analysis of the stochastic component, irregular variations of the ionosphere layer caused by sun were 
defined by AR(7) model. 
 
Keywords: Time Series Analysis, geomagnetic index, ionophere. 
 
1. Giri  
 
yonosfer yeryüzünden itibaren 70 km ile 1000 km aras ndaki bölgede yer al r. De i ik yüksekliklerde 

de i ik dalgaboylar na sahip olan güne  n n n emilmesi ve iyonla ma farkl l klar  iyonosferin D- E- F1 
ve F2 tabakalar n  olu turmaktad r. Bu iyonla ma, dalga n m  ve parçac kl  n m nedeniyle olu an 
güne in aktivitesinin bir fonksiyonudur (Schaer, 1999). Güne in ultraviyole enerji üretimi de i kendir; 
yakla k 11 y lda bir maksimum olmaktad r (Parkinson ve Spilker, 1996). Güne in ultraviyole 
dalgalar ndaki de i imin ölçümü iyonosfer tabakas nda yap l r. Çünkü iyonosfer bütün ultraviyole 
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dalgalar n  emmektedir. Ba ka bir ifade ile güne in ultraviyole aktivitesi ile olu an iyonla ma güne  
lekesi say lar  ile korelasyonludur. 
 
Güne  yüzeyi üzerinde siyah bölgeler olarak görülen güne  lekeleri yo unla an manyetik alanlard r. Bu 
lekeler günler hatta haftalar boyunca izlendikten sonra yok olan geçici olaylard r. iddetli manyetik 
alanlar, güne  yüzeyinde ortay ç kt nda güne  lekeleri ortaya ç kar ve bulunduklar  alan n s cakl n  
6000oC’den 4200oC’ye dü ürürler. Bu nedenle lekenin bulundu u alan di er bölgeye göre daha koyu 
görülmektedir. Güne  lekelerinin manyetik alan yap s  ne kadar karma ksa patlama üretme olas l klar  da 
o kadar yüksek olur. Güne  lekelerinin say s  ortalama 11 y ll k dönemler halinde düzenli olarak artar ve 
azal r. Güne  lekesi say s n n zaman serisi, iyonosferik aktivitenin 11 y lda bir en yüksek de ere ula t n  
göstermektedir (Hugentobler vd., 2001, Arslan, 2003). 
 
Güne  kaynakl  manyetik aktiviteler, iyonosfer tabakas nda düzensiz de i imlere neden olmaktad r. 
Manyetik alan güne in parlamas  nedeniyle kopan parçac klar n etkisi alt nda kald nda manyetik 
f rt nalar olu ur. Bu nedenle yeryuvar n n manyetik alan  de i ime u rar. Bu parçac klar ayn  zamanda 
dünyan n nötr atmosferi ile etkile ime girerek ek elektronlar üretir ve güçlü elektrik alan  olu turur. 
Bunun sonucu olarak iyonosferde de i imler ortaya ç kar (Parkinson ve Spilker, 1996). Bu de i imler 
GPS (Global Positionning System) ölçümlerinde fazlarda ilerleme, kodlarda gecikme olarak kendini 
gösterir ve iyonosferik gecikme, 1 dakika gibi k sa bir zaman aral  içinde, üretilen elektrik alan ndan 
dolay  büyük ölçüde de i ir. Bu de i im süresi, kutup bölgelerinde birkaç saattir. Bu etki s ras nda GPS 
al c lar  sinyal almakta zorlan r ya da sinyal alamaz (Teunissen ve Kleusberg, 1998). Manyetik 
aktivitenin, dolay s yla iyonosferdeki de i imlerin göstergesi olan Global Kp indisi (bundan sonra Kp 
olarak ifade edilecektir), Dst indisi, güne  patlamas  ve Solar flux de erleri GPS verilerinin analizinde 
yard mc  olarak kullan lmaktad r (Stewart ve Langley, 1998; Jakowski vd., 2001). 
 
Jeomanyetik aktiviteyi gösteren parametrelerden biri olan Kp indisi ilk Bartels (1938) taraf ndan 
tan mlanm t r. Kp indis de erleri, 3 saatlik aral klarda çe itli kurumlar (örne in, IAGA-Uluslararas  
Jeomanyetizm ve Aeronomi Birli i içinde faaliyet gösteren ISGI-Jeomanyetik ndisler için Uluslararas  
Servis) taraf ndan 1932 y l ndan beri üretilmektedir.  Kp indisi dünyan n orta enlem bölgesinde bulunan 
(44° ve 60° kuzey ve güney yermanyetik enlemleri) 13 istasyondan al nan lokal K indis de erlerinin 
standartla t r lm  ortalama de eridir ( ekil 1). Kp indis de erleri manyetik alan farkl l klar na göre 0-9 
aras nda de i mektedir (Menvielle, 2001). Kp de erleri için veri format  0o, 0+, 1-, 1o, 1+, 2-, 2o, 
2+,...,8o, 8+,9-,9o biçimindedir. Manyetik f rt nan n derecelerine kar l k Kp indis de erleri Tablo 1’de 
verilmi tir. Manyetik f rt nalar iyonosferdeki elektron yo unlu unu do rudan etkiledi inden bu tabloda 
belirtilen dereceler oran nda iyonosferin de etkilenece i yorumu yap labilir. 
 
Bu nedenle, GPS verilerinin analizinde manyetik aktivitenin, dolay s yla iyonosferdeki de i imler 
hakk nda elde edece imiz bilgilerle, daha do ru ve güvenilir konum ve zaman bilgisi elde edilecektir. Bu 
amaçla, bu çal mada, 1932 y l ndan 2010 y l na kadar 13 gözlem istasyonundan 3’er saatlik ara ile 
ölçülen manyetik lokal K indisinden hesaplanan Kp indis de erlerinin günlük de i imleri zaman serileri 
analizi ile tan mlanm t r. 
 
