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Avrupa'nın Global Navigasyon Uydu Sistemi: GALILEO 

Ertan GÖKALP1, Yüksel BOZ2 

 

Özet 
Global navigasyon uydu sistemleri, karada, denizde ve havada 
bulunan sabit veya hareketli nesnelerin konumlarını, hassas zaman 
bilgisi ve uzay geriden kestirme tekniğine dayalı olarak belirleyen 
sistemlerdir. Günümüzde, dünya çapında kullanılan Amerika Birleşik 
Devletleri 'ne ait Global Konum Belirleme Sistemi (Global Positioning 
System -GPS) ve Rusya'ya ait GLONASS (Globalnaya 
Navigatsionnaya Sputnikova Sistema) sistemleri olmak üzere iki 
global navigasyon uydu sistemi bulunmaktadır. Her iki sistem de 
askeri ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkmış ve halen bu iki devletin 
savunma bakanlıkları tarafından finanse edilmekte ve 
işletilmektedirler. Sivil otoritenin denetimi altında, sivil ve ticari 
kullanımı hedefleyen GALILEO sistemi, üçüncü global navigasyon 
uydu sistemi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Hazırda varolan 
sistemlere ilave olarak yeni bir sisteme neden gerek duyulduğu, 
sistemin oluşum aşamaları ve geldiği nokta, getireceği faydalar bu 
yazının konuları arasındadır. 

Anahtar Sözcükler 
GALILEO, Navigasyon, Uydu Sistemleri 

Abstract 

Europe's Global Navigation Satellite System: GALILEO 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are the systems that 
determine the locations ofstationary or mobile objects on the ground, 
at sea, and in the air, based on precise timing and space resection 
technique. Presently, there are two global navigation satellite systems 
providing global coverage: the US Global Positioning System (GPS) 
and Russia 's Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikova Sistema 
(GLONASS). Both systems originatedfrom military requirements 
and are already funded and operated by the Departments ofDefense 
ofthese countries. Under civilian authority GALILEO targets civilian 
and commercial use andprogresses rapidly in becoming the third 
global navigation satellite system. in this paper, it is aimedto shed 
light on why a new system is necessitated in addition to the existing 
systems, what the composition phases of this new system are and the 
present  status  and the  benefi ts   of  GALILEO system.  

Key Words 
GALILEO, Navigation, Satellite Systems 

1. Giriş 
Uydu tabanlı navigasyon ve konum belirleme, günlük hayatımız 
üzerindeki etkisini her geçen gün artırmaktadır. Yüksek perfor-
mansa sahip standartları sayesinde de taleplerin yoğun olduğu 
profesyonel, ticari ve bilimsel uygulamalarda temel araç haline 
gelmektedir. Uydu navigasyon alıcılarının güç tüketiminin, 
maliyetinin ve boyutlarının azalması ile birlikte iletişim ağları-
nın ve coğrafi bilgi sistemlerinin hızla çoğalması, uydu teknolo-
jisini müşteri yoğunluğunun yüksek olduğu bir pazar içerisine 
sokmuştur. GALILEO, global konum belirleme hizmeti sivil 
otoritenin kontrolünde olacak olan ve yüksek doğruluk sağla-
yacak şekilde tasarlanan Avrupa'nın global navigasyon uydu 
sistemidir. Sistem, GPS ve GLONASS uydu navigasyon sis-
temleri ile birlikte kullanılabilecektir. 

2. GALILEO Sisteminin Oluşum Evreleri 
Sistem tam olarak faaliyete geçinceye kadar aşağıdaki evrelerin 
tamamlanması hedeflenmektedir (URL5 web p.). 
> Gelişme ve onaylama evresi (2001-2005) 

■ Sistem gereksinimlerinin birleştirilmesi 
■ Uydular ve yer tabanlı bileşenlerinin geliştirilmesi 
■ Sistemin yörünge planının geçerlilik kazanması 

> Yayılma evresi (2006-2007) 
■ Uyduların yapımı ve uzaya fırlatılmaları 
■ Sistemin tüm yer kesiminin kurulması 

> Ticari çalışma evresi (2008'den itibaren) 
sistemin tam olarak faaliyete geçinceye kadar kat edilecek 
aşamaların yıllara göre dağılımı Şekil 1 'de gösterilmektedir. 
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GALILEO System Test Bed (GSTB) olarak adlandırılan test 
uydularının ilki, kritik teknolojilerinin belirlenmesi amacıyla 
2005'in ikinci yarısında uzaya gönderilmesi planlanmıştır1 

(URL2 web p.). Burada adı geçen kritik teknolojiler, uydulara 
yerleştirilecek on-board (uydunun yapısında bulunan) yüksek 
duyarlıklı saatlerin geliştirilmesi, her bir saatin ortak bir 
GALILEO sistem zamanına göre düzeltilmesini sağlayacak 
on-board zaman üniteleri, uydu sinyallerini üretecek sinyal 
jeneratörleri, güç yükselticiler, radyo frekansı çoklayıcıları, 
antenler, sinyal göndericiler vb. bileşenleri kapsamaktadır 
(URL1 web p.). İlk uydunun ardından, yörünge planı geçerlilik 
aşaması (In-Orbit Validation phase) adı verilen 2005-2006 
zaman aralığında sistemin temel uzay ve yer kesimini yürürlüğe 
koymak amacıyla 4 aktif uydu uzaya fırlatılacaktır. Bu aşama-
nın tamamlanmasının ardından, geriye kalan uydular tam 
işlem kapasitesine (Full Operational Capability) erişmek için 
2008 yılında yörüngelerine yerleştirilecektir (URL2 web p.). 
30 uydunun yörüngelerine yerleştirilmeleri ve ilgili yer sis-
temlerinin tesisinin 3-3.5 milyar € (Euro)'ya mal olması bek-
lenmektedir (NARDON 2002, EC (a) web p.). 

3. Navigasyon Uyduları Yörüngeleri 
Global bir hizmet alanı sağlamak için navigasyon uydularına 
ilişkin 4 çeşit yörünge tanımlanır: 

3.1. LEO (Low Earth Orbit) Yakın Mesafeli Yer 
Yörüngesi 

Globalstar ve Iridium gibi çeşitli özel telekomünikasyon uy-
duları ve navigasyon amaçlı Transit sistemi uyduları için tasar-
lanmış ve yerden yüksekliği 2000 km'ye kadar olan yörünge-
lerdir. Bu yörünge seviyesinin en büyük avantajı, kullanılan 
alıcı ve uyduların düşük maliyette olmalarıdır. Uyduların yö-
rünge periyotlarının 45-90 dk arasında olmasından dolayı, her 
bir uydu yaklaşık 15 dk görünürde kalmakta ve bu nedenlede 
çok sayıda uyduya gereksinim duyulmaktadır. 

3.2. MEO (Medium Earth Orbit) Orta Mesafeli Yer 
Yörüngesi 

Yerden yükseklikleri 5000-20000 km arasında olan yörüngeler 
için kullanılan bir kavramdır. GPS ve GLONASS sistemleri 
orta mesafeli yer yörüngelerinde bulunurlar ve bu sistemlere 
ait uydular günde iki kez yörünge hareketlerini tamamlarlar. 
Uyduların yörüngelerine yerleştirilme çalışmaları, yakın 
mesafeli yer yörüngesine (LEO) kıyasla daha masraflı, bunun 
yanında gerekli uydu sayısı ise daha azdır. 

3.3. GEO (Geostationary Orbit) Yerdurağan Yörünge 

Yerdurağan yörünge, telekomünikasyon ve televizyon uydu-
larının yanı sıra WAAS (Amerika), EGNOS (Avrupa) ve 
MSAS (Japonya) gibi navigasyon uydu güçlendirme sistemleri 
için kullanılan bir kavramdır. Bu yörünge, yer ekvatoruna 

paralel (ekvatoral yörüngede) ve yerden 36,000 km uzaklıkta 
bulunur. Yörünge, dairesel bir yapıya sahiptir ve periyodu 24 
saattir. Bu özelliği sayesinde, dünya üzerindeki sabit bir nok-
tadan hareketsizmiş gibi görünür. Bunun yanında, yüksek en-
lemlerde zayıf kapsama alanına sahip olması, en önemli 
dezavantajıdır. Ayrıca, uyduların üretim ve yörüngelerine yer-
leştirilme maliyetleri, diğer yörünge özelliklerine sahip uydulara 
nazaran oldukça yüksektir. 

3.4. IGSO (Inclined Geosynchronous Orbit) Eğik 
Yersenkronize Yörünge 

IGSO, GEO ile benzer özellikler taşır. GEO gibi yerden 36000 
km yükseklikte dairesel bir yörüngeye ve 24 saatlik periyoda 
sahiptir. GEO'dan farklı olarak, yörünge ekvator düzlemine 
göre eğiktir. Bu özelliği sayesinde de, kutup bölgelerinde 
kapsama alanı sağlar. Uyduların yapım ve uzaya yerleştirilme 
masraflarının oldukça yüksek olmasından ötürü günümüzde 
ticari uygulamalarda kullanılan herhangi bir IGSO yoktur (EC 
(b) web p.). Şekil 2'de bölgesel uydu navigasyon güçlendirme 
sistemlerin kapsadıkları alanlar yaklaşık olarak gösterilmektedir. 

4. Bölgesel Navigasyon Uydu Güçlendirme 
Sistemleri 

 
Şekil 2: WAAS, EGNOS ve MSAS sistemlerinin kapsadığı alanlar 

(URL7 web p.) 

4.1. EGNOS (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) 

EGNOS Avrupa'nın uydu navigasyon alanında attığı ilk 
adımdır. EGNOS, sağlayacağı diferansiyel düzeltmelerle, GPS 
ve GLONASS'in konum belirleme doğruluğunu artıracaktır 
(URL8 web p.). GPS ve GLONASS uydu sistemlerini 
güçlendirmek için geliştirilen bu sistem GALILEO sistemine 
de entegre edilecektir. 

4.2. MSAS (MTSAT Satellite-based Augmentation 
System) 

Japon Sivil Havacılık Bürosu (Japanese Civil Aviation Bureau) 
tarafından sivil havacılık amaçları doğrultusunda geliştirilen 
GPS sistemine yönelik bölgesel güçlendirme sistemidir. 
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MTSAT: Multi-fiınctional Transport Satellite 



 

 

4.3. WAAS (Wide Area Augmentation System) 
Birleşik Devletler Federal Havacılık İdaresi (US Federal 
Aviation Administration) tarafından sivil havacılık adına GPS 
sisteminin iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen sistemdir (EC 
(b) web p.). 

Bu sistemlerin haricinde Hindistan da GPS ve yerdurağan 
uydu sinyallerinin iyileştirilmesine yönelik bir navigasyon 
uydu güçlendirme sistemi oluşturmayı planlamaktadır. 
GAGAN (GPS And Geo Augmented Navigation) olarak 
adlandırılan sistemin EGNOS ve MSAS sistemleri arasındaki 
boşluğu doldurması beklenmektedir. Sistemin ilk uydusunun 
ise 2005-2006 döneminde uzaya fırlatılması planlanmaktadır 
(RAJ 2003). 

5. GALILEO Sistemini Oluşturan Kesimler 

5.1. GALILEO Uzay Kesimi 
GALILEO tam olarak faaliyete geçtiğinde 27'si faal ve 3'ü 
aktif yedek uydu olmak üzere toplam 30 uydu, yerden 23616 
km yükseklikte orta mesafeli yer yörüngesinde (MEO) bulu-
nacaktır (Şekil 3). Ekvatora göre 56° lik eğim açısı yapan 3 
yörüngenin her birinde 10 uydu yer alacak ve her bir yörün-
gedeki uydulardan biri, hazırda işlem gören uydulardan birinde 
meydana gelebilecek bozulma olasılığına karşın yedekte bek-
leyecektir. Uydular dünya etrafındaki dönüşlerini 14 saatte 
tamamlayacaklardır. 

 
GALILEO uydularının ağırlığı 625 kg ve boyutları 2.7 x 

1.2 x 1.1 m3 tür. Bu özellikleri ile mini uydular sınıfına girerler. 
GPS' ten farklı olarak, SLR (Satellite Laser Ranging) ölçüleri 
ile yörünge belirlemesine yardımcı olmak amacıyla uydulara 
yansıtıcılar yerleştirilecektir (HEIN ve PANY 2002). 

Diğer global navigasyon uydu sistemlerinin uzay kesimleri 
hatırlanacak olursa; GPS uydu takımı 24 uydudan oluşmaktadır. 
Uydular, yer merkezli 6 yörüngede, her yörünge düzleminde 
1 'i yedek 4 uydu olacak şekilde 11 sa 58 dk'lık periyotlarla 
hareket ederler. Yörünge düzlemlerinin eğim açısı 55° dir. 
Uyduların yerden yükseklikleri yaklaşık 20200 km dir. 
GLONASS uzay kesimi, 3'ü aktif yedek olmak üzere yerden 
yükseklikleri 19100 km olan toplam 24 uydudan oluşmaktadır. 
Uydular, her bir yörüngede 8 uydu olacak şekilde toplam 3 
yörüngedeki hareketlerini 11 sa 15 dk'lık periyotlarla 

 
Şekil 4a: Hidrojen maser saati Şekil 4b: Rubidyum saati 

Navigasyon uyduları, içerdikleri yüksek duyarlığa sahip atomik 
saatler sayesinde ekonomiye büyük katkı sağlarlar. Bu hassas 
saatler, cep telefonu şirketlerinin radyo frekanslarını kullanıcı-
ları arasında dağıtmalarına ve bankalar arasındaki para 
hareketlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesinde bilgisayar 
ağlarının şifreleme sistemlerini senkronize etmelerine izin ve-
rirler. Bazı elektrik şirketleri, güç hatlarının problemsiz bir 
şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmak için yine bu hassas 
atomik saatlerden faydalanmaktadırlar (NARDON 2002). 