2. Yermanyetik  Aktivitelerin Etkiledi i Sistemler   
 
Radyo Haberle meleri: Uzun mesafeler aras nda kullan lan haberle me sistemlerinin büyük ço unlu u 
radyo sinyallerini yans tmak için iyonosferi kullanmaktad r. Radyo haberle meleri iyonosferde meydana 
gelen f rt nalardan bütün enlemlerde etkilenmektedir. Böyle bir durumda radyo frekanslar n n bir bölümü 
iyonosferde so urulmakta di er bir bölümü de yans maktad r. Bunun sonucunda radyo sinyalleri hiç 
beklenmedik do rultularda yay lmakta veya iddetleri h zl  bir biçimde bir azal p bir artmaktad r. Bu 
olaylara neden olan güne  aktivitesinden en çok etkilenen gruplar k talar aras  radyo yay n  yapan 
radyolar, k y  ile haberle en gemiler, havaalanlar  ile haberle en uçaklar ve amatör radyocular ve uydu 
operatörleridir. Askeri erken uyar  sistemleri de güne  aktivitesinden etkilenmektedir.  
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Deniz Ula m n  Yönlendiren Sistemler: LORAN ve OMEGA adl  uluslararas  sistemlerin radyo 
dalgalar  da güne  aktivitesinden etkilenmektedir. OMEGA haberle me sisteminin dünyan n farkl  
bölgelerine yerle tirilmi  sekiz nakil istasyonu vard r. Uçaklar ve gemiler konumlar n n belirlenmesinde 
bu nakil istasyonlar ndan gelen çok alçak frekanslar  kullanmaktad rlar. Jeomagnetik f rt nalar ve güne  
olaylar  s ras nda bu haberle me sistemi, bilgi alan araçlara yerlerini belirlemede önemli hatalara yol 
açabilecek yanl  bilgiler verebilmektedir. Geli en proton olaylar  ve jeomagnetik f rt nalar s ras nda bu 
tehlikelere kar  hareket halindeki araçlar önceden uyar l rlarsa backup sistemlerini kullanarak sözkonusu 
yanl  bilgilenmeden kendilerini koruyabilmektedirler. Güne  aktivitesi iyonosferin yo unlu unda ani 
de i imlere yol açt nda zaman ve konum belirlenmesinde kullan lan GPS sinyalleri de bundan 
etkilenmektedir.  
 
Uydular: Güne  aktivitesi s ras nda artan jeomagnetik f rt nalar ve mor ötesi n m Dünya atmosferinin 
üst katmanlar n  s tmaktad r ve bunun sonucu bu katmanlar geni lemektedirler. 1000 km yükseklikte 
dönen uydular n bulundu u bölgelere kadar yükselen s nan hava bu yüksekliklerde atmosferin 
yo unlu unun önemli oranda artmas na neden olmaktad r. Bu da uydular n hareketinin yava lamas na ve 
zamanla yörüngelerinde istenmeyen yükseklik kay plar na yol açmaktad r. Ömürlerinin daha uzun olmas  
bak m ndan uydular gerekti inden daha yükseklerde yörüngeye oturtulurlar. Çünkü yukar daki 
nedenlerden dolay  zamanla yava layarak atmosfere girip yanacaklard r.  
 
lerleyen teknoloji uzay araçlar nda kullan lan parçalar n daha küçük imal edilmesini sa lamaktad r bu 

durum uygun ko ullar n yan  s ra uygun olmayan ko ullar da getirmektedir. Gitgide küçülen bu parçalar 
güne ten gelen enerji yüklü parçac klardan daha çok etkilenmektedir. Bu parçac klar uydulara 
yerle tirilmi  bilgisayarlardaki mikro yongalarda tahribatlar yaparak bilgisayarlar n yaz l mlar nda 
komutlar n de i mesine yol açabilmektedir. Uydu operatörlerinin kar la t  di er bir problem de 
diferansiyel elektrik yüklenmesidir. Uydular n bulundu u yörünge yüksekliklerinde iyonlar n ve 
elektronlar n hem say s , hem de enerjileri yermanyetik f rt nalar s ras nda artmaktad r. Uydu bu enerji 
yüklü ortamdan geçerken yüksek oranda elektrik yüklü parçac k ya muru etkisi alt nda kal r ve bu 
elektrik yüklü parçac klar uzay arac n n farkl  bölümlerinde diferansiyel elektrik yüklenmesine neden 
olmaktad rlar. Bunun sonucu bu bölümler aras nda meydana gelen elektrik bo almalar  uydunun de i ik 
parçalar nda arklara yol açarak buralarda tahribatlara neden olabilmektedir.  
 
 
3. Kp indisinin Zaman Serileri Analizi 
 
Jeomanyetik aktiviteyi gösteren parametrelerden biri olan Kp indisinin N)...,3,2,1,(iti  zamanlar nda 
belirlenmesi ile elde edilen Y(ti) zaman serisi genel olarak trend, periyodik ve stokastik olmak üzere üç 
bile ene ayr labilir.  
 

hatalar
i

bilesenStokastik)(3(

p

1j
jij

bilesenPeriyodik

q

1s
ississ

bileseniTrend

m

1k

1k
iki )t(v)t(Y)tf2sin(c)tf2cos(bta)t(Y                             (1) 

Burada, ak m),...2,(1,k  trend bile eni parametreleri, ss c,b  periyodik bile en parametreleri, fs 

q)...,2,1,(s frekanslar ,  j (j=1,2,…,p) p dereceli otoregresif [Autoregressive; AR(p)] modelinin 
(stokastik bile en) parametreleri ve v(ti ) ortalamas  s f r, varyans  2 olan rastlant sal hatalard r. Zaman 
serilerinin analizinde her bir bile enin parametresi en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmektedir 
(Erdo an ve Gülal, 2009). Bu durumda Kp indisinin azalan ya da artan yönde lineer bir de i im, farkl  
zamanlara sahip periyodik hareketler ve düzensiz ama modellenebilen davran lar gösterdi i ifade 
edilebilir.  
 
Bu çal mada, 1932 y l ndan 2010 y l na kadar 13 gözlem istasyonundan 3’er saatlik ara ile elde edilen 
lokal manyetik indis K de erlerinden hesaplanan Kp indis de erlerinin günlük de i imleri zaman serileri 
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analizi ile tan mlanm t r. Gözlem istasyonlar  ekil 1’de verilmi tir. Kp indis de erleri ise 
(http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/kp/index.html) web sitesinden elde edilmi tir.  
 
 

 
  

ekil 1. Manyetik aktivite indisi Kp’nin gözlendi i istasyonlar 
 

 
ekil 2. Kp indis de erleri zaman serisi (1932-2010) 

Kp indisinin 1932’den 2010 y l na kadar olan günlük de i imlerini gösteren zaman serisi ekil 2’de 
verilmi tir. Ayr ca, Kp indis de erleri manyetik alan farkl l klar na göre 0-9 aras nda de i ti inden, 
manyetik f rt nan n derecelerine kar l k Kp indis de erleri Tablo 1’de verilmi tir. Tabloda, 1932’den 
2010 y l na kadar meydana gelen küçük, orta, kuvvetli, iddetli ve a r  olan manyetik f rt nalar n say s  
görülmektedir. Bu zaman aral  içerisinde Kp indis de erlerinin günlük de i imlerine göre Kp indisinin 
6-7, 7-8 ve 8-9 aral klar nda toplam 171 kuvvetli manyetik f rt nalar meydana geldi i tespit edilmi tir. 