Uydu saatleri, atomlar düzeyindeki salmımlar üzerine 
kurulurlar. GALILEO için uydu saatlerini geliştirme çalışma-
ları, İsviçre saat endüstrisinin merkezinde bulunan Observatoire 
de Neuchatel ve Temex Neuchatel Time'da sürdürülmektedir. 
Bu saatler, zamanı, günde saniyenin birkaç milyonda biri gibi 
bir süre içerisinde tutacak bir standart üzerine tasarlanmakta-
dırlar. GALILEO sisteminde bulunan 30 uydunun her biri on-
board olarak iki saat bulunduracaklardır. Bu saatlerden biri, 
Rubidyum atomik frekans standardı üzerine kurulacaktır ve 
diğeri de bir pasif Hidrojen maser kullanılarak oluşturulacaktır. 
Farklı teknolojilere sahip bu saatler aynı çalışma ilkesine 
sahiptirler (Şekil 4a, 4b). 

Bu saatler bağımsız bir şekilde çalışmaya bırakılsalar doğ-
rulukları sapacaktır. Bundan dolayı, daha kararlı yapıya sahip 
yer tabanlı referans saatlerden oluşan bir ağla düzenli olarak 
senkronizasyonlarının sağlanması gerekir. Bu yer istasyon 
saatleri, Rubidyum ve Hidrojen maser saatlerinden uzun süreli 
daha iyi kararlılık gösteren Sezyum frekans standardı üzerine 
kurulan saatleri içerecek ve ayrıca GALILEO Sistem Zamanı 
(GALILEO System Time) denilen zamanı üreteceklerdir. 
Uydular üzerinde bulunacak saatler, Avrupa'da geliştirilen ve 
yapılan kendi türlerinin ilkleridirler (URL3 web p.). 

5.1.2. GALILEO Sinyal Yapısı 

GALILEO, Radyo Navigasyon Uydu Servisi'nin (Radio 
Navigation Satellite Service-RNSS) tahsis ettiği 10 navigasyon 
sinyali içerecektir. Bu sinyallerin frekans aralıkları şöyledir: 
1164-1215 MHz(E5a ve E5b), 1215-1300 MHz(E6) ve 1559-
1592 MHz (E2-L1-E1). Bu 10 sinyal değişik kullanıcı 
gruplarına açıktır. Gösterimde kolaylık olması açısından, bu 
yazıda E2-L1-El frekans bandından Ll olarak bahsedilecektir. 
E5a, E5b ve Ll taşıyıcı frekansları üzerinde gönderilen 6 sin-
yal, Açık Servisler (Öpen Services-OS) ve Yaşam Güvenliği 
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Servisleri (Safety of Life Services-SoL) kullanıcılarına açıktır. 
Bu sinyallerin üçü verisizdir, yani uzunluk belirleme kodları 
herhangi bir veri ile modüle edilmezler. E6 taşıyıcı frekansı 
üzerinde bulunan ve şifrelenmiş uzunluk belirleme kodları 
içeren iki sinyal, bir Ticari Servis (Commercial Service-CS) 
sağlayıcısı aracılığıyla erişim hakkı kazanan kullanıcılara 
açıktır. Bu iki sinyalden biri verisizdir. 10 sinyalin şifrelenmiş 
uzunluk belirleme kodu ve biri E6 bandında diğeri Ll bandında 
veri içeren son ikisi ise Genel Düzenleme Servisi (Public 
Regulated Service-PRS) tarafından yetkilendirilmiş kullanı-
cılara açıktır. 

Farklı GALILEO sinyalleriyle taşınan 4 farklı tipteki veri 
şöyle özetlenebilir: 

• E5a, E5b ve Ll taşıyıcı frekansları üzerinde gönderilen 
OS verileri. Bu veriler, tüm kullanıcılara açıktır ve esas 
itibariyle navigasyon ve Arama-Kurtarma (Search and 
Rescue - SAR) verisi içerirler. 

• E5b, E6 ve Ll taşıyıcı frekansları üzerinde gönderilen 
CS verileri. Şifrelenmiş olan bu veriler, GALILEO 
Kontrol Merkezi (GALILEO Control Centre) ile ara 
birim vazifesi gören bazı servis sağlayıcıları tarafından 
sağlanırlar. Bu ticari verilere ulaşım, doğrudan servis 
sağlayıcıları vasıtasıyla gerçekleştirilir. 

• SoL verileri, bütünlük (integrity) verisi ve Signal in 
Space Accuracy (SİSA) verisini içerir. Bütünlük verisine 
erişim kontrol edilebilir. 

• PRS verileri, E6 ve Ll taşıyıcı frekansları üzerinde 
gönderilir (HEIN ve PANY 2002). 

GALILEO ve diğer global navigasyon uydu sistemlerinin 
sinyal bant aralıkları 'Sonuçlar' bölümünden sonra Şekil 6'da 
gösterilmiştir. 

5.2. GALILEO Kontrol Kesimi 

Uyduların kontrolü, Avrupa kıtasında bulunan iki GALILEO 
kontrol merkezinden (GALILEO Control Centre) gerçekleştiri-
lecektir. 20 GALILEO algılayıcı istasyonunun (GALILEO 
Sensor Station) oluşturduğu global bir ağ tarafından sağlanan 
veriler, çok sayıdaki iletişim ağı vasıtasıyla GALILEO kontrol 
merkezlerine gönderilecektir. GALILEO kontrol merkezleri, 
algılayıcı istasyonların verilerini, bilgilerin bütünlüğünü ve 
uydular ile yer istasyonlarının saatlerinin senkronizasyonunu 
sağlamak için kullanacaktır. 

Kontrol merkezleri ile uydular arasındaki veri değişimi 'up-
link' istasyonları ile gerçekleştirilecektir (URL2 web p.). Bu 
amaçla 5 tane S-bandı ve 10 tane de C-bandı up-link istasyonu 
yeryüzüne yerleştirilecektir (Şekil 5). 

5.3. GALILEO Kullanıcı Kesimi 

GALILEO sisteminin kullanıcı kesimi, diğer uydu navigasyon 
sistemlerinde olduğu gibi kara, deniz, hava ve uzaydaki tüm 
kullanıcıları kapsamaktadır. 

6. Jeodezik Koordinat Referans Ağları 
GALILEO Yersel Referans Ağı (GALILEO Terrestrial 
Reference Frame-GTRF), Uluslar arası Yersel Referans 
Ağı'ndan (International Terrestrial Reference Frame-ITRF) 
bağımsız olarak tanımlanacaktır. Buna karşılık Uluslar arası 
Yersel Referans Ağı ITRF, VLBI, LLR, SLR, GPS ve DORIS 
gözlemlerinden elde edilen bir dizi istasyon koordinatı ve 
hızlarına dayanmaktadır. Hız modellerini dikkate alarak her 
bir koordinatın ortak bir referans epoğuna indirgenmesi, sabit 
plaka modelleri veya kestirilen hız alanlarıyla gerçekleştiri-
lir. GPS, koordinat referans ağı olarak ITRS'nin (International 
Terrestrial Reference System) bir gerçekleştirimi olan WGS84 
sistemini kullanır. WGS84 ile GTRF arasında sadece birkaç 
cm fark olacağı düşünülmektedir. Bu doğruluk, navigasyon 
ve kullanıcı gereksinimlerinin çoğu için yeterlidir. Dönüşüm 
parametreleri, ihtiyaç duyulması halinde harici bir Jeodezik 
Referans Servis Sağlayıcısı (Geodetic Reference Service 
Provider) tarafından temin edilebilecektir. Halihazırda bu tür 
bir bilginin navigasyon mesajına yerleştirilmesi öngörül-
memektedir (HEIN ve PANY 2002). Diğer navigasyon uydu 
sistemi olan GLONASS ise efemeris parametrelerini 1993'den 
beri Earth Parameter System 1990 (PZ-90)'da göndermektedir. 
PZ-90, GPS'in kullandığı WGS-84 ile benzer özellikler içer-
mektedir. Ruslar, batı Rusya'da gerçekleştirdikleri sınırlı sayı-
daki ölçülerle PZ-90 ve WGS-84 sistemleri arasında bir dönü-
şüm matrisi hesaplamışlardır. Bu dönüşüm matrisinin doğrulu-
ğunun 5-10 m arasında olduğuna inanılmaktadır. Fakat, dönü-
şüm matrisinin ve hatasının büyüklüğünün doğrulanması için 
ölçülerin dünya çapında bir çok noktada gerçekleştirilmesi 
gerektiğine dikkat çekilmektedir (KAPLAN 1996). 

7. Avrupa'nın Galileo'ya Olan Gereksinimi 
Eski Sovyetler Birliği, yani şimdiki Rusya'nın GLONASS 
uydu navigasyon sisteminin oluşturulmasına 1982 yılında 
başlanmıştı. Ruslar, uydularının kısa ömürlü olmaları (yaklaşık 
3 yıl) ve ülkenin ekonomik durumu nedeniyle, bir dönem uydu 
konfigürasyonunun korunmasında zorlanmışlardır. Yeni uydu 
yerleştirilmemesi ile geçen yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra, 
Aralık 1998'de uzaya fırlatılan uydularla konfigürasyon az 
da olsa geliştirilmiştir. Buna rağmen, Eylül 1999 tarihi itibariyle 
11 uydu kullanımdaydı (HEIN 1999). 2002 yılında ise 5 veya 
6 uydu faaliyet göstermekteydi. Bu nedenle GLONASS, çoğu 
uygulama için yetersiz bir sistem durumuna gelmiştir. Sonuç 
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olarak, günümüzde gerçekten faal durumda olan uydu navi-
gasyon sisteminin GPS olduğu görülmektedir. Bu da demek 
oluyor ki, kritik hizmetler (acil servis, arama-kurtarma vb.) 
ve ekonomik faaliyetler gibi alanlarda esasen tek bir sistemden 
yararlanılmaktadır. Avrupa'nın Galileo projesini hayata 
geçirmek istemesinin temelinde Amerika'nın kontrolündeki 
bir sisteme bağımlı olmama isteği yatmaktadır (NARDON 
2002). 

Avrupa'daki uydu navigasyon sistemi kullanıcılarının, 
konumlarını belirlemek için Amerika'nın GPS ve Rusya'nın 
GLONASS uydularını kullanmaktan başka alternatifleri 
bulunmamakla birlikte, bu sistemler üzerinde tasarruf hakkına 
sahip olan askeri otoriteler, sağlanan hizmetin kesintisiz bir 
şekilde devam edeceğinin garantisini vermemektedirler. 1990 
yılının başlarında Avrupa Birliği (European Union), kendi 
global navigasyon uydu sistemlerine olan ihtiyaçlarının farkına 
varmış ve Avrupa Komisyonu (European Commission-EC) 
ve Avrupa Uzay Dairesi (European Space Agency-ESA), 
kontrolü daima sivil otorite altında bulunacak olan ve sürekli 
işlem görmesi garanti edilen GALILEO sistemini oluşturmak 
için güçlerini birleştirmiştir (URL4 web p.). Avrupa komisyonu, 
projenin politik boyutundan ve yüksek düzeydeki gerek-
sinimlerden, ESA ise, uzay kesiminin ve ilgili yer bileşenlerinin 
tanımlanması, geliştirilmesi ve yörünge geçerliliğinin 
sağlanmasından sorumludur (URL1 web p.). 

8. Sonuçlar 

Jeodezik ölçme çalışmaları, yüksek doğruluk gerektiren uygu-
lamalar içerir. Bu tür uygulamaların yanında, mm düzeyinde 
doğruluk gerektirmeyen uygulamalar da yok değildir. Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS)'de belirli detayların tanımlanmasında, 
kullanıcı tanımlı özniteliklerin toplanması ve bu bilgilerin ko-
num bilgisi ile ilişkilendirilmesi gerekir. Bu tür amaçlar için 
1-2 m lik bir doğruluk çoğu zaman yeterlidir. GALILEO 
sisteminin diğer uydu navigasyon sistemleriyle beraber kul-
lanılması sayesinde mutlak konum belirlemede bile bu doğ-
ruluğa erişilmesi olasıdır (HEIN 1999). Bu nedenle, diferansiyel 
metotlara belki de sadece yüksek doğruluk gerektiren 
uygulamalarda ihtiyaç duyulacaktır. 

GALILEO projesinin hayata geçirilmesinde, Avrupa'nın 
kendi bağımsız uydu navigasyon sistemini kurmak istemesinin 
yanı sıra ilave sebepler de bulunmaktadır. GPS ve GLONASS 
ile birlikte işlem görecek olmasından dolayı, global navigasyon 
uydu sistemleri içerisinde önemli bir yere sahip olacak olan 
GALILEO sistemindeki uyduların yörünge düzleminin, ekvator 
düzlemi ile yaptığı eğim açısı sayesinde de yüksek enlemlerde 
daha iyi bir kapsama alanı sağlanacaktır. 