 
Tablo 1. Kp indis aral , bu aral ktaki manyetik f rt na say s , manyetik f rt nalar n ölçek de erleri 

 
Kp Aral  0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 
Manyetik F rt na  
Say s  

3938 8982 8185 4788 1947 479 132 36 3 

Ölçek - - - - G1 G2 G3 G4 G5 
    Küçük Orta Güçlü iddetli A r  
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ekil 2’deki Kp indisi zaman serisinin E itlik(1)’e göre yap lan zaman serisi analizinin trend bile eni 
analizinde, trend bile eni parametrelerinin %95 güven düzeyinde f=28488 serbestlik derecesine ba l  t-
da l m n n tf,1-0,05/2=1.96 güven s n r na göre “0” beklenen de erinden sapmalar n n anlaml  oldu u tespit 
edilmi tir. Tespit edilen anlaml  trend bile eni fonksiyonu ise y=-0.00000393t+2.326’d r. Bu durumda Kp 
indisi de erlerinin zamana ba l  istatistiksel olarak  azalan yönde lineer bir davran  gösterdi i ifade 
edilebilir. Ancak, bu lineer davran  fonksiyonda da görüldü ü gibi çok küçük de erdedir.  
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ekil 3. Kp indisi y ll k frekanslar  ve periyodik süreleri 
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ekil 4. Kp indisi günlük frekanslar  ve periyodik süreleri 

Zaman serilerinden trend bile eni giderildikten sonra, serilerdeki periyodik bile enler H zl  Fourier 
Dönü ümü (HFD) kullanarak güç spektrumlar ndan elde edilmi tir. ekil 3 incelendi inde, yakla k 31, 
11, 8, 5, 4, 3 ve 1 y ll k periyodik hareketler görülmektedir. Bu periyodik hareketlerden 11, 8, 5, 4, 3 ve 1 
y ll k periyodik hareketlerin güne ten yay lan yüklü parçac klar taraf ndan meydana geldi i, 31 y ll k 
periyodik hareketin ise s v  d  çekirdekteki ak kan hareketlerden kaynakland  ifade edilebilir. ekil 
4’de ise, günlük de i im gösteren periyodik hareketler görülmektedir. Günlük de i imler de, güne in 
iyonosfer üzerindeki etkisinden ve ayr ca Güne  ile Ay’ n atmosfer üzerindeki gel-git etkilerinden 
kaynakland  tespit edilmi tir.   
 

Zaman serilerindeki periyodiklik giderildikten sonra, serilerin otokorelasyon katsay lar n n ilk 
gecikmelerde %95 güven s n rlar n n d na ç kt  gözlenmi tir ( ekil 5a). Katsay lar n güven s n rlar  
d na ç kmas , serilerde iç ba ml l n oldu u göstermi  ve serilerde otoregresif modeller denenmi tir. 
Sonuç olarak, E itlik (1)’in stokastik bile eninin yedinci dereceden otoregresif  [AR(7)] bir model ile 
tan mlanabilece i, modelin hatalar n n otokorelasyon katsay lar n n %95 güven s n rlar n n içinde kalmas  
ile tespit edilmi tir ( ekil 5b). Elde edilen AR(7) modeli ise; Y(t) = 0.5971Y(t-1)-0.0819Y(t-
2)+0.0264Y(t-3)-0.0015Y(t-4)+0.0155Y(t-5)+0.0016 Y(t-6)+0.0149Y(t-7) eklindedir.  
 



5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

20-22 Ekim 2010 / ZKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ - ZONGULDAK

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

582

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Gecikme

O
to

ko
re

la
sy

on
 f

on
ks

iy
on

u

(a)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

Gecikme

O
to

ko
re

la
sy

on
 f

on
ks

iy
on

u

(b)

 
ekil 5. Stokastik bile en için anlaml  otokorelasyon fonksiyonu (a) ve AR(7) modelin hatalar n n 

otokorelasyon fonksiyonu 
 

Böylece, stokastik bile en analizinde, güne  kaynakl  manyetik aktivitelerin iyonosfer tabakas nda neden 
oldu u düzensiz de i imler Kp indisi kullanarak yedinci dereceden otoregresif [AR(7)] model ile 
tan mlanm t r. 
 
4. Sonuç ve Öneriler 
 
GPS verilerinin analizinde iyonosferdeki de i imlerin bilinmesi durumunda, daha do ru ve güvenilir 
konum ve zaman bilgisi elde edilecektir. Manyetik aktivitenin, dolay s yla iyonosferdeki de i imlerin 
göstergesi olan Kp indisinin de i imleri hakk nda elde edece imiz bilgiler GPS verilerinin analizinde 
katk  sa layacakt r. Bu çal mada 1932 y l ndan 2010 y l na kadar 13 gözlem istasyonundan 3’er saatlik 
ara ile ölçülen manyetik indis Kp de erlerinin günlük de i imleri zaman serileri analizi ile belirlenmi tir. 
Analiz sonucu,  

 Trend bile eni analizinde, Kp indisi de erlerinin negatif yönde lineer bir de i im gösterdi i,  
 Periyodik bile en analizinde ise, güne ten yay lan yüklü partiküller taraf ndan meydana gelen 11, 

8, 5, 4, 3 ve 1 y ll k de i imler, güne in iyonosfer üzerindeki etkisinden ve ayr ca Güne  ile 
Ay’ n atmosfer üzerindeki gel-git etkilerinden kaynaklanan günlük de i imler, on y llar veya 
yüzy llar boyunca, genellikle s v  d  çekirdekteki ak kan hareketlerden kaynaklanan uzun 
dönemli periyodik de i imler (31 y l) tespit edilmi tir.  

 Son olarak da stokastik bile en analizinde, güne  kaynakl  manyetik aktivitelerin iyonosfer 
tabakas nda neden oldu u düzensiz de i imlerin otokorelasyon fonksiyonundan yararlan larak 
yedinci dereceden AR(7) model ile tan mlanabilece i sonucuna var lm t r. 
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KONYA L  YER KONTROL NOKTALARI-RÖPER B LG  
S STEM  OLU TURULMASI VE  PAYLA IM AMAÇLI 

NTERNET UYGULAMASI 
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Özet 
 

Günümüzde kurumlar n Co rafi Bilgi Sistemleri alan ndaki çal malar  genel olarak incelendi inde 

verilerin payla m na ve belirli bir standart dahilinde kullan ma sunulmas  ad na belirli kurallar 

çerçevesinde çal t klar  görülmektedir. Bu durum Internet Tabanl  Co rafi Bilgi Sistemi 

Uygulamalar  kavram n n ülkemizde çok daha yayg n halde kullan lmaya ba lamas n  sa lam t r.  

Ancak öyle veriler vard r ki, her kurum ortak olarak bu verileri kullanmakta ve sorumluluk 

kapsam nda bulunan projeleri bu verilere göre yürütmektedirler. Haritac l kta koordinat belirlemeye 

esas en temel obje nokta oldu una göre yer kontrol noktalar , projelerin ve üretilecek konumsal 

verilerin en temelini olu turdu undan üretilmesi, i lenmesi, saklanmas ,kullan c ya sunulmas  ve 

belirli standartlar dahilinde ifade edilmesi gibi fonksiyonlar  ile birlikte bir bütün olarak büyük önem 

ta maktad r.   

Mevcut duruma bak ld nda kurumlar n kendi haritalar n  kendisinin üretmesi, yöntemlerdeki 

uygulama farkl l klar  ve veri formatlar ndaki geni  yelpaze nedeniyle her kurumun üretmi  olduklar  

konumsal veriler de i iklik arz etmektedir.   Mesleki projelerde, yap lacak i lemin hassasiyeti ve 

do rulu u, ç k  al nan noktalar n hassasiyeti ve do rulu u kadar olacakt r.  Bu yüzden kent bilgi 

sistemleri veya herhangi bir konumsal bilgi altyap s  olu turma çal malar na sa lam ve güvenilir 

altl klar sa lamak için verilerin mevcut kullan mdaki karma kl k ve mükerrerlik yerine belirli bir 

standarda uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

Bu çal mada, Konya ili merkez mahallelerinde kullan lan ve farkl  kurumlar taraf ndan olu turulan 

poligon ve nirengi noktalar n n tüm kurumlar taraf ndan ortak olarak kullan labilmesi ve mevcut 

karma kl n önüne geçilebilmesi için bir veritaban nda toplanmas  ve kullan c lara sunulmas  için 

ise internet arayüzü olu turulmas  amaçlanm t r. ArcGisServer 9.3 program nda olu turulan internet 

uygulamas  sayesinde Konya ili merkezinde bulunan tüm yer kontrol noktalar n n istenilen referans 

sistemindeki koordinatlar  sorgulanabilmektedir. Projeye eklenen parsel ve ada bilgileri ile birlikte 

adan n yak n na dü en yer kontrol noktas  bilgilerine de koalyl kla ula labilmektedir. Sorgu sonucu 

uydu foto raf  üzerinde koordinatlar  ile görülebilmekte, dolay s yla noktan n yeri ve tesisli oldu u 
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obje bilgilerine de rahatl kla ula labilmektedir. Ayr ca noktalara eklenen röper krokileri sayesinde 

koordinat bilgilerinin yan nda röper krokilerine de kolayl kla ula labilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Co rafi Bilgi Sistemleri, Web Tabanl  Uygulamalar, Yer Kontrol Noktalar ,  
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LASER DONANIMLI TESV YE ALET YLE ARAZ  TESV YES N N 

YAPILI I 
 

H. NCE1,   D.SAVRAN1 

1   Trakya Üniver. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Edirne hince@trakya.edu.tr, dsavran@gmail.com 

 

Özet 

Günümüzde mühendislik projeleriyle ilgili in aat çal malar na ba lamadan önce, hava 
alanlar n n, spor sahalar n n, sanayide fabrika sahalar n n ve tar msal faaliyete ba lamadan 
önce de tar m alanlar n n özellikle çeltik  sahalar n n belli bir e imle tesviye edilmesi 
gerekmektedir. Klasik yöntemle yap lacak tesviye çal malar nda;  önce arazide belirli 
aral klarla bir kare a  olu turulur, daha önceden belirlenen jeodezik yer kontrol noktalar ndan, 
elektronik takeometreyle, kare a n  olu turan noktalar n koordinatlar  ile yükseklikleri elde 
edilir, bunlardan sonra tesviye kotu dikkate al narak arazide hafriyat i lemine ba lan rd . 
Günümüzde bu çal malara gerek kalmadan bir traktöre yerle tirilen laser donan ml  tesviye 
aletiyle, yeterli bir hassasiyetle, arazi tesviyesi daha k sa sürede tamamlanmaktad r. Trakya 
bölgesinde özellikle çeltik sahalar n n tesviye i leminde bu aletten yo un bir ekilde 
yararlan lmaktad r. Ayr ca bu aleti kullananlar n haritac l k e itimi almad klar  da tespit 
edilmi tir. Konuyla ilgili olarak yap lan incelemede, muhtelif üniversitelerimizde Harita 
Kadastro mühendisli i e itimi veren   bölümlerde, ö rencilerimize laser donan ml  tesviye aleti 
konusunda bilgi verilmedi i  görülmü tür. Bu çal mada; mühendislik ölçmeleri e itimine 
katk da bulunmak amac yla; laser donan ml  tesviye aletinin  tan t m  yap lm  ve bu aletle arazi 
tesviyesinin nas l yap ld  aç klanm t r. 
 
Anahtar kelimeler : Yüzey nivelman , klasik yöntemle arazi tesviyesi, laser donan ml  tesviye 

aleti 

 

                    LAND LEVELLING WITH LASER EQUIPPED LEVELLER 
 
Abstract 
Nowadays, before starting to construction works concerning engineering projects, airports, sports fields, 
factory areas in industry; and before starting to agricultural activities, agricultural areas especially 
rough rice fields are needed to be levelled with a certain inclination. In conventional levelling methods, 
initially a square network with certain distances was formed, and then the coordinates and heights of the 
points forming the square network were obtained with electronic tachometer from predetermined 
geodesic land control points. After that field excavation was started by considering levelling altitude. 
Today, without the needs for these studies, by using laser equipped leveller which is put in a tractor land 
levelling is completed in a much shorter time with enough sensitivity. In Thrace region, this device has 
being made use of intensely when levelling the rough rice fields. Moreover, it has been determined that 
users of this device have not received education on cartography. In the investigation on the subject, it has 
been understood that students of geodesy engineering in various universities are not informed about laser 
equipped leveller. In this study, laser equipped leveller is presented and how to use this device in land 
levelling is explained with the aim of contributing to education of engineering measuring. 
 