GALILEO'nun dünya global navigasyon uydu sistemleri 
(GNSS) pazarında 2010 yılında 1.8 milyar, 2020 yılında da 3.6 
milyar kullanıcıya ulaşması beklenmektedir (URL5 web p.). 
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Sistem, GNSS alanındaki tamamlayıcı özelliklerinden dolayı, 
genel olarak ele alındığında dünyaya, özellikle de Avrupa'ya 
önemli ölçüde ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacaktır. 
Yakın zamanda gerçekleştirilen bir analiz sonucunda, sistemin 
sadece hava ve deniz ulaşım sektöründeki faydaları dikkate 
alındığında, maliyet/fayda oranının 4.6 olduğu ve bu oranın 
Avrupa'daki diğer alt yapı projelerinden daha yüksek olduğu 
hesaplanmıştır. 2000-2020 yılları arasında GALILEO'nun 
sağlayacağı ekonomik faydaların 62 milyar €, sosyal faydaların 
12 milyar € seviyesinde olması beklenmektedir. Mevcut global 
konum belirleme sistemlerinden (GPS, GLONASS) bağımsız 
olarak oluşturulmaya çalışılan böylesine önemli bir projeye 
Avrupa Birliği'nin resmi adayı olan Türkiye'nin kayıtsız 
kalması düşünülemez. Ülkemiz, teknolojiyi kullanmaktan 
daha çok teknolojiyi üretmeyi hedef haline getirmeli, atacağı 
akıllı adımlarla yeni gelişen Galileo projesine katılmaya 
çalışmalıdır. Türkiye'nin Galileo projesine dahil olmak için 
tam üyeliği beklememesi ve elde edeceği ekonomik ve stratejik 
kazanımları dikkate alarak projeye destek vermesi yerinde bir 
hareket olacaktır. 
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Sayısal Harita Üretiminde Proje Planlaması ve Yönetimi 
Ayhan CEYLAN1, Tayfun ÇAY2, Mevlüt UYAN3 

Özet 
Dünya ekonomisi her sene belirli oranda büyümektedir. Bu büyümeye 
paralel olarak büyük çaplı projeler uygulanmaktadır. Eldeki 
kaynakların, projenin belirlenen süresi içinde en etkin şekilde 
kullanılması zorunluluğu vardır. Rekabet ortamında proje yüklenicileri, 
proje yönetimi yöntemlerini kullanarak görevlerini en etkin şekilde 
yerine getirmektedirler. 

Proje planlaması yapılmakla, işletme yöneticisinin elinde bulunan 
sınırlı kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılacağı, kimlerin 
hangi görevle yükümlü oldukları, sorumlulukları, kontrol imkanları 
da ortaya konulmuş olur. 

Bu çalışmada; Sivas-Kızılcakışla bölgesinde yapılacak sayısal 
halihazır harita alımı uygulamasında, planlama ile ne gibi avantajların 
sağlanacağı gösterilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma alanı 93 hektarı gayrimeskun, 9 hektarı meskun olmak 
üzere toplam 102 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Yapılan iş aynı 
bölgedeki ikinci çalışma olduğu için faaliyet sürelerinin tahmininde 
herhangi bir zorluk olmamasından dolayı planlama tekniği olarak 
CPMyöntemi kullanılmıştır. 

Sivas-Kızılcakışla kasabası sayısal harita alımı projesinde proje 
planlama tekniği kullanılarak 77 gün sürecek olan proje 60 günde 
bitirilmiştir. Bu durumda projenin, 17 gün erken ve 679 737 000 TL 
daha ucuza bitirilebileceği ortaya konmuştur. 

Anahtar Sözcükler 
Proje Planlaması, Sayısal Harita, Süre ve Maliyet Hesabı 

Abstract 

Project Planning and Management in Numerical Map 
Production 

The world economy grows with certain ratio in every year. Being 
parallel to this growth, large-scale projects are being applied. The 
preseni resources should be used more effectively in the defined time 
interval of the project. The project contractors among the competition 
environment are performing their duties more effectively by using 
project management methods. By making project planning, how to 
use the limited resources owned by the company director more 
effectively, who will be in charge ofwhich duty, their responsibilities, 
control opportunities will beputfonvard. 

in this study, it is tried to preseni what kind of advantages can 
beprovided by planning during the application of preseni numerical 
mapformation that will be carried out in Sivas-Kızılcakışla region. 

The workspace covers an area of 102 hectares formedfrom 92 
hectares non-inhabited and 9 hectares inhabited areas. Since the 
study we carried out is the second study in the same region, the CPM 

method is used as the planning technigue due to not having any 
diffıculty in estimating the activity periods. 

The project that wouldfınish in 77 days by usingproject-planning 
technigue, fınished in 60 days in the numerical mapformation project 
of Sivas-Kızılcakışla town. By this way, it was putfonvard that the 
project could be fınished 17 days earlier and 679 737 000 TL cheaper. 

Keywords 
Project Planning, Digital Maps, Duration and Cost Calculation 

1. Giriş 

Günümüzde gerek özel sektör kuruluşları, gerekse kamu kuru-
luşları olsun üstlendikleri görevleri yerine getirmek için çok 
çeşitli ve boyutlu projeler üstlenmektedirler. Projelerin maliyet-
leri o kadar büyümüştür ki, projelerin planlanmasının ve 
denetlenmesinin son derece duyarlı ölçülerde gerçekleştirilmesi 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler, gerek 
çeşit, gerekse miktar olarak giderek artmakta ve bunu ger-
çekleştirmeyi amaçlayan projeler artık disiplinler arası bir 
niteliğe sahip "mega" projeler şeklini almaktadır. Tüm bunlar, 
istenen mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için, faaliyetlerin 
düzenli bir şekilde organizasyonunu, koordinasyonu ve yar-
dımlaşmayı gerektirmektedir. Ayrıca işletmeler arasında giderek 
artan rekabet, söz konusu projelerin sadece performansları 
açısından değil, süre ve maliyet faktörleri açısından da de-
ğerlendirilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu durumda işlet-
melerin sadece mal ve hizmet üretmeleri yetersiz kalmakta, 
bu mal ve hizmetleri rakiplerden daha kısa bir sürede ve daha 
uygun maliyetlerle üretmeleri önemli bir etken olmaktadır. 
Tüm bu etkenler, proje yönetiminin önemini arttıran etkenler 
arasındadır (KUTLU 2001). 

Harita projelerinde de durum farklı değildir. Eldeki kay-
nakların, projenin belirlenen süresi içinde en etkin şekilde 
kullanılması zorunluluğu vardır. Proje yönetimi, rekabet orta-
mında projeyi yürüten firmaların daha başarılı olmasını sağla-
maktadır. Projede belirlenen amaçların istenen düzeyde 
gerçekleşmesini sağlayan proje yönetimi, projelerin planlan-
ması, programlanması ve kontrolünden oluşmaktadır. 

İyi bir harita projesi planının yapılabilmesi için yöneylem 
araştırması tekniklerinin ve özellikle proje planlama ve kontrol 
yöntemlerinin jeodezi ve fotogrametri mühendisince bilinmesi 
gerekmektedir (ÇAY 1995). 

'Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi Müh.Mim.Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Kampus/Konya 
2Öğr. Gör. Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu, Hadim/Konya 
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Bu çalışmada; sayısal harita üretiminde proje planlaması 
ve yönetimi ile ne gibi avantajların sağlanacağı gösterilmeye 
çalışılacaktır. Sayısal örnekte Sivas- Kızılcakışla'ya ait sayısal 
halihazır harita alımı işi için CPM (Critical Path Method) 
yöntemi kullanılarak süre ve maliyet planlaması Microsoft 
Project 2002 professional yazılımı ile yapılmıştır. Bu çalışmada 
program çıktıları uzun olduğundan sonuçlar uygulama 
bölümünde özet olarak verilmiştir. 

2. Sayısal Haritalar 

2.1. Sayısal Harita Tanımı ve Amacı 
Gelişen teknoloji ve imkanlar artık haritacılık faaliyetleri 
açısından da üst seviyelere ulaşmıştır. Bilgisayar teknolojisinin 
haritacılık faaliyetlerinin dışında kalması düşünülemez. Hari-
taya ilişkin tüm işlemlere anında ve en az maliyetle sahip ol-
makta ancak bu teknolojiyle mümkün olacaktır. Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin oluşturulmasında kullanılan temel veri, sayısal 
formattaki haritalardan oluşmaktadır. Bu açıklamalar ışığında, 
sayısal haritalar Resmi Gazete' de (RG) şu şekilde tarif 
edilmektedir: 

"Değişik yöntem ve cihazlarla doğrudan sayısal olarak 
veya mevcut çizgisel haritalardan sayısallaştırıcılar kul-
lanılarak elde edilen, çeşitli standart veyaformatlarda vektör 
veya raster yapıdaki sayısal değerler ile bunların işlenmesi, 
zenginleştirilmesi veya genelleştirilmesi ile elde edilen, çeşitli 
katmanlara ayrılabilen sayısal bilgilerdir ". 

Altyapı faaliyetlerinin sağlıklı biçimde yerine getirilebilmesi 
için o bölgeyle ilgili konumsal bilgilere sahip olmak, bilgileri 
etkili bir biçimde kullanmak büyük önem taşır. Özellikle de 
yerel yönetimler açısından ihtiyaç duyulan planlama, mühen-
dislik projeleri ve uygulamaları bilgilerine hızlı bir biçimde 
ulaşmak, gerektiğinde bu bilgileri kullanarak yeni bilgiler 
üretmek, bunların takibi ve kontrolünü yapmak düzenli ve 
planlı bir kentleşme için vazgeçilmez unsurlardır. Bu ise ancak 
sayısal ortamda hazırlanmış haritalar vasıtasıyla sağlanabilir. 

Farklı ölçeklerde, farklı koordinat sistemlerinde, farklı 
yöntem ve süreçlerde üretilen harita ve haritaya dayalı bilgilerin 
değişik amaçlı mühendislik hizmetleri, kalkınma amaçlı proje-
ler ile kentsel ve kırsal alanlara götürülecek hizmetlerde kulla-
nılması ve bunlardan çeşitli amaçlarda yararlanılması bir sorun 
olmaktadır. Ülke genelinde harita-kadastro çalışmalarının 
hukuki ve teknik anlamda bütüncül bir yaklaşım içinde koordi-
nasyonu günümüzde halen sağlanamamıştır. Kurumların diğer 
alakalı kurumlarla yaptıkları protokollerde kendi ihtiyaçlarını 
net bir şekilde ortaya koymaları gerekir (İNCE 1999). Kurumlar 
arası bu anlaşmazlıkların sebebi oluşturulan harita sis-
temlerinin sayısal bir temele oturtulamamış olmasından gel-
mektedir. 

Artık, geleneksel ölçme ve haritacılık, yerini grafik ile 
özniteliklerin birleştiği bilgisayar destekli modern haritacılığa 
bırakmaktadır. Böylece, veri toplama, güncelleştirme, işleme, 
analiz, sorgulama, planlama v.b. çalışmalar daha duyarlı, hızlı 
ve sağlıklı olarak yürütülebilmektedir (HKMO Web R). 

2.2. Coğrafi Bilgi Sistemi - Sayısal Harita İlişkisi 
Bilgi sistemlerinin en önemli kısmını oluşturan aşama, sayısal 
haritanın oluşturulmasıdır. Bu açıdan bir an önce sayısal 
haritalar için gerekli olan hukuki dayanaklar meydana 
getirilmelidir. Bu sayısal altlığın oluşumunda mevcut haritaların 
sayısallaştırılması ile yeni yapılacak sayısal haritaların 
oluşturulması arasındaki ayırımın iyice belirlenmesi gerekir. 
Ülkemiz gibi teknolojik gelişimlerin arkasından giden ülkelerde 
eski teknolojik imkanlarla yapılan çalışmaların yeni sistemlere 
adaptasyonu hukuksal olarak olamayacağından gerekli yerlerde 
yenileme çalışmaları yapılmalıdır (YOMRALIOĞLU ve 
NİŞANCI 1999). 

Bilgi sisteminin oluşturulması aşamasında haritaların 
tamamının veya bir kısmının var olduğu düşünülse bile, 
bunların sayısallaştırılması için gerekecek olan teknik personel, 
yazılım ve donanım masrafları veya bu hizmetlerin temin 
edilmesi kayda değer miktarları bulacaktır. Hatta bu 
harcamaların miktarı, sistem kurulması ile ilgili yazılım ve 
donanım masraflarını katlayabilecektir. Haritaların var 
olamaması veya güncel olamaması durumunda (ülkemizdeki 
durum genelde böyledir) bu haritaların sayısal olarak üretilmesi 
gerekir ki, bu durumda maliyet bir öncekine göre kat kat daha 
fazla olacaktır (Baz 1999). 

Özellikle grafik tabanlı CAD ve haritacılık çalışmalarında 
ölçüye dayalı işlemlerin çokluğu ve bu tür işlemlerin klasik 
yöntemlerle yapılması çoğu zaman hatalara neden olmak-
tadır. CBS grafik özelliği ile ölçü ve hesap gerektiren işlem-
lerde kullanıcıya bilgisayar destekli kullanım kolaylığı 
sağlamaktadır. Böylece gerek hesap işlemleri gerekse çizimler 
aynı ortamda hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmektedir. 
CBS'nin bu özelliği günümüzde sayısal haritaların gelişmesine 
önemli katkılarda bulunarak, bu haritaların akıllı haritalar 
olarak adlandırılmasına neden olmuştur (YOMRALIOĞLU 
2000). 

Etkili bir coğrafi bilgi sisteminin oluşturulabilmesi için 
tüm kurumların üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getir-
mesi kaçınılmazdır. Sorumlu kuruluşlar arasındaki koordinas-
yonun sağlam olması CBS 'in gücünü o derecede artıracaktır. 

3. Sayısal Harita Üretimindeki Başlıca Jeodezik 
Faaliyetler 

Hızla gelişen uydu ve uzay teknikleriyle beraber harita 
üretiminde de uyulması gereken standartlarda bu yöne paralel 
olarak değişmeler olmuştur. Sayısal harita üretiminde uyulması 
gereken başlıca jeodezik faaliyetler ve yapılacak işler, İller 
Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı Özel 
Teknik Şartnamesi ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita 
Bilgilerinin Üretim Yönetmeliği' nde şu şekilde sıralanmıştır. 