Key words: Surface levelling, conventional land levelling, laser equipped leveller. 
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1.Giri  
 
Klasik yöntemle yap lacak arazi tesviye çal malar nda;  önce, arazinin e imi dikkate al narak, belirli 
aral klarla bir kare a  olu turulur, arazide  daha önceden belirlenen jeodezik yer kontrol noktalar ndan, 
elektronik takeometreyle, kare a n  olu turan noktalar n koordinatlar  ile yükseklikleri elde edilir 
(Özbenli&Tüde , 1989; Özgen, 1984) . Bundan sonra tesviye kotuna göre  kare a n  belirleyen 
noktalarda olu an yarma ve dolgu miktarlar  hesapland ktan sonra  arazide hafriyat i lemine ba lan r. 
 
Mühendislik projeleriyle ilgili olarak hava alanlar n n, spor sahalar n n, sanayide fabrika sahalar n n, 
tar m alanlar n n ve  özellikle çeltik  sahalar n n in aat çal malar na ba lamadan önce,  belli bir e imle 
tesviye edilmesi gerekmektedir. Günümüzde klasik yöntemle yukar da belirtilen haz rl k ve ölçülere 
gerek kalmadan, bir traktöre yerle tirilen laser donan ml  tesviye aletiyle, yeterli bir hassasiyetle, arazi 
tesviyesi daha k sa sürede tamamlanmaktad r. Ülkemizde Trakya bölgesinde özellikle çeltik sahalar n n 
tesviye i leminde bu aletten yo un bir ekilde yararlan lmaktad r.  
 
Konuyla ilgili olarak yap lan incelemede, muhtelif üniversitelerimizde Harita Kadastro mühendisli i 
e itimi veren bölümlerde, ö rencilerimize laser donan ml  tesviye aleti konusunda bilgi verilmedi i  
görülmü tür. Bu çal mada; mühendislik ölçmeleri e itimine katk da bulunmak amac yla; laser donan ml  
tesviye aletinin  tan t m  yap lm , bu aletle arazi tesviyesinin nas l yap ld  ve bunun sa lad  faydalar 
aç klanm t r. 
 
 
2. Laser Donan ml  Tesviye Makinas n n  Tan t m   
 
Laser donan ml  tesviye makinas  a a pdaki parçalardan olu ur (info@ilgitar m; BuyFrontier.com; 
knowledgebank.irri.org; IRRI) ( ekil 1). 
  
 
a) Çeki gözü: A a  yukar  hareket etme özelli i vard r. Böylece tümseklerde ve çukurlarda bu çeki 
hareket ederek b ça n hareket etmesi en aza indirilmi tir.  
                              
b) Hidrolik sistem: Hidrolik sistem iletim oran n  artt ran di li sistemi, pompa, ya  deposu, emme filtresi, 
yüksek bas nçl  elektro valf, emme borular , ya  ileti boru ve hortumlar ndan olu ur.  

 
c) Elektrik sistemi: Arkadan ayd nlatma sistemi ile donat lm  makinalar; pozisyon kontrolünü sa layan, 
makinay  durduran ve makinan n yönlendirilmesini sa layan 8 kutuplu bir üniversal soket ile 
donat lm t r. Lazerli kumanda ile donat lm  makinalar kablolar arac l yla ba lant lar n sa land  bir 
elektrik tesisat na sahiptir.  

 
d) Besleme kablosu: Bu kablo traktörden lazerli b çak düzenine elektrik ak m  iletir.  
 
e) Al c  kablo: Bu kablo al c n n gönderdi i uyar lar  kumanda kutusuna iletir ve ayn  zamanda al c ya 
elektrik ak m  iletir.  
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                          ekil 1- Laser donan ml  tesviye makinas n n genel görünümü 
 
 

 

 

 
                             ekil 2-Laser donan ml  arazi tesviye makinas nda kontrol paneli 
 
 
f) Elektro valf kablosu: Kald rma ve indirme komutlar n  makinaya aktar r.  
 
g) B ça  indirip kald ran ba ms z hidrolik ya  devresi: Bu devre traktör kuyruk ba lanan bir pompadan 
hareketini al r. 
 
h) B çak: Makinelerde sert b çaklar kullan l r. 
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I) Lazer sistemi: Lazerle çal an sistemin al c  olan k sm  makine üzerine monte edilmi tir ve a a daki 
k s mlardan olu ur: 

1-Al c , makine üzerindeki kuleye s kma topuzu bulunan bir kelepçe ile ba lanm t r.  
2-Kumanda kutusu genellikle sürücünün sa  taraf na monte edilmektedir.  
3-Kumanda kutusundan ç kan kablolar arac l yla komutlar b ça a aktar lmaktad r.  
4-Makine üzerindeki al c  360 derece etraf ndaki sinyalleri alabilmektedir. Al c  üzerindeki klar, 
makinan n ön k sm n  gösterecek ekilde yerle tirilir.  

       
k) Makinadan ba ms z olarak üç ayakl  sehba üzerine kurulan verici, lazer  üretmektedir ve bu 
sinyaller al c  taraf ndan de erlendirilerek makinaya iletilmektedir. Bir merdiven kullanarak yada traktör 
tekerinin üzerine ç k larak vericiyi üç ayakl  sehban n üzerine yerle tirip sabitlemek gerekir. Açma 
dü mesine basarak verici çal t r l r. Bu i lemden sonra verici dönmeye ba layacakt r ve normal hava 
ko ullar nda 400 mt yar çap nda bir alana zemine paralel sinyaller gönderecektir.  
 
Verici sistemi tarlan n ortas nda bir yere yerle tirilerek zeminde meydana gelebilecek hatalar  en aza 
indirmektedir.  
                          
Vericinin yüksek bir sehpa üzerine konmas  ile al c  ile verici aras ndaki muhtemel engellerin etkisi 
kald r l r. E er al c  ile verici aras na engel girerse tesviye aleti çal mayacakt r. E er üç ayakl  sehpan n 
konumu d  etkenler taraf ndan de i irse (titre im, toprak çökmesi, rüzgar vb.) verici geçici bir süre 
kendini kapatarak kendini teraziye getirir. Bu süre zarf nda kumandadaki ye il k kaybolur. 
 
 l) Kontrol Kutusu: Bu kutu al nan sinyalleri de erlendirir, gönderilen lazer n n konumunu alg lar ve 
buna göre b ça n kald r l p indirilmesini gerçekle tir. Bu amaçla elektro valflere sinyal gönderir. B ça n 
yapm  oldu u bu hareketler kontrol kutusu üzerindeki iki farkl  renkteki k ile kontrol edilmektedir 
( ekil 2).  
 
Lazerin çal ma bo lu u yakla k olarak 20 cm.dir. Yani lazerin b ça  manuel olarak kald r ld nda 
b ça n otomatik olarak yerine gelme aral d r.  

 
3. Laser Donan ml  Tesviye Makines yla Arazi Tesviyesinin Genel Olarak Yap l  
 
Laser donan ml  arazi tesviye makinas yla arazi tesviyesi, laser donan m n  çekmeye yarayan araçlar 
kullan larak, arazinin ortalama yüksekli ini, arazi yüzeyinden +2 cm  hassasiyetle düzle tirme i lemidir. 
Uygulama büyük beygir gücünde traktörler kullan larak ve toprak hareket ettirilerek yap l r. Genel olarak 
tesviye i lemi a a daki ekilde yap l r:  
 
1-Traktorün arkas nda çeki gözünün yerald  k s mda bir çubu a yerle tirilmi  al c n n, tesviye edilecek 
arazinin ortas nd ayakl  bir sehpa üzerine yerle tirilen vericiden ald  sinyaller, elektriksel ba lant  ile 
kontrol paneline ula r.  
 
2-Traktordeki operatör, arazinin ortalama yüksekli ine göre çeki gözünün yer ald  konuma ba l  olarak, 
kontrol panelini kullanarak,  kaz c  b ça  hareket ettiren hidrolik sistemi çal t r r. 
3- Operatör traktörü dairesel olarak hareket ettirir, çeki gözünün yer ald  konumda yüksek k s mlardaki 
topra  çeki gözüne doldurur ve arazinin alçak k s mlar na hareket ederek bo alt r.  
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4-Bütün arazi yüzeyi, traktörün bu hareketiyle dairesel olarak kapland nda, operatör traktörü 
boylamas na, arazinin yüksek olan k s mlar nda çeki gözüne doldurdu u topra  arazinin alçak 
k s mlar na hareket ettirir. 
 
5- Arazi tesviyesinde istenilen hassasiyete eri ildi inden  emin olmak için, tesviye edilen  arazide tekrar 
bir yüzey nivelman  yap lmal d r   
  
 
4. Laser Donan ml  Tesviye Aletinin Sa lad  Faydalar 
 
Laser donan ml  tesviye aletinin,  sa lad  faydalar a a daki ekilde s ralanabilir: 
 
1-Lazerli tesviye makinas  ile arazi s f ra yak n hata pay yla tesviye edilebilmektedir.  
 
2-Herhangi bir ölçme cihaz na veya mühendise gerek kalmadan arazinin kotunu ölçülebilir. 
 
3-Bir lazer vericisi ile ayn  anda birden fazla makine çal t rma olana na sahiptir. 
 
4- Tesviye edilen arazinin sulamas nda kolayl k sa lar dolay s yla zamandan ve paradan tasarruf 
edilmesini sa lamaktad r.  
 
5-Laser donan ml  tesviye makinas  ile yap lan arazi tesviyesinde en önemli faydas  ise tesviye edilen 
tarlalarda verimlilik %50 artmaktad r.  
 
6-Di er tesviye aletlerine göre daha fazla i  geni li ine sahip oldu undan i  ba ar s  fazlad r ve 
çal t r lacak i çi say s nda da azalma sa lamaktad r. 
 
7-Lazerli tesviye makinas  lazer n  referans alarak çal an arazi düzleme makinas d r. Di er 
makinalara göre (skreyper, tesviye makinas  vb.) tesviye i lemini otomatik olarak yapt  için hata yapma 
olas l  yoktur. Di er tesviye aletlerine göre daha büyük h zlarda çekildi i için i  ba ar s  da daha 
fazlad r. Kurulumu ve çal t r lmas  kolayd r. 

- Daha az gübre at l r. 
- Daha az tohum kullan l r. 
- Sulama suyunun arazide düzgün bir ekilde da l m  sa lan r. 
- Daha az sulama suyu kullan l r. 
- Daha yüksek verim elde edilir. 

 
5. Sonuç 
 
1-Yukar da belirtilen faydalar dikkate al nd nda, bu yöntemle arazinin tesviye edilmesi, 
tar mda üretime büyük katk  sa layacakt r. 
 
2- Uygulamada haritac l k e itimi alarak bu yöntemle arazi tesviyesini yapmak, 
meslekda lar m za, yeni i  bulma olanaklar n  sa layacakt r. Bu itibarla; bu konu,  
fakültelerimizde e itimde göz önüne al nmal d r 
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Özet 
 
Geli en alg lay c  sistemler ve h zla artan konumsal bilgi ihtiyac  kar s nda harita yap m sistemlerinin 
de vizyonu sürekli de i mektedir. Buna paralel olarak günümüz harita üretim sektörü için hareketli 
platformlar üzerinde birkaç farkl  alg lay c n n bir araya geldi i do rudan konum bilgisini üreten 
sistemler geli tirilmektedir. Bu sistemlerin önde gelenleri genelde GPS, Kamera, INS/IMU, Lazer, vb. 
gibi alg lay c lar n farkl  kombinasyonlar ndan olu maktad r. Sistem tasarlan rken bu farkl  
alg lay c lar n birlikte kullan lmas nda çözülmesi gerekli problemlerden biri de alg lay c  sistemlerin 
bir birlerine göre ofsetlerinin belirlenerek ölçme sistemlerinin kalibrasyonun yap lmas d r. 
Bu çal mada, yukar da an lan pahal  sistemlere kar n oldukça ucuz olas n n yan nda uzaktanl n  
(detay temass zl n ) koruyan bir ölçme sitemi olarak tasarlanan hareketli bir yersel fotogrametrik 
do rudan konumland rma sistemi için GPS al c lar  ve foto raf kameralar  aras ndaki ofsetlerin 
belirlenmesi amac yla olu turulan test alan nda bir kalibrasyon çal mas  yap lm t r. Öncelikle test 
alan ndaki kontrol noktalar na GPS ile koordinat verilmi , sonras nda bu noktalar sistem üzerindeki 
kameralar ile foto raflanarak fotogrametrik bir de erlendirme yap lm t r. Buradan elde edilen kamera 
konumlar  ve dönükleri ile sistem üzerindeki GPS al c lar ndan elde edilen platform konumu ve 
dönükleri aras ndaki ofset belirlenerek hareketli yersel fotogrametrik do rudan konumland rma 
sisteminin kalibrasyonu yap lm t r. 
 