3.1. Uzay ve Uydu Teknikleriyle TUTGA'nın 
Sıklaştırılması 

İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı 
Özel Teknik Şartnamesi çerçevesinde hesaplanacak 
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koordinatlar, en son güncellenmiş TUTGA'ya bağlı, GRS80 
elipsoidi ve Transversal Mercator (TM) izdüşümünde üç dere-
celik dilim esasına göre belirlenir ve öncelikli olarak aşağıdaki 
işlemler tamamlanır. 

Cl derece ana GPS ağı AGA'nm oluşturulması 
C2 derece sıklaştırma GPS ağı SGA' nm oluşturulması 
C3 derece ağların ve noktalarının (ASN) oluşturulması 

3.2. Poligon İşleri 

Detay noktalarının yersel yöntemlerle ölçülmesi için Cl, C2, 
C3 derece noktalara dayalı poligon dizileri oluşturulur. 

Poligon dizilerinin seçimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 
ana, ara ve yardımcı poligon geçkileri olarak planlanabileceği 
gibi, poligon ağları biçiminde de planlanabilir. Toplam ana 
geçki uzunluğu en çok 1600 m, ara geçki uzunluğu en çok 
1000 m ve yardımcı geçki uzunluğu en çok 600 m alınır. Yer-
leşik olmayan alanlarda zorunlu durumlarda geçki uzunlukları 
ilgili idarenin görüşü alınarak bu değerlerin en çok 1.5 katı 
alınabilir. En büyük kenar uzunluğu 500 m'yi geçmemelidir. 
Seçilen noktalar ve planlanan dizi veya ağlar bir kanavada 
gösterilir, tesis ve röperleri tamamlanır. 

GPS tekniğiyle poligon ölçmelerinde; 
Poligon noktalarının koordinatları Cl, C2, C3 derece 

noktalara dayalı olarak statik, hızlı statik, kinematik veya 
gerçek zamanlı (Real Time) kinematik yöntemlerden biriyle 
belirlenebilir. 

Yersel tekniklerle poligon ölçmelerinde ise; 
Poligon kenarları, ölçme doğruluğu ± (5 mm + 5 ppm) 

veya daha iyi olan elektronik uzaklık ölçerlerle karşılıklı iki 
kez ölçülür. Bu ölçülerde alet ve işaret yükseklikleri cm ince-
liğinde ölçülür. Poligon noktalarının koordinatları; en küçük 
kareler yöntemiyle dengelenerek veya klasik koordinat hesap-
lama teknikleriyle belirlenebilir. 

Poligon noktalarının, Helmert ortometrik yükseklikleri, 
geometrik nivelman, trigonometrik nivelman veya GPS nivel-
man yöntemlerinden biri ile belirlenir. 

Poligon noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri, 
trigonometrik yükseklik farkları kullanılarak yüksekliği geo-
metrik nivelmanla belirlenen noktalara dayalı olarak hesaplanır. 
Toplam geçki uzunluğu 1600 m ve geçki kapanması 5 cm/km'yi 
geçmemelidir. Ara ve yardımcı poligon yükseklikleri ana 
poligon noktalarının yüksekliklerine dayalı olarak hesaplanır. 

Poligon ağlarının yükseklikleri, bir bütün olarak en az 
uygun dağılmış 4 noktaya dayalı olarak, dengeleme ile de 
hesaplanabilir. Poligon noktalarının elipsoit yükseklikleri, 
jeoit yüksekliği (N) ve Helmert ortometrik yükseklik (H) 
değerleriyle h = H + N ile hesaplanır. 

3.3. Helmert Ortometrik Yüksekliklerinin 
Belirlenmesi 

Noktaların Helmert ortometrik yükseklikleri geometrik 
nivelman, trigonometrik nivelman veya GPS nivelmanı 
yöntemlerinden biriyle belirlenir. 

GPS ile elipsoit yükseklikleri elde edilmekte, oysa harita 
üretimi ve ulusal projelerde ortometrik yükseklikler kullanıl-
maktadır. Ortometrik yükseklikler, ölçü noktası ile jeoit ara-
sında çekül eğrisi boyunca ölçülen düşey mesafeler olarak 
tanımlanmaktadır. Jeoit, geometrik nivelman ölçüleri için 
referans yüzeydir. Elipsoit matematiksel olarak tanımlanmış 
düzgün bir yüzey iken, jeoit fiziksel olarak tanımlanmış eş 
potansiyelli bir yüzeydir ve yer gravite alanındaki değişimleri 
yansıtmaktadır. Bu nedenlerle, elipsoit yüksekliklerinin 
geometrik, ortometrik yüksekliklerinin ise fiziksel anlamı 
vardır. Jeoit ile elipsoit arsındaki fark jeoit yüksekliği (veya 
jeoit ondulasyonu) olarak tanımlanmakta ve N ile göste-
rilmektedir. 

Hassas geometrik nivelman ile bağlantı yapılacaksa bağlantı 
nivelman geçkisi, en az iki TUDKA99 noktasına bağlı olarak, 
1-1.5 km aralıklı nivelman noktaları ile oluşturulur. 

Ana nivelman ağı, proje alanını kapsayacak şekilde, çevresi 
40 km'yi aşmayan luplar biçiminde düzenlenir. Geçki üzerin-
deki nokta sıklığı en çok 1.5 km olmalıdır. 

Ara nivelman ağı, başı ve sonu ana nivelman ağı noktalarına 
bağlı toplam uzunluğu 10 km'yi geçmeyen nivelman geçkileri 
veya en az iki ana nivelman noktasını içeren ve toplam uzun-
luğu 10 km'yi geçmeyen luplar biçiminde planlanır. Geçki 
üzerindeki nokta sıklığı 750 m-1000 m olmalıdır. 

3.4. Detay Ölçmeleri 

Arazinin topoğrafik durumunun belirlenebilmesi için gereken 
desen ve karakteristik noktalar ile yol ve sokakların eğimini 
belirleyecek kadar nokta ölçülür. 

Parsel, bina, mühendislik tesisleri vb. detayların alımında, 
yerleşik alanlarda 150 metreyi geçen cepheler üzerinde her 
150 metre için ve yerleşik olmayan alanlarda 250 metreyi 
geçen cepheler üzerinde her 250 metre için bir detay noktası 
alımı yapılır. 

Detay noktaları kendisine en yakın C derece noktalardan 
veya serbest istasyon noktalarından ölçülür. 

GPS ile kinematik konum belirleme teknikleri kullanıl-
dığında, gerçek zamanlı veya sonradan değerlendirmek üzere 
detay noktaları ölçülebilir. Kinematik GPS yöntemlerinde 
belirtilen konum doğruluğunu sağlayacak uzaklıkta bulunan 
sabit GPS istasyonlarından veya bölgeye en yakın C derecede 
veya poligon noktaları üzerine ölçme süresince kullanılmak 
üzere kurulmuş GPS referans istasyonlarından yararlanılabilir. 

3.5. Çizim İşleri 

Çizim işleri, yönetmelikte belirlenen altlıklara yapılır. Tüm 
noktalar hesaplanan koordinat değerlerine göre paftaya konur. 
Tüm detaylar ve öznitelikler, özel işaretler ve açıklamalara 
uygun olarak paftalara çizilir. Yükseklik eğrileri, arazinin 
engebe durumunu belirleyecek şekilde ve 1/5000 ölçekte 5 
m, 1/2000 ölçekte 2m, 1/1000 ve 1/500 ölçeklerde İm 
aralıklarla çizilir. Eş yükseklik eğrileri 0.13 mm kalınlığında, 
her beş yükseklik eğrisinde bir 0.25 mm kalınlığında çizilir. 
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Arazi topografyasını tamamlamada yardımcı olacak, tepe, 
çukur, şev, dip ve üstlerindeki karakteristik noktalar ile gerekli 
görülen diğer noktalar paftada işaretlenerek yükseklik değerleri 
dm'ye kadar yazılır. 

Çizimler pafta kenar çizgilerine kadar yapılır, çizim kontrolü 
yapıldıktan sonra kesin çizim yapılır. 

3.6. Kontrol işleri 

Büyük ölçekli mekansal (coğrafi) bilgilerin ve orijinal temel 
haritalarının üretiminin kontrolü, Jeodezi ve Fotogrametri 
(Harita, Harita ve Kadastro) Mühendislerinin sorumluluğunda 
yapılır. Üretimlerin kontrolünde; noktaların röper ve tesislerinin 
uygunluğu, ölçülerin ve ölçü krokilerinin doğruluğu, koordinat 
ve yüksekliklerin doğruluğu, görselleştirmenin doğruluğu, 
ölçme, değerlendirme ve arşivleme aşamalarında düzenlenmesi 
gereken belge ve çizelgelerin tamlığı ve formatlara uygunluğu 
incelenir. 

Tüm yeni tesis edilen noktalardan, proje alanına uygun 
dağılmış olan Cl, C2, C3 derece noktaların %30 unun, poligon 
noktalarının %5 inin tesisleri, röperleri veya engel krokileri 
kontrol edilir. 

4. CPM-PERT Yöntemi 
Sayısal harita üretiminde faaliyet sürelerinin önceden belir-
lenmesi proje planlaması açısından önemlidir. İlk projelerde 
süre tespitleri tahmini belirlenirken daha sonraki projelerde 
kesin olarak tespit edilebilmektedir. Proje yöneticisinin ağ di-
yagramı üzerinde faaliyet sürelerini ve projedeki kritik yol 
yardımıyla da öncelikleri tespit etmesi gerekmektedir. Bu ise 
proje planlama yöntemlerinden CPM-PERT yöntemiyle 
mümkündür. 

CPM tekniğinin ana amacı proje planlaması ve kontrolünü 
kolaylaştırmak, projede yer alan boş zamanları tespit ederek, 
ortadan kaldırmak ve projeyi önceden planlanan zamanda 
bitirmeye çalışmaktır. 

CPM, kritik faaliyetler ortaya çıktığında bu faaliyetlerde 
gecikme olmayacağını gösterir ve gerektiğinde bu faaliyetlerde 
fazla işgücü ile makine kullanılarak projenin tamamlama 
zamanının kısaltılabileceğini gösterir. Ayrıca acil olmayan 
faaliyetlere zamanından önce finansman ve iş gücünün 
bağlanmamasını sağlar. CPM faaliyetlerin sürelerinin belirli 
olduğunu ve kesinlikle bilindiğini varsayar. 

CPM tekniğinin, proje planlama ve kontrolünde 
uygulanması sırasında kullanılan kavramlar ve anlamları 
aşağıda verilmiştir (Çay 1995): 

Faaliyet: Projeyi meydana getiren her bir elemandır. 
Faaliyet, başlama ve bitiş olayları arasında yapılması gerekli 
olan işe denir. Faaliyet, kaynak ve zaman harcanması gerektiren 
çalışma öngörmektedir. Şema üzerinde faaliyetler oklarla 
gösterilir. Süresi olmayan faaliyetlere "kukla faaliyet" denir 
ve bunlar projede kesik çizgilerle gösterilir. 

Düğüm noktası: Zaman akışı içerisinde kesinlikle 
belirlenebilen, bir yada birden fazla sayıda faaliyetin 

başlamasını veya sona ermesini gösteren noktadır. Olay, şema 
üzerinde daire şeklinde gösterilir. Faaliyetin başlangıcına 
"kuyruk olayı"; bitimine de "uç olayı" denir. 

Proje: Faaliyet ve olaylardan meydana gelen başlangıç 
ve sonucu belirli bir çalışmaya proje denir. 

Kritik Faaliyet: Kritik yol üzerinde bulunan faaliyetlere 
kritik faaliyet denir. Kritik faaliyetlerde süre yönünden bir 
değişme olursa, projenin tamamlanması bir bütün olarak o 
miktarda değişir. 

Kritik Yol: En erken ve en geç tamamlanma süreleri eşit 
olan düğüm noktalarını birleştiren yoldur. Proje 
tamamlanma süresi, kritik yol üzerindeki faaliyetlerin 
beklenen zamanlarının toplamıdır. 

Düğüm (olay) noktalarına birer numara verilir. Örneğin 
bir A faaliyetinin başlangıcı i, bitimi de j ise bu, (AİJ) şeklinde 
gösterilir. Bir faaliyet için daima i<j olur. Faaliyetin adı veya 
sembolü okun üstüne; süresi (tij) ise okun altına yazılır. Burada 
okların büyüklüğü önemli değildir. Yönü ise önemlidir (Şekil 
1) (BIYIK ve TÜDEŞ 2001). 

 

PERT; üretimdeki gecikmeleri, takılmaları ve çeşitli 
çatışmaları minimuma indiren ve işin bütününün çeşitli kısım-
larını bir arada yürüten ve bunlar arasında düzenli bir koor-
dinasyon sağlayan, böylece projelerin tamamlanmasını hız-
landıran bir metottur. Ayrıca PERT evvelce planlanamaz bir 
işi veya projeyi zamanında bitirmek için mevcut kaynakları 
planlama ve bütçelemede kullanılan bir metot olarak düşü-
nülebilir (AYDINOĞLU 1976). 

Yönetim açısından PERT (Program Evaluation and Review 
Tecnique), planlamanın nasıl yapılması gerektiğini belirtir. 
Yönetime, koşullar değiştiğinde planlamanın güncel kalmasını 
sağlayacak gerekli araçlar sunar. Plandan sapmanın yaratacağı 
etkileri yönetimin önceden görmesini sağlayarak, olası prob-
lemler ortaya çıkmadan önce düzeltici önlemlerin alınmasına 
olanak tanır (KUTLU 2001). 