Anahtar Kelimler: Yersel Fotogrametri,  GPS, Foto raf Kameras , Alg lay c , Do rudan 
Konumland rma, Kalibrasyon 
 
Abstract 
 
 
CALIBRATION OF MOBILE TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRIC 
SURVEYING SYSTEM 
 
Abstract 
 
Impacts of advanced technology and rapidly increasing needs of today’s societies to 
information change the vision of mapping technologies. We now see some integrated systems 
which combine several surveying receivers and sensors on a moving platform and provide 
spatial coordinates directly. Those are GPS, camera, INS/IMU, laser and etc. One of the 
problems that have to be solved is determining offset values between each sensor while 
designing whole system and calibrating integrated system all together.  
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The developed mobile photogrammetric surveying system which is capable of producing 
detail coordinates directly keeps its remotely design specification without a requirement such 
as touching details beside being inexpensive contrary to the other mobile systems. This study 
introduces calibration process required for the integration of GPS receiver and stereo cameras 
and it includes determination of offset values between sensors on a test area. During 
calibration process, first control points in test area were coordinated by a GPS and then the 
test area was photographed by the cameras for a photogrammetric process. The system offsets 
between platform rotations and positions determined by onboard GPS antennas in GPS 
coordinate system and obtained camera rotations and positions from this photogrammetric 
evaluation process again in GPS coordinate system were described.  
 
Keywords: Terrestrial Photogrammetry,  GPS, Photo Camera, Sensor, Direct Goereferencing, 
Calibration 
 
 
1. Giri  
 
Teknolojik geli meler harita veya konum bilgisi üretim i lerine her geçen gün farkl  bir nitelik 
kazand rmaktad r. Özellikle son zamanlarda Co rafi Bilgi Sistemleri(CBS)’nin h zl , az maliyetli ve 
nitelikli konum ve öznitelik bilgi ihtiyac n  kar lamak için çok de i ik veri toplama sistemleri 
geli tirilmeye ba lanm t r. Alg lay c  sistemlerdeki ve uydu bazl  sistemlerdeki göz kama t r c  
geli meler farkl  ölçme ve görüntüleme sistemlerinin bir arada kullan lmas n  durumunu ortaya 
ç karm t r. Bu çoklu sistemler hava fotogrametrisindeki hareketli ölçme sistemini yersel 
fotogrametride de uygulama imkan n  ortaya ç karm t r. Yersel fotogrametrik sistemlere hava 
fotogrametrisinden daha ziyade hedef objelere yak n olmas  nedeniyle çok farkl  alg lama sistemleri 
entegre edilebilmektedir. Bu entegre çoklu alg lay c l  sistemlerin birlikte kullan lmas ndaki en önemli 
problemlerden biriside farkl  alg lay c lar n bir birlerine göre konumlar n n tespit edilip ofsetlerinin 
belirlenmesi ve do al olarak da ölçme sisteminin kalibrasyonunun yap lmas  problemidir. 
 
Bu çal ma GPS ve foto raf kameralar ndan olu an Hareketli Yersel Fotogrametrik Ölçme 
Sistemi(HYFÖS) ‘nin fotogrametrik ölçme için gerekli kamera dönüklükleri ve çekim merkezinin 
koordinatlar  tespit edilerek kalibrasyonun yap lmas n  içermektedir. Sistemin en belirgin özelli i  
dü ük maliyetli do rudan konumland rmad r. 
 
 
2. Çoklu Alg lay c l  Sistemlerinin Kalibrasyonu  
 
Fotogrameterik ölçmenin temeli resim koordinatlar  ile obje koordinatlar  aras ndaki matematiksel 
dönü üme dayan r. Buradan hareketle çoklu alg lay c  sistemlerin kalibrasyonu da bu alg lay c lar 
aras nda matematiksel bir ba nt  kurmaya dayan r. Her alg lay c  kendi içinde bir koordinat sistemi 
bar nd rmaktad r. ekil 1’de görüldü ü gibi GPS, IMU, Kamera, Lazer Taray c  vb. sistemlerin bir 
platform üzerinde birle tirilmesi durumu asl nda her bir alg lay c n n kendi içerisindeki koordinat 
sistemine göre elde edilen verinin ortak bir koordinat sistemine indirgenmesi temel manada ölçme 
sisteminin kalibrasyonunu olu turmaktad r. 
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ekil 1. Farkl  alg lay c lardan olu an ölçme sistemindeki koordinat sistemleri (Piras ve ark., 2008). 
 
 
3. Uygulama 
 
Bütün hareketli ölçme sistemlerini iki temel alg lay c  gurubu ile izah edebiliriz. Bunlardan ilki 
konumland rma (GPS, IMU, tekerlek hareketi sayaçlar  vb.) alg lay c lar  di eri ise harita yap m 
alg lay c lar d r (Kameralar, Lazer Taray c lar, vb.). Konumland rma alg lay c lar  alg lay c lar n 
bulundu u platformun konumunu ve dönüklü ünü tespit etmek için, harita yap m alg lay c lar  ise 
obje konum ve öznitelik bilgilerini elde etmek için kullan l r (Ellum 2001), Harita yap m 
alg lay c lar n n elde etti i konum ve öznitelik bilgileri alg lay c n n kendi koordinat siteminde elde 
edilir. Daha sonra konumland rma alg lay c lar  ile harita yap m alg lay c lar  aras ndaki kalibrasyon 
de erleri kullan larak istenilen referans koordinat sistemine dönü türülür. 
Olu turulmas  dü ünülen HYFÖS GPS destekli fotogrametrik ölçme temeline dayanmaktad r. 3 GPS 
anteni ile platformun dönüklü ü ve konumunun belirlenmesi, sonras nda ise ayn  platformdaki iki 
foto raf kameras  ile elde edilen görüntülerden fotogrametrik de erlendirme ile çekim merkezleri ve 
dönüklüklerinin hesaplanarak sistem kalibrasyonunun yap lmas  eklinde özetlenebilir. 
 
 
3.1. Platformun Olu turulmas  
 
Sistem 3 GPS anteni ve 2 foto raf kameras n n ayn  anda bir platform üzerinde konumland r lmas  ve 
hareketli olmas ndan dolay  GPS al m konumu ile foto raf al m konumunun ayn  olmas  esas na 
dayan r. Mevcut durumda tek GPS al c s  ve tek foto raf kameras  olmas ndan dolay  sistemin 
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çal labilirli ini ortaya koymak için bu duruma ve farkl   kombinasyonlar  denemeye uygun bir 
platform olu turdu ( ekil 2). 
 