CPM ve PERT'deki ortak aşamalar şu şekilde sıralanabilir 
(ÇAY 1995). 

1. Projenin ve tüm faaliyetlerin tanımlanması (İş Ayrım 
Çizelgesi), 

2. Faaliyetler arasındaki ilişkilerin ve öncelikli sıralamanın 
kurulması, 

3. Tüm faaliyetleri birbirine bağlayan proje ağının çizilmesi, 
4. Her faaliyete zaman ve maliyet tahminlerinin atanması, 
5. Proje ağı üzerindeki en uzun yolun hesaplanması (kritik 

yol), 
6. Oluşturulan şemanın, proje planlaması, çizelgelen- 

dirilmesi, gözlenmesi ve kontrolünde yardımcı olarak 
kullanılması. 
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CPM tekniğinde 5 çeşit süre hesaplaması yapılmaktadır. 
Bunlar; erken başlama, erken bitirme, geç başlama, geç bitirme 
ve boş süre hesaplama işlemleridir (ÇAY 1995). 

Erken başlama süresi (EB) : Bir faaliyetin en erken 
başlama süresi olup, ondan önce bitmesi gereken son faaliyeti 
bekler. 

Erken tamamlama süresi (ET): Erken başlama sürelerine 
(EB) faaliyet süresi (ty) ilave edilerek hesaplanır. 

ET=EB+tij (1) 

Geç Başlama Süresi (GB): Geç tamamlanma (GT) süre-
sinden faaliyet süresi çıkarılarak hesaplanır. 

GB=GT-tij (2) 

Geç tamamlama süresi (GT) : PERT şemasının bitiş 
noktasından geriye doğru hareket edilmek suretiyle hesaplanır. 
Bazı durumlarda şemanın sonundan başlanarak, belirli bir 
faaliyetin olay noktasına birkaç yoldan gelinebilir. Bu durumda 
hesaplanan sürelerin en küçüğü, geç tamamlanma süresini 
verir (UZEL 1986). 

Boş Süre (bolluk): Kritik olmayan faaliyetler, belirli za-
man aralıkları içerisinde tamamlandığı taktirde yatırımın 
toplam süresini değiştirmeyen işlerdir. Bu tür faaliyetlere bol-
luğu olan faaliyetler denir. Kritik faaliyetlerin boş süreye sahip 
olmaması gerekir. 

CPM yöntemi ile proje planlamasında şebekenin bütün 
faaliyetlerinin sürelerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bazı 
yatırımlarda, şebekenin bazı faaliyetlerinin süreleri tam olarak 
bilinemez. Eğer süresi belirsiz olan bu faaliyet kritik yörünge 
üzerinde değil ve bulunduğu düğüm noktalarında büyük 
bolluklar varsa, yine kritik yörünge yöntemiyle programlama 
yapılabilir. Ancak iş programında zorlamalar, kapasite denge-
lemesi ve maliyet hesabı gibi araştırmalar yapılamaz hale 
gelir. Eğer süreleri belli olmayan faaliyetler kritik yörünge 
üzerinde ise, artık yatırımın tamamlanma süresinin bile tayini 
mümkün değildir. Böyle durumlarda işin planlanmasının PERT 
yöntemine göre yapılması daha uygun olur (BIYIK ve TÜDEŞ 
2001). 

5. Örnek Bir Uygulama 

5.1. Proje Alanının Tanıtılması 
Proje planlaması ve yönetimi için; Kızılcakışla Kasabası sayı-
sal halihazır harita alımı projesinin ihale sonrası haritacılık 
faaliyetleri değerlendirilecektir. 

Kızılcakışla Kasabası Sivas ili Şarkışla ilçesinin bir kasa-
basıdır. Kasaba Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunmaktadır. 
Arazinin topografik yapısı kısmen dalgalıdır. 

Kasaba halkı geçimlerini genelde hayvancılık ve tarımla 
sağlamaktadırlar. 

Sayısal halihazır haritası yapılacak alan 102 hektar olup; 
bunun 9 hektarı meskun alan, 93 hektarı ise gayrımeskun alan 
içinde bulunmaktadır. Meskun alanda 1 hektardaki bina sayısı 
yaklaşık 35 birimdir. 

Sahanm ilk halihazır alımı işi, 1993 yılında yapılmış ve 
64 hektar meskun ve 404 hektar gayrımeskun alanın halihazır 
harita alımı yapılmıştır. 

5.2. Başlıca Faaliyetler ve Sürelerinin Kestirilmesi 

Sivas-Şarkışla-Kızılcakışla Kasabası sayısal harita işinin 
ihalesi 26.08.2002 tarihinde yapılmış ve işi alan müteahhide 
19.09.2002 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye 
göre iş 17.11.2002 tarihinde bitirilmelidir. 

Müteahhit, keşif bedeli 20.090.000.000 TL olan söz konusu 
işi % 35,72 indirimle 12.913.852.000 TL ihale bedeli üzerinden 
ve sabit fiyat esasına göre yapmayı kabul etmiştir. 

Kızılcakışla Kasabası sayısal halihazır alımı projesinin 
faaliyetleri ve süreleri Tablo 5.1 'de verilmiştir. Aynı bölgede 
yapılan işin devamı niteliğinde olduğundan, süre tahminlerinde 
herhangi bir zorluk yoktur. Bu nedenle CPM yöntemi uygun 
planlama yöntemi olarak alınmıştır. 

5.3. CPM Şemasının Çizimi 

CPM şemasının çizimi için sırasıyla şu işlemler yapılmalıdır: 
a- Faaliyetler arası ilişkilerin gösterilmesi: Her faaliyet 

için o faaliyetten önce yapılması gereken faaliyet belir-
lenir. Bu işlemden sonra önceki işlemler sütunundan 
faydalanarak her bir faaliyet için sonraki işlemler belir-
lenir. Aynı şekilde bu işlemden faydalanarak beraber 
yapılması gereken işler belirlenir (Tablo 1). 

b- Faaliyetleri belirleyen olay numaraları belirlenir. 
c- Olay numaralarına göre CPM şeması çizilir (Şekil 2). 
CPM şemasında şebeke başlangıcından sonuna kadar süre-

si en uzun olan yol (kritik yol) bulunur ve çift çizgi ile gösterilir. 

5.4. Proje Faaliyetlerinin ve Projenin Toplam 
Maliyeti 

Projede 1 harita mühendisi, 2 harita teknisyeni ve 2 işçi görev 
yapmıştır. Bunların proje maliyetine etkisi, faaliyetlerin toplam 
maliyetinde hesaba katılmıştır. 

a- Dolaysız maliyet giderleri 
Faaliyetlerin toplam maliyeti Harita Kadastro Mühendisleri 
Odası ve İller Bankası birim fiyatları (2002 1 .yarıyıl) dikkate 
alınarak hesaplanmıştır. 
- Faaliyetlerin Toplam Mal. 7 924 168 000 TL 
- Sigorta primleri (işçilerin) 

= 21 Gün x 9 408 000 x 0,335 = +   66 185 280 TL 
a = 7 990 353 280 TL 

b- Dolaylı maliyet giderleri Faaliyetlerin toplam süresi = 
77 Gün 
- Devamlı çalışanların sigorta primleri 
(1 Harita Mühendisi) = 77 gün x 1 620 000 000x0,335/30 

= 1 392 930 000 TL 
(1 Harita Teknikeri) = 77 gün x 1 080 000 000x0,335/30 

= 928 620 000 TL 
Muhasebe =77 günx50 000 000/30 = 128 340 000 TL 
Telefon =77 günx70 000 000/30 = 179 670 000 TL 
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c- Dolaylı Maliyetlerin Kritik Yola Göre Hesaplanması: 
Faaliyetlerin toplam süresi = 60 Gün - Devamlı çalışanların 
sigorta primleri (1 Harita Mühendisi) = 60 gün x 1 620 
000 000x0,335/30 

= 1 085 400 000 TL 
(1 Harita Teknikeri) = 60 gün x 1 080 000 000x0,335/30 

= 723 600 000 TL 
Muhasebe =60 günx50 000 000/30 = 100 000 000 TL 
Telefon =60 günx70 000 000/30 = 140 000 000 TL 
Kira =60 günxl00 000 000/30 = 200 000 000 TL 
Elektrik+Su+Yakıt=60 günx50 000 000/30 = 100 000 000 TL 
Temizlik =60 günx25 000 000/30 = 50 000 000 TL 
Harita üretiminde kullanılan cihaz ve aletlerin toplam çalışma 
fiyatları: Bilgisayar: 
Çalışma saati   : 13 gün boyunca günde 4 saat = 52 saat 
Çalışma fiyatı :    1 saati 1 121 000 TL 

52 saati         58 292 000 TL 
Kullanılan aletlerin 1 saatlik çalışma fiyatları, Harita Kadastro 
Mühendisler Odası 2002 yılı 1. yarıyıl birim fiyatlarından 
alınmıştır. GPS (3 'lü set): 
Çalışma saati   : 3 gün boyunca günde 4 saat =12 saat 
Çalışma fiyatı :    1 saati         53 088 000 TL 

12 saati       637 056 000 TL 
Total Station (Elektronik ölçü Aleti): 
Çalışma saati   : 15 gün boyunca günde 4 saat = 60 saat 
Çalışma fiyatı :    1 saati 6 195 000 TL 

60 saati        371700 000 TL 
Sayısal Nivo: 
Çalışma saati   : 5 gün boyunca günde 4 saat = 20 saat 
Çalışma fiyatı :    1 saati 2 611 000 TL 

20 saati         52 220 000 TL 
Sayısal Harita Çizim Ünitesi: 
Çalışma saati   : 3 gün boyunca günde 4 saat =12 saat 
Çalışma fiyatı :    1 saati 4 680 000 TL 

12 saati         56 160 000 TL b'= 
3 574 428 000 TL 
Dolaylı maliyet giderlerindeki azalma (b-b1): 
b-b'= 4 254 165 000 - 3 574 428 000 = 679 737 000 TL 
Proje Maliyeti = a + b1 =    11564 781280 TL 
İhale Bedeli =    20 090 000 000 TL 
Eksiltme Yüzdesi (% 35,72 ) =    - 7 176 148 000 TL 
Taahhüt Bedeli =    12 913 852 000 TL 
Proje Maliyeti =    11 564 781280 TL 

6. Sonuçlar 

Proje planlama teknikleri, proje yöneticilerine sağladıkları 
çok çeşitli, zaman ve maliyet değerleri sayesinde en uygun 
alternatifleri sunarak işlerini zamanında ve en uygun 
maliyetlerle bitirmesine olanak tanır. 

Harita mühendislik projeleri (sayısal harita alımı, arazi 
düzenleme çalışmaları, yol projeleri vs.)' de yüksek maliyetli 
ve uzun zaman dilimlerine yayılan işler olduğuna göre, planlı 
bir şekilde yapılmaları kaçınılmazdır. Aksi taktirde iş zamanında 
bitirilemeyebilir ya da belirlenen kaynakların yetersiz kalması 

sonucu zararla kapatılabilir. 
Planlama sayesinde yöneticiler, yapılan değişikliklerin 

tüm projeye etkisini tahmin edebilir ve gerekli önlemleri buna 
göre alabilir. Proje planlama teknikleri, ayrıca kaynakların 
zaman ve maliyet değerleri açısından değerlendirilerek projenin 
kontrolüne katkı sağlamaktadır. 

Sivas-Kızılcakışla kasabası sayısal harita alımı projesinde 
CPM proje planlama yöntemi kullanılmıştır. Bunun sebebi, 
yapılacak işin 1993 yılında aynı bölgede yapılan işin devamı 
niteliğinde olmasından dolayı, süre tahminlerinde herhangi 
bir zorluğun olmayışıdır. Bu nedenle CPM yöntemi uygun 
planlama yöntemi olarak alınmıştır. 

Sivas-Kızılcakışla kasabası sayısal harita alımı (102 ha) 
projesinde proje planlama tekniği kullanılarak 77 gün sürecek 
olan projenin 60 günde bitirilmesi planlanmıştır. Bu durumda 
projenin, 17 gün erken ve 679 737 000 TL daha ucuza 
bitirilebileceği hesaplanmıştır. Bu kar, 1000 ha'lık bir proje 
için 170 gün ve 6 797 370 000 TL olacaktır. 

Proje planlama teknikleri, büyük ölçekli projeleri ve 
karşılaşılabilecek karmaşık sorunları basit bir şekle indirgeyerek 
çözmeye çakşır. Bu nedenle ihale edilen işlerden, ihale bedelini 
% 60-70'ini kırarak ihaleyi alıp yine de kar etme düşüncesi 
güden (özellikle de harita işlerinde) müteahhitler için muhakkak 
ki proje planlaması büyük önem taşımalıdır. Planlama teknikleri 
özellikle sağladıkları bakış açılarıyla ve proje yapısını kurmada 
sağladıkları kolaylıklar açısından proje yöneticilerine oldukça 
yardımcı olmaktadır. 
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Araç Takip Sistemleri ve Harita 

A. Özgür DOĞRU1, Necla ULUĞTEKİN2, Rahmi Nurhan ÇELİK3 

Özet 
Araç Takip Sistemleri, gelişen teknolojilerin ulaştırma alanında 
hizmete sunduğu en son olanaklardan biri olup, bir ya da birden 
fazla aracın konumunun/konumlarının belirlenmesi ve elde edilen 
bu bilgi/bilgiler yardımı ile söz konusu araç ya da araçların bir 
merkezden izlenmesi, gerektiğinde ise yönlendirilmesi amacıyla 
oluşturulmuş sistemlerdir. Temel altlığı harita olan bu sistemler 
günümüz Türkiye 'sinde de her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. 
Türkiye 'de özellikle taksi ya da nakliye aracı filolarının ve okul 
servislerinin takibi için kullanılan bu sistemlerin, verimli bir şekilde 
çalışabilmesi için, güvenilir konum verisinin yanı sıra, temel altlık 
olarak kullanılan haritaların tasarımının da amaca uygun olarak 
yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada Araç Takip Sistemlerinin 
yapısı genel anlamda anlatılmış ve bu sistemlerde kullanılacak olan 
haritaların yapısı  ve  tasarımı  konusuna  değinilmiştir. 