 
 

ekil 2. HYFÖS platformu 
 
 
3.2. Sistem kalibrasyonu 
 
Kalibrasyon için 15 detay noktas ndan olu an bir test alan  olu turuldu. Detay noktalar na RTK 
yöntemi kullan larak GPS ile koordinat verildi ( ekil 3). Sonraki a amada 4 istasyonla 1.5 m lik 
e kenar üçgen yap s ndaki platformun 3 kö esine GPS ile s ras  ile koordinat verildi. Her istasyonda 6 
noktada foto raf al m  yap ld  (1-6: 2m baz , 2-5:1.25m baz , 3-4: 0.75m baz ) ( ekil 4). Bu farkl  
bazlardaki foto raf çekiminin sebebi baz uzunluklar n n nokta konum do rulu una etkisinin 
ara t r lmas d r. 

0.75 m 
1.25 m

2.00 m 
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ekil 3. Test alan  ve detay noktalar n n GPS ile ölçümü. 
 

 
 

    
 

ekil 4. Platformun kö elerine GPS ile koordinat verilmesi ve farkl  konumlardan foto raf çekimi 
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1 nolu al m istasyonun pozisyonu koordinat sistemine en yak n oldu u için o sabit istasyon olarak 
al nd . Baz uzunluklar  korunarak s f ra indirgendi.  Olu an durum sistemin platform koordinat sistemi 
olarak kabul edildi. 3 boyutlu benzerlik dönü ümü kullan larak bütün istasyon de erleri platform 
koordinat sistemine dönü türüldü. Platform koordinat sistemindeki kamera çekim merkezi ve 
dönüklüklerin de erlerinin ortalamas  al narak kamera çekim merkezi ve dönüklük de erlerinin 
platform koordinat sistemindeki de erleri elde edildi. Bu de erler s f r konumundaki GPS ve 
kameralar aras ndaki kalibrasyon de erleridir. Al m esnas ndaki her hangi yeni bir istasyonda bu s f r 
konumu de erleri eski sistem, yeni istasyondaki GPS de erleri yeni sistem olarak kabul edilip 3 
boyutlu benzerlik dönü ümü yap ld nda yeni sistemdeki kamera çekim merkezleri ve dönüklükleri 
elde edilmi tir. Ayn  test noktas nda ölçülen ve hesaplanan detay noktas  koordinatlar  
kar la t r ld nda sistemin temel olarak çal m  ancak tespit edilen baz  hata kaynaklar  nedeniyle 
istenen düzeyde bir sonuç elde edilememi tir. Çal ma devam etmekte olup hata kaynaklar  
giderildi inde istenen düzeyde bir sonuç elde edilmesi mümkün olacakt r. 
 
 
4. Sonuç ve Öneriler  
 
HYFÖS’nin kalibrasyonu yap lm  önceki bölümde de bahsedildi i üzere sistemin çal abilirli i ispat 
edilse de tespit edilen baz  hata kaynaklar  nedeniyle sistemden beklenen sonuçlar elde edilememi tir. 
Hata kaynaklar  özetlenecek olursa: Öncelikle sistem ilk dü ünüldü ünde hiç elle müdahale olmadan 
bilgisayar kontrollü olarak planlanm t r. Ancak eldeki mevcut donan m ile bu mümkün olmam t r. 
Bu nedenle tek GPS anteni ve tek foto raf kameras  ile test yap lmaya çal lm t r. Do al olarak 
foto raf kameras  ve GPS anteninin konumlar n n de i tirilmesi esnas nda sistemin stabilli i 
korunamam t r. Yine foto raf kameras n n resim çekim start  bilgisayar  ile yap lmas  planlansa da 
mevcut kameran n buna imkan vermemesi nedeniyle insan kontrolü ile yap lm t r. Buda kameran n 
çekim esnas ndaki stabilli ini bozmu tur. Buna sebep olan birazda kamera ba lant  noktas n n çok 
sa l kl  olmamas d r. Sistem kalibrasyonu için kullan lan detay noktalar na ve platform GPS  
noktalar na RTK ölçme tekni i ile koordinat verilmi . 2-4 cm do rulu a sahip bu teknik kalibrasyon 
için yeterli do ruluk sa lamam t r. Detay noktalar ndaki i aretlemenin yeterli olmamas  da olumsuz 
etkenlerden biridir. Olu turan platform hareketli ayaklardan olu mas  nedeniyle azda olsa 
sallanmaktad r.  
 
Yukar da bahsedilen hata kaynaklar n  giderilebilir etkenlerden olu maktad r. Hatta bu etkenleri 
giderecek donan m temin edilmi tir. Ancak yeni bir uygulama yapma imkan  bulunamam t r. Temin 
edilen 2 GPS anteni ve 2 foto raf kameras  ile do rudan bilgisayar kontrolü ile uygulama 
yap ld nda, ba lant  noktalar  yeterli hale getirildi inde, kalibrasyon için kullan lan detay noktalar  
ve platform GPS noktalar  daha hassas bir GPS ölçme tekni i ile belirlendi inde, detay noktalar n n 
seçimi ve i aretlenmesi daha sa l kl  yap ld nda sistemden beklenen yeterli sonuçlar al nabilece i 
görülmü tür.  
 
Çal ma devam etmekte olup yukar da bahsedilen önlemler al narak elde edilen sonuçlar tekrar 
payla lacakt r. Sistemin genel olarak çal abilirli i ispat edilmi tir. Yeterli hassasiyete ula mas  
durumunda HYFÖS ile kontrol noktas  olmadan do rudan uzaktaki objelerin koordinatlar  temas 
olmaks z n elde edilebilecek, co rafi bilgi sistemleri ve bir çok mühendislik hizmetleri için konumsal 
veri üretilebilecektir. 
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Denar Deniz Araştırmaları Ltd.Denar Deniz Araştırmaları Ltd.

RBR Ltd. www.rbr-global.com

Applied Acoustics www.appliedacoustics.com

Hi -Target Survey Instruments Company
www.hi-target.cn

InterOcean Systems, İnc.
www.interoceansystems.com

www.ivs3d.comInteractive Visualization Systems (IVS 3D)

www.datawell.nlDatawell BV

www.starfishsonar.comStarFish Seabed Imaging Systems

www.miros.noMiros AS

www.metocean.comMetOcean Data Systems

www.zhdgps.comMultibeam Echosounders

İletişim: DenAr Deniz Araştırmaları Ltd. Hikaye Sok. No: 1/4 P.K:34394 Şişli-İstanbul
Tel: (0212) 216 6482 Fax: (0212) 216 64 83 E-mail: info@den-ar.com