Anahtar Sözcükler 
Araç takip sistemleri, harita, bilgisayar grafikleri, grafik dosya 
formatlan. 

Abstract 

Vehicle Tracking Systems and Maps 

Vehicle Tracking Systems are one ofthe lastfacilities, which serviced 
on transportation by developing technologies. These systems are 
based on the tracking and orientation ofthe vehicle(s) by using the 
coordinate data obtained by different positioning technigues. Maps 
are the base infrastructure ofthe Vehicle Tracking Systems, which 
are especially used in different applications just like tracking ofthe 
taxi or transportation vehicles, fleets andstudent services in Turkey 
Reliable coordinate data andwell designed tracking maps are core 
elements to form an efficient system. Mentioned maps should be 
designed according to the tracking aims. in this work, Vehicle 
Tracking Systems are briefly explained and general structure and 
design ofthe vehicle tracking maps are considered as main subject. 

Keywords 
Vehicle tracking systems, map, computer graphics, graphic file 
formats. 

1. Giriş 
Araç Takip Sistemleri (ATS), temelde, tek bir aracın konu-
munun amaca uygun olarak seçilmiş tekniklerden biri ya da 
birkaçı kullanılarak belirlenmesi ve elde edilen bu bilgi yardımı 
ile söz konusu aracın bir merkezden izlenmesi, gerektiğinde 
ise yönlendirilmesi amacıyla oluşturulmuş sistemlerdir. Gelişkin 
teknolojileri bünyesinde bulunduran ATS, bu özelliği ile tek-
nolojik yeniliklerden her dönemde çok fazla etkilenerek gelişen 
ve gelişmeye devam edecek olan bir yapıdadır. Aynı zamanda 
her konuda olduğu gibi ATS'nin gelişiminde de toplumların 
ihtiyaçları ön plana çıkmış ve birden fazla araca sahip şirketlerin 
araç filolarının izlenmesi ve yönlendirilmesi için Filo Yönetim 
Sistemleri geliştirilmiştir. ATS temelli bu sistemler kullanılarak 
şehir içinde (okul servisleri, taksi ve kuryeler), şehirler arası 
(otobüs filoları, nakliye araçları), ülkeler ve hatta kıtalar arası 
(gemiler, uçaklar) seyahat eden araçların izlenmesi, yönlen-
dirilmesi ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Bu kadar geniş ve 
çok farklı bir yelpazede hizmet verebilen bu teknolojinin her 
bir türünde amaca uygun olarak farklı bir yapı kullanılmaktadır 
(AVCI vd. 2002). 

ATS'nin temel yapıtaşı konum verisidir ve bu veri çeşitli 
yöntemlerle elde edilebilmektedir. Günümüzde bir çok uygu-
lama alanına sahip, uydu bazlı bir radyo konum belirleme sis-
temi olan Global Konum Belirleme Sistemi (Global Positioning 
System, GPS), özellikle küçük ölçekli ATS uygulamalarında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Gerekli durumlarda ise GPS 
tekniği ile elde edilen konum doğruluğunu artırmak amacıyla 
Diferansiyel GPS (DGPS) tekniği kullanılmaktadır. GPS 
verisinin sağlıklı elde edilemediği yoğun şehirleşmenin 
görüldüğü bölgeler ve ormanlık arazilerde, konum verisini 
elde edebilmek amacıyla araca ait yön, hız, ivme ve zaman 
bilgilerini kullanarak bağıl konum belirleyen Atalet Seyir 
Sistemi (Inertial Navigation System, INS) mevcut sisteme 
entegre edilebilmekte, ya da belirli algoritmalar kullanılarak 
güvenilir konum verileri üretebilen GPS alıcı türleri kullanıl-
maktadır. Bundan farklı olarak, bir şehrin sınırlarını aşmayan 
bölgesel (büyük ölçekli) uygulamalarda ise konumları bilinen 
baz istasyonlarından yararlanarak yani, GSM "Global System 
for Mobile Communications" kullanılarak konum belirleyen 
sistemler kullanılmaktadır. 

Tüm sistem ele alındığında önemli olan husus, araç takibi 
için gerekli konum verisinin yanında, öznitelik verileri ile bir-
likte, talebe yönelik yaklaşımlar ortaya koyabilmektir. Bu 
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Jeodezi Anabilim Dalı; İTÜ İnşaat Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. 34469, Maslak/İstanbul 
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nedenle araçların konum verileri ile birlikte, yapılan uygu-
lamanın niteliğine uygun olarak ortaya çıkabilecek gereksi-
nimlere yanıt üretilebilecek nitelikteki öznitelik verileri de 
(güzergah, araç, yol, vb. bilgileri) toplanmaktadır. Tüm bu 
verilerin, geliştirilen bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygula-
masında ilişkileri kurulmakta, bu olanakla sistem kullanıcısının 
istediği en yakın araç nerede, araçta hangi ürünler, ne miktarda 
bulunmakta, gibi sorgulamalar ve analizler gerçekleştirile-
bilmektedir. CBS uygulamasının gelişimine kullanıcıların 
talepleri yön vermektedir. Benzer teknolojiler ile oluşturulan 
bir sistem, yalnız bir Araç Takip Sistemi olmayıp, firmaların 
çeşitli ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir teknoloji haline 
gelmektedir (AVCI vd. 2002). 

Bu tür sistemlerin tasarımında üzerinde en çok durulması 
gereken konu jeodezik altyapıdır. Oluşturulacak CBS'nin en 
önemli verisi olan konum verisinin ve sayısal altlığın güve-
nilirliği, sağlam bir jeodezik altyapıya-dayanması ile sağla-
nabilmektedir. Bu nedenle projeksiyon, datum, koordinat 
sistemleri, elipsoit, geoit gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. 
ATS kapsamında altlık olarak kullanılan haritaların ve sistem 
dahilinde elde edilen konum verilerinin aynı koordinat 
sisteminde ve datumda tanımlanmış olması, verilerin birbir-
leriyle entegrasyonu için önemlidir. Bu kapsamda Türkiye'de 
yapılan uygulamalarda altlık olarak kullanılan haritaların 
genelde Transversal Mercator ya da Universal Transversal 
Mercator projeksiyonunda, Avrupa Datumunda (European 
Datum 1950 -ED50) ve Hayford Elipsoidi referans alınarak 
hazırlandığı için, GPS teknolojisi ile Dünya Jeodezik Sis-
teminde (World Geodetic System 1980 - WGS 84) elde edilen 
koordinatların dönüşümlerinin yapılması gibi gereklilikler 
ortaya çıkmaktadır. 

Araç Takip Sistemleri üç ana bileşenden oluşmaktadır. 
Bunlar Veri Yönetim Merkezi (VYM), araç ve kullanıcıdır. 
VYM sistemin tüm verilerinin toplandığı ve aracın ya da araç-
ların izlendiği ve yönlendirildiği bileşendir. VYM'den yapılır. 
VYM'de konum ve öznitelik verileri bulunur. VYM'de 
kullanılan konum verisi mutlak konum verisidir. Datum, elip-
soit, koordinat sistemi ve projeksiyon gibi kavramlar göz ardı 
edilmeksizin ele alınan mutlak konum verisi ve sistem dahilinde 
kullanılacak olan öznitelik verileri amaca uygun olarak hazır-
lanan bir CBS uygulamasında toplanır ve bu bilgi sistemi 
dahilinde, istenilen doğrulukta ve güncellikte sayısal yol hari-
taları üzerinde kullanıcıya sunulur. Kullanıcılardan ve araçtan 
gelen tüm soruların ve uygulama esnasında ortaya çıkabilecek 
tüm problemlerin çözümüne, oluşturulan CBS üzerinde yapıla-
cak olan uygun sorgulama ve analizlerle ulaşılır. Tüm bu 
işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve sonuçların görsel olarak 
izlenmesi ise araçta, araç içi donanımlar (seyir bilgisayarı, 
avuç içi bilgisayar (PDA, Pocket PC) ya da diz üstü bilgisa-
yarlar) (Bkz. Şekil 1), VYM'de ise bilgisayar monitörleri ya 
da daha büyük ekranlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 
Araç içi donanımlar ile ilgili bilgiler YOMRALIOĞLU ve 
DÖNER (2005)'de verilmektedir. Sistemin canlılığını sağlayan 
ikinci bileşen "araç"tır. Çünkü araç, sistemin izlenen ve 
yönlendirilen hareketli elemanıdır. Bu nedenle de konumunun 

belirlenmesi gerekmektedir. 
Yukarıda genel anlamda özetlenen araç takip sistemlerinin 

temel bileşenleri Şekil 2'de gösterilmiştir. Bu aşamada sitemin 
"kullanıcı" bileşenine yönelik olarak aşağıdaki sorulara cevap 
verilmelidir. 

- Sistem dahilinde kullanıcı neleri tercih eder? 
- Kullanıcının mevcut verileri anlayabilmesi ve görsel 

olarak algılayabilmesi için neler kullanılmaktadır? 
- Sistemi daha anlaşılır ve kolay kullanılır kılan parçası 

nedir? 
Daha da çoğaltılabilecek olan bu soruların doğrudan 

ya da dolaylı cevapları haritanın varlığını ve bir navigasyon 
aracı olarak sistem içindeki vazgeçilmez rolünü ortaya 
koymaktadır. 

2. Harita Kavramı 
Yeryüzünün grafik sunumu olan harita, yeryüzündeki doğal 
ve yapay objeler ve aralarındaki ilişkileri en iyi şekilde yan-
sıtabilen bir iletişim aracıdır. İnsanlığın var oluşundan bu yana 
geçen zaman içinde değişen ve gelişen teknolojilerin de etki-
siyle, her tür bilginin üretimi ve paylaşımında olduğu gibi, 
haritaların üretimi ve sunumunda da çok büyük yenilikler 
yaşanmıştır. 

Bu sürecin başlarında kil tabletlere ya da duvarlara çizilen 
haritalar, günümüzde modern teknolojiler kullanılarak bilgi-
sayar ortamında, yani sayısal halde saklanmaya ve kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu aşamada haritalar tasarlandıkları ve sak-
landıkları ortamlar itibariyle çizili ve basılı (kağıt) haritalar 
(analog haritalar) ve ekran haritaları olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır. Bu çalışmada ekran haritaları olarak; bilgisayar 
ya da benzeri teknolojiler kullanılarak tasarımlanan ve sunulan 
her türlü dinamik ve statik haritalar ile küçük sunum alanlı 
bilgisayarlarda kullanılan haritalar kastedilmektedir. 

 
Yeryüzü gerçekliğinin somut olarak aktarılmasında büyük 

önemi bulunan haritaların; tasarımı, üretimi ve kullanımı ile 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nin bir bilim dalı olan 
"Kartografya" ilgilenmektedir. Uzun yıllardır teorik kartografya 
alanında yapılan çalışmalar sonucunda harita tasarımı ve 
üretimi konularında bir çok kural ve yöntem geliştirilmiştir. 
Süregelen teknolojik gelişmeler, kartografların çalışma alanını 
değiştirse de bazı kural ve yöntemlerin geçerliliği her zaman 
korunacaktır. Fakat mevcut gelişmeler, aşılması gereken bir 
çok zorluğu da beraberinde getirmektedir. 
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Örnek olarak, günümüzde çizili ve basılı haritaların tasarımı 
ve üretiminde kullanılan bir çok kural ve yöntem, ekran 
haritalarının tasarımında da kullanılmakla birlikte, bunların 
sunum ortamlarının boyutları, kullanım koşulları ve kullandığı 
araçların sınırlı kapasiteleri nedeniyle kartografik anlamda 
bazı tasarım problemleri ortaya çıkmaktadır (ULUĞTEKİN 
ve DOĞRU 2005). Diğer taraftan bilgisayar teknolojilerinin 
kullanılmasıyla birlikte kartografik olarak yeni olanakların 
da kazanıldığı göz ardı edilmemelidir. Söz konusu olanaklar, 
haritaların kartografya ve multimedya tekniklerinin bir-
leştirilmesi ile oluşturulmasına imkan vermektedir. Ayrıca 
üretilen haritalar internet üzerinden paylaşıma sunulabil-
mektedir. Tüm bunlara rağmen, teknolojik gelişmeler, sağladığı 
yeni olanakların yanı sıra, üretilen haritaların kalitesinin 
düşmesi gibi olumsuzluklara da neden olmaktadır. Bunun 
sebebi teknolojik gelişmelerin farklı meslek gruplarını kendi 
haritalarını yapar duruma getirmesidir. Ancak, klasik kartografik 
tasarım kurallarının bile mevcut yazılımlarla uygulanması 
olanaklı olmazken, tasarım ilkelerinden yoksun ellerden çıkan 
sonuçlar, haritaların iletişim aracı olarak tanımlanmalarını ve 
kullanılmalarını engellemektedir (ULUĞTEKİN vd. 2003). 

2.1. Harita Kriterleri 

Coğrafi bilginin sunumunun ve iletişiminin tam olarak sağla-
nabilmesi için bu bilgilerin sunumunda kartografik kuramlar 
ve kartografik görselleştirme ilkelerinin uygulanması gerek-
mektedir. Bir haritanın iyi bir harita olabilmesinin en önemli 
koşulu, amacına uygun olarak doğru, eksiksiz, anlaşılır, oku-
naklı ve güzel olmasıdır (UÇAR ve ULUĞTEKİN 2005). Bu 
özelliklere sahip haritaları üretebilmek için bir haritanın, baş-
lığı, ölçeği, yönlendirme bilgileri gibi bilgileri kapsayan bazı 
kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Yeryüzü gerçekliğinin en iyi şekilde aktarılmasında sunumu 
yapılacak olan verinin yapısına göre noktasal, çizgisel ve alan- 

sal işaretler kullanılmaktadır. Görsel (grafik) değişkenler 
(biçim, büyüklük, yön, beyazlık değeri, renk, dolgu) kullanı-
larak oluşturulan bu işaretler kullanılarak verinin doğası harita 
kullanıcısına iletilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla kullanılan 
her görsel değişkenin ayrı bir algılanış özelliği bulunmaktadır. 
Ekran haritalarının tasarımında ise şeffaflık ve gölge gibi iki 
yeni görsel değişken daha kullanılmaktadır (ULUĞTEKİN 
vd. 2003). 

Noktasal işaretler, resimsel, geometrik ve alfa nümerik 
olmak üzere üç grupta incelenebilir. Resimsel işaretler, bu üç 
tür arasından, kolay anlaşılabildiği ve işaret tablosu gerektir-
mediği için en yaygın olarak kullanılanıdır. Ekran haritaları 
için tasarlanan resimsel işaretler için ana problem oldukça az 
piksel ile bir işaretin karakteristiklerini ortaya koymaktır. 
Ancak okunaklıhklarım artırmak için kağıt haritadakilerden 
daha büyük tasarlanmaktadırlar (KRAAK 2002, ULUĞTEKİN 
ve BİLDİRİCİ 2002). 

Geometrik şekillerden oluşan geometrik işaretler ve alfa 
nümerik işaretler grubuna giren harfler veya rakamlar ise, 
harita tasarımında kullanıldıkları taktirde mutlaka işaret tab-
losunda açıklanması gereken işaretlerdir. Gerekli açıklamalar 
ancak yazı ile mümkün olmaktadır. Sunum alanının kısıtlı 
olduğu ve seyir halindeki araçta bu tür yazılı uyarıların kul-
lanımının seyir güvenliğini azalttığı dikkate alındığında bu 
tür işaretlerin Araç Takip Sistemleri için tasarlanan haritalar 
için mümkün olduğunca kullanılmaması gerekmektedir 
(ULUĞTEKİN ve DOĞRU 2004). Günümüzde birçok küçük 
ölçekli haritada, şehir merkezlerini göstermek için kullanılan 
kare ve daire ya da başkentleri göstermede kullanılan yıldız 
işaretleri geometrik işaretler grubunda yer almaktadır. Çizgisel 
işaretler; yol, yükseklik eğrileri, tren yolu, göç rotaları vb. 
çizgisel olarak ifade edilebilen verilerin sunumunda kullanı-
lırken, alansal işaretler de yeryüzünde belirli bir alansal yayılım 
gösteren objeler ve onlara ait bilgilerin gösteriminde kullanılan 
işaretlerdir (ULUĞTEKİN vd. 2003). 
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2.2. ATS Haritalarının Tasarımı 

ATS kapsamında kullanılacak haritaların tasarımından önce, 
bu sistemler kapsamında harita kullanım şartlarının belirlenmesi 
gerekmektedir. Giriş bölümünde ana hatlarıyla açıklandığı 
gibi, ATS "veri yönetim merkezi", "araç" ve "kullanıcı" olmak 
üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bu üç bileşenden veri 
yönetim merkezi ve araç, haritanın kullanıldığı ortamlar, 
kullanıcı ise tüm sistemi olduğu gibi sistemin bir parçası olan 
haritayı da kullanan ve gerektiğinde içerdiği bilgileri yorumla-
yan kişidir. Sistem dahilinde haritalar, mevcut verilerin sunu-
munda ya da sisteme entegre edildiği taktirde CBS uygulama-
larında kullanılmaktadır. 

Yapılacak olan işin bir yol boyunca seyir halindeki araçların 
izlenmesi ve yönlendirilmesi olduğu düşünülürse, kullanılacak 
olan haritaların da temelde çizgisel veri haritaları olduğu açık-
tır. Bu tür haritalar, çizgisel karakterdeki verilerin çizgi olarak 
ifade edildiği haritalardır. Çizgisel veri haritalarında oransal 
çizgi işaretler, ulaşım miktarı gibi niceliksel verilerin göste-
rilmesinde kullanılabildiği gibi, sıralama düzeninde (hiyerarşik 
olarak) sıralı çizgi işaretler de nitel verinin gösterilmesinde 
kullanılmaktadır. Ayrıca yine bu grupta ele alınabilecek akış 
haritalarında ise hem nicel veri (çizgi kalınlıkları ulaşım/taşıma 
miktarı gibi değerler gösterir) hem de yön aynı anda gösteri-
lebilmektedir. Çizgisel veri haritalarında; en büyük (veya en 
küçük) çizgi kalınlığının ne olacağına, çizgilerin, zaman zaman 
da eğrilerin, nasıl yerleştirileceğine ve birbirleri ile olan uyu-
muna (tasarım problemi), hangi değerin hangi büyüklüğe 
karşılık geleceğine (ölçeklendirme ve tasarım problemi), dik-
kat edilmelidir. Aksi takdirde tasarlanan haritada karışıklıklar 
meydana gelebilir ve bu da haritanın doğru anlaşılmasını 
engeller (ULUĞTEKİN vd. 2003). 

Araç Takip Sistemlerinde kullanılacak haritaların tasa-
rımında dikkate alınması gereken bir diğer husus da haritaların 
sunulacağı ortamların niteliğidir. Haritalar, veri yönetim mer-
kezinde, bu birimde bulunabilecek olası donanımlara bağlı 
olarak, büyük ekranlarda ya da masa üstü bilgisayar monitör-
lerinde, araç içinde ise amaca yönelik olarak seçilecek diz 
üstü ya da avuç içi bilgisayarlarda (ortalama 11x9 cm ekran 
boyutlarında) ve hatta cep telefonu ekranlarında bile kullanıcıya 
sunulabilir. Bu kadar farklı ortamlarda kullanılabilecek olan 
haritaların tasarımı da temel olarak birbirinden farklıdır. En 
büyük sorun, sunum ortamı en küçük olan donanımlarda kulla-
nılacak haritaların tasarımında yaşanmaktadır. Çünkü sunum 
alanı küçüldükçe minimum alanda maksimum derecede iyi 
ve bu donanımların sınırlı kapasitedeki belleklerinde sunula-
bilecek boyutta bir haritanın tasarımı problemi ortaya çıkmak-
tadır. Bu amaçla ATS'de kullanılacak haritaların tasarımında 
en küçük sunum alanına sahip donanımlar baz alınmalıdır. 
Yoğun genelleştirme işlemleri sonucunda elde edilen bu hari-
talar ATS'nin her aşamasında kullanılabileceği gibi, veri yöne-
tim merkezinde kullanılacak olan ve araçta kullanılan haritalara 
oranla daha fazla detay içeren haritaların tasarımı da yapılabilir. 

Sistem dahilinde kullanılan donanımlarının sunum ortam-
larının küçük olması bu ortamda sınırlı bilginin sunulabileceği 

anlamma gelmektedir. Örneğin bu tür donanımlarda kullanı-
lacak haritalar tasarlanırken işaret tabloları göz ardı edilmeli, 
kağıt haritalar için vazgeçilmez olan pafta kenar bilgileri (kay-
nak, datum, projeksiyon, başlık vb) farklı bir dosyada ya da 
o uygulama için kullanılacak harita ya da haritaların kayıtlı 
olduğu CD ve benzeri taşınabilir belleklerde saklanmalı ve 
sadece ihtiyaç duyulduğu zamanlarda sunum alanı içerisinde 
gösterilmelidir. Böylece zaten sınırlı olan sunum alanı ya da 
belleklerin optimum kullanımı sağlanmış olacaktır. Fakat pafta 
kenar bilgilerinin özellikle de işaret tablosuna yer kalmayan 
haritaların tasarımında resimsel işaretlerin kullanım zorunluluğu 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda uygulama alanına 
ait yol haritası üzerinde karakteristik noktalar, uygun boyutlar-
daki resimsel işaretlerle belirlenmeli, mümkün olduğunca 
anlaşılması zor işaretlerden ya da açıklamalardan kaçınılmalı 
ve sunum ortamının boyutları dikkate alınmalıdır. Bu ve ben-
zeri durumlar göz önünde bulundurularak tasarlanacak haritalar, 
her kesimden kullanıcı için kullanımı kolay bir görüntü sergile-
yecek ve uygulamanın aksamadan devamını sağlayacaktır. 
Örneğin büyük marketlere mal dağıtan bir gıda şirketinin 
araçlarının takibine yönelik olarak tasarlanan bir ATS 
uygulamasında kullanılan haritalarda bu marketler ve izlenen 
yollar üzerindeki kritik önem taşıyan benzin istasyonu ve 
benzeri yapılar, söz konusu şirketlerin uygun boyutlardaki 
logoları ile gösterilebilir. Dahası, izlenebilecek yollar üzerin-
deki, navigasyonu da kolaylaştırabilecek yapıdaki karakteristik 
objeler (cami, okul, park vb.) uygun boyutlardaki resimsel 
işaretlerle görselleştirilebilir (ULUĞTEKİN ve DOĞRU 
2004). Tüm bunlara ek olarak, ATS için tasarlanmış haritalar 
üzerinde yönlendirmeyi sağlayacak harita elemanlarının bulun-
ması büyük önem taşımaktadır. 

Sunum alanının kısıtlı olmasından kaynaklanan bir diğer 
önemli problem de kullanılacak olan haritanın arazideki tüm 
ayrıntıları içerememesidir. Tüm ayrıntıları içeren bir harita, 
sınırlı sunum alanında anlaşılmaz bir hal alacaktır. Bu nedenle 
tasarlanacak olan haritalarda amaca ve ölçeğe bağlı olarak 
genelleştirme yapılmalıdır. Yukarıda anlatılan ölçeğe bağlı 
olarak uygun boyutlardaki işaret seçimleri bu işlemin bir 
parçası olarak düşünülebilir. Amaç ve ölçek faktörlerine sıkı 
sıkıya bağlı olan kartografik genelleştirme işlemlerinden 
basitleştirme ve elimine etme (seçme) işlemlerinin dışındaki 
geometrik birleştirme, abartma, öteleme, vurgulama ve kav-
ramsal birleştirme, CBS yazılımları kullanılarak gerçekleştiri-
lememektedir. Ölçeklendirme düzeylerine göre yapılan 
genelleştirmede belli bir alandan daha küçük objelerin otomatik 
silinmesi gibi olanaklar veren algoritmalar kullanılmaktadır. 
Bazı yazılımlarla haritalarda ölçeklendirme düzeyine bağlı 
olarak yazı optimizasyonu da yapılmaktadır. Yer isimlerinin 
genelleştirmesi sırasında birbirini örten yazılardan tabaka 
özelliklerine bağlı olarak önemli olanın gösterilmesi uygula-
ması, birçok eksikliğine karşın, genelleştirme otomasyonunda 
ekran haritalarının tasarımı için kullanılabilir bir yöntemdir. 
Ekran haritalarının genelleştirmesi, otomatik genelleştirme 
araçlarının oluşturulamaması nedeniyle hala problemlidir 
(ULUĞTEKİN vd. 2003, BİLDİRİCİ 2000). ATS haritalarında 
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uygulama amacına bağlı olarak yapılacak olan genelleştirme 
işlemleri, kullanılması olası yolların abartılması, buna bağlı 
olarak bu yollar etrafındaki objelerin ötelenmesi, yol güzergahı 
dışında kalan ve kullanılması ihtimali olmayan yolların elimine 
edilmesi ve yine buna bağlı olarak bu yolların ayırdığı parsel 
ya da adaların birleştirilmesi ve benzeri şekillerde örneklen-
dirilebilir. Şekil 3 'te genelleştirmeye bir örnek verilmiştir. 

Şekil 3: Genelleştirme (SSC 2005) 

3. Bilgisayar Grafikleri ve Grafik Dosya 
Formatları 

Araç Takip Sistemi uygulamalarında kullanılan haritaların 
tasarımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da 
tasarlanan haritaların dosya boyutlarıdır. Kullanılabilecek 
dosya boyutları özellikle araç içinde kullanılan avuç içi bil-
gisayarların belleği ile sınırlıdır. Bu nedenle tasarım yapılırken 
amaca uygun nitelikteki haritaların mümkün olduğunca küçük 
boyutlarda olabilmesi için hangi ortamda hangi tür grafik ve 
grafik dosya formatlannın kullanılacağı dikkat edilmesi gereken 
bir konudur. 

Bilgisayar grafikleri, doğal objelerin bilgisayar ortamında 
gösterilebilmesi için kullanılan yapılardır. Bu grafikler temelde; 
karakter, vektör ve raster grafikler olmak üzere üç grupta 
toplanır (CLARKE 2002). 

Bilgisayar teknolojilerinin yeni gelişmeye başladığı, bil-
gisayarlarda sadece yazı yazmak gibi basit işlemlerin 
yapılabildiği zamanlarda, gerçek objelerin bilgisayar ortamına 
aktarımı ancak yazı karakterleri ile yapılabilmekteydi. Karakter 
grafikler denilen ve çok küçük dosya boyutlarında olan bu 
basit grafik yapısı, günümüzde sadece özel amaçlar için 
kullanılmaktadır. Örnek olarak günlük hayatta özellikle kısa 
mesaj servislerinde sıkça kullanılan yüz ifadeleri; gülen yüz 
" :) ", üzgün yüz " :(" vb. birer karakter grafiktir. 

Zaman içerisinde bilgisayar teknolojilerinin hızlı geli-
şiminden grafik yapıları da etkilenmiş ve karakter grafiklerden 
çok daha karmaşık yapıdaki vektör ve raster grafikler 
geliştirilmiştir. İki ve üç boyutlu grafik şekiller için kullanı-
labilen vektör yapısında grafikler, matematiksel olarak yani 
açı, koordinat ve uzunluk verileri halinde ifade edilip saklandığı 
için bu yapının dosya boyutu çok küçüktür. Başka bir deyişle 
bu yapıda, temelde objeleri oluşturan parçaların birbirleri 
arasındaki ilişkiler saklanır. Vektör grafiklerde geometrik 
şekiller; nokta, çizgi ve alanlar ile ifade edilir (CLARKE 
2002). Vektör veri formatında spagetti ve topolojik veri yapısı 
olarak iki temel alt grupta incelenir. Spagetti veri yapısında 

tüm elemanlar bir yığın halinde saklanırken, topolojik veri 
yapısında elemanlar arası ilişkiler ve tabaka yapıları düzenli 
bir şekilde tanımlanır ve saklanır. Her iki yapıda da temelde 
bir çizgi ya da alana ait başlangıç ve bitiş noktalarının belirli 
bir sisteminde tanımlanmış koordinatları veritabanmda 
tutulmaktadır. Vektör grafiklerin ölçeği küçültülse dahi geo-
metrik elemanlar arasındaki ilişkiler saklandığı için genel 
anlamda bir bozulma olmaz. Matematiksel olarak saklanan 
grafik şekillerin bilgisayar ekranında gösterilmesi ise grafiğin 
belirli bir anda ekran sınırları içinde bulunan kısmına ait 
bilgilerin matematiksel ilişkilerinin kurulması ile gerçekleştirilir. 
Diğer bir grafik yapısı olan raster grafikler aynı zamanda 
bitmap olarak ta adlandırılırlar. Bu yapıda grafikler piksellere 
ayrılıp her bir piksel için farklı derinliklerdeki renk bilgileri 
olarak saklanırlar (CLARKE 2002). Aynı sınıftaki veriler ben-
zer renkler, farklı tür veriler ise farklı renk değerleri ile saklanır. 
Fotoğraf kalitesinde olabildiği için genelde fotografik görüntüler 
için kullanılan raster grafiklerin dosya boyutları vektör gra-
fiklere oranla daha büyüktür. Ayrıca ölçeği küçültülen raster 
grafiklerde bu işlem sırasında benzer renk değerindeki veriler 
atıldığı için bozulma meydana gelir. Karmaşık çizimler içinde 
kullanılan raster grafikler özellikle bellek sorununun yaşan-
madığı durumlarda çok kullanılan yapılardır. Yeryüzü gerçek-
liğinin raster ve vektör grafik olarak sunumu Şekil 4'te gös-
terilmiştir. 

Raster grafikler çeşitli dosya formatlarmda saklanabilir-
ler. Bu formatlarm her biri farklı yapıda olup uygulama 
amaçlarına ve veri yapılarına bağlı olarak birbirlerine göre 
avantaj ve dezavantajlara sahiptirler. Başlıca dosya formadan 
TIFF (Tagged Image File Format), BMP (Bitmap), JPEG 
(Joint Photographer Experts Group), GIF (Graphics Interchange 
File format), PICT or PCT (Macintosh picture format), PNG 
(Portable Network Graphics) olarak sıralanabilir. TIFF ve 
BMP formatları yüksek kalitede veri saklama yapabilen 
formatlar olup, dosya boyutları çok büyük olduğu için ATS 
gibi bellek sınırı olan uygulamalarda tercih edilmemektedir. 
Günümüzde özellikle internet uygulamalarının da entegre 
edildiği raster grafik içeren uygulamalarda, genel olarak GIF 
ve JPEG formatları kullanılmaktadır. Çünkü bu formatlar 
hem küçük dosya boyutlarında önemli özellikleri yerine 
getirebilmeleri, hem de tüm internet sağlayıcılar tarafından 
desteklenmeleri nedeniyle tercih edilmektedir (URL1 web p.) 

GIF formatı 1980'lerde bilgi ağlarında görüntü transfer 
etmek amacıyla CompuServe Bilgi Servisi tarafından geliş-
tirilen bir grafik dosya formatıdır. 199O'lı yılların başlarında 
WWW (World Wide Web)'in tasarımcıları tarafından dünya 
çapında yaygın kullanımı için yeni düzenlemeleri yapılmıştır. 
Günümüzde Web üzerinde kullanılan görüntülerin büyük bir 
çoğunluğu GIF formatmdadır. GIF87a, GIF89a gibi birçok 
sürümü olan GIF grafik dosya formatmda görüntüler, .gif 
uzantılı dosyalar halinde saklanmaktadır. Özellikle çok renkli 
olmayan ve aynı rengin devamlılık gösterdiği harita, logo vb. 
grafiklerin saklanmasında büyük başarı sağlayan GIF, 256 
renk palet genişliği ile 100x100 piksel boyutlarından küçük 
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görüntülerin sunumu için uygun bir formattır. GIF dosya for-
matinda görüntüler her bir pikselde üç rengin (kırmızı, yeşil, 
mavi) her biri için 8 bitlik veriler halinde kaydedilirler. Başka 
bir deyişle her bir pikselin rengini tanımlamak için 24 bitlik 
bir veri kullanılır (KRAAK 2002). Veri kaybının olmadığı te-
mel bir sıkıştırma tekniği olan ve çok renkli görüntülerin sıkış-
tırılmasında sınırlı başarı gösterebilen lisanslı LZW (Lempel 
Zev Welch) tekniğini kullanan GIF dosya formatı, aynı za-
manda şeffaflık, "interlacing" ve animasyon özelliklerini kü-
çük dosya boyutlarıyla desteklediği için çok kullanılan bir 
formattır. "interlacing" özelliğine sahip grafik dosyalar internet 
üzerinden indirilirken pikseller satır satır sırayla değil de bir 
bütün olarak bulanık bir görüntüden net bir görüntüye geçerler. 
Yapılan araştırmalarla internet sitelerinin, veri indirme ya da 
resim görüntüleme için geçen her 10 saniyede kullanıcılarının 
%20'sini kaybettiği kanıtlanmıştır (URL 4 web p.) Bu gerçekten 
yola çıkılarak, bu özellikteki resimlerin kullanıcılar için daha 
çok tercih edileceği sonucuna varılabilir. İlk olarak GIF 89a 
sürümünde kullanılan şeffaflık özelliği de özellikle arka plan 
renginin ön plandaki görüntü renklerinden farklı olduğu grafik 
dosyaların şeffafiaştırılmasında başarı göstermektedir. Karışık 
dağılımda renkler içeren grafiklerin şeffaflaştırılması arka 
planda şeffaflaştınlmak üzere seçilen rengin ön planda da şef-
faflaştırılması sebebi ile veri kaybına neden olduğu için tercih 
edilmemektedir. Son olarak, GIF dosya formatı, birden fazla 
görüntünün aynı dosyada saklanması ve bu görüntülerin peş 
peşe gösterilmesi esasına dayanan animasyon özelliğini des-
teklemektedir. (URL2 web p., URL3 web p.) 

Başka bir grafik dosya formatı olan JPEG, GIF'ten farklı 
olarak 16777216 (224) rengi desteklediği için karmaşık ve 
sürekli tonda renklerin bulunduğu fotografik grafiklerin 
saklanmasında kullanılır. 100x100 piksel boyutundan büyük 
görüntülerde de başarı sağlayan JPEG dosyaları jpg uzantısıyla 
saklanır. JPEG dosyaları şeffaflık ve animasyon dışında GIF 
formatınm tüm özelliklerini sağlar, fakat dosya boyutları 
GIF'ten daha büyüktür. Ayrıca JPEG, sıkıştırma için tam kosi-
nüs transformasyonu (discrete cosine transformation) isimli 
gelişmiş bir matematiksel teknik kullanmaktadır. Bu sayede 

sıkıştırma derecesi kullanıcı tarafından amaca yönelik olarak 
seçilebilmektedir. Fakat "gereksiz" bilginin atılması mantığı 
ile çalışan bu sıkıştırma formatmda, sıkıştırma seviyesine 
bağlı olarak büyük miktarlarda veri kaybı olduğu göz ardı 
edilmemelidir. 

Tüm bunlara ek olarak günümüzde İnternet sağlayıcıların 
henüz tam olarak desteklemediği, hem JPEG hem de GIF 
dosyalarının özelliklerini bir arada toplayan ve lisanssız bir 
sıkıştırma tekniği kullanan PNG grafik dosya formatmdan da 
söz edilmesi gerekmektedir. Bu format JPEG gibi 16.7 milyon 
rengi destekler ve 8 bitlik bir GIF dosyasından %10 ile %30 
arasında daha küçük dosya boyutuna sahiptir (URL2 web p., 
URL3 web p.). Bunun yanında şeffaflık özelliği de olan PNG, 
seçime bağlı olarak İnternet'ten bilgisayar belleklerine sakla-
namaması özelliği ile veri güvenliğini de artırmaktadır. Bu 
formatm İnternet sağlayıcıları tarafından da tam olarak des-
teklenmesi ile yapılan uygulamalarda kullanımı artacaktır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, dosya boyutlarına, mevcut 
araç içi donanımın bellek sınırları sebebiyle, ATS uygulama-
larında kullanılan haritaların tasarımında dikkat edilmelidir. 
Bu nedenle tasarım yapılırken amaca uygun nitelikteki hari-
taların mümkün olduğunca küçük dosya boyutlarında 
olabilmesi için hangi tür grafik ve grafik dosya formatlarmın 
kullanılacağına dikkat edilmelidir. 

Yol haritalarının kullanılacağı ATS uygulamaları için 
tasarlanan haritalar, küçük dosya boyutunda olmaları açısından 
vektör grafikler olmalıdır. Fakat görsel olarak pek zengin 
olmayan vektör grafiklerin yeterli olmadığı düşünüldüğü 
taktirde bu tür uygulamalarda vektör-raster kombinasyonları 
kullanılabilir. Bu tür uygulamalarda, matematiksel model 
vektör grafik üzerine kurulacağı ve raster grafik görsel 
zenginleştirme amacıyla kullanılacağı için, belirli sınırlarda 
veri kaybının olduğu küçük boyutlardaki raster grafikler kul-
lanılabilir. Bu şekilde elde edilecek vektör raster kombinas-
yonunun ATS haritaları tasarımında kullanılması, yapılan 
uygulamanın sunumunun kullanıcı için daha anlaşılır olmasını 
sağlayacaktır. Tablo l'de, Şekil 4'te verilen raster dosyanın 
faklı formatlardaki en yüksek kalitede saklanmış kopyalarının 
boyutları gösterilmektedir. 
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Tüm bunlara ek olarak, ATS uygulamasında raster veri (hava 
fotoğrafı ya da uydu görüntüleri) kullanılmak istenirse yine 
bir grafik dosya formatı olan ECW (Enhanced Compression 
Wavelet) formatmdan söz etmek gerekmektedir. Bu format 
Dünya Kaynak Haritalarını Üretim Kurumu (Earth Resource 
Mapping) tarafından mevcut raster formatlara oranla daha 
hızlı ve kaliteli bir şekilde görüntü sıkıştıran ve sunan bir 
yapıda üretilmiştir (SHAND 2002). Özellikle çok yüksek 
çözünürlükteki hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve taranmış 
haritaların sıkıştırılmasında verimli sonuçlar veren ECW 
formatı, internet üzerinden sunumlarda da ücretsiz yüklenebilen 
ECW Web Browser aracılığıyla görülebilmektedir. Örnek 
olarak 16000x12000 piksel boyutlarındaki ve yeryüzünde 
25x25cm'lik bir alanı kapsayan 576MB'lık bir ortofoto harita 
ECW formatı kullanılarak 1:20 oranında sıkıştırılıp 29MB 
olarak sunulabilmektedir (SHAND 2002, TRIGLAV 1999). 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, Araç Takip Sistemlerinin yapısı genel olarak 
özetlenmiş ve bu sistemlerin ana bileşenleri tanımlanmıştır. 
Ayrıca ATS uygulamalarının sonuçlarının sunulmasında önemli 
bir araç olan haritaların tasarım kriterleri ve özellikleri vurgu-
lanarak ATS kapsamında kullanılacak olan haritaların yapısı 
ve tasarım gereksinimleri, ülkemizde kullanılan haritaların 
özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Aynı za-
manda bu çalışmada ATS haritalarının sunumunda kullanılacak 
olan bilgisayar grafikleri ve grafik dosya yapıları hakkında 
bilgi verilmiştir. 

Yeni teknolojileri büyük bir hızla bünyesine alan ATS uy-
gulamalarında, amaca uygun harita tasarımı yapılırken bu 
teknolojiler dikkate alınmalı ve teknolojilerin avantajlarının 
yanı sıra getirdikleri kısıtlamalar da göz ardı edilmemelidir. 
Araç Takip Sistemlerinde kullanılan sınırlı sunum alanlarına 
sahip bilgisayarlar, ATS haritalarının tasarımı için en önemli 
kısıtlardan biridir. Bu aşamada ATS haritalarının üretiminde 
genelleştirmenin çok önemli rolü olduğu açıktır. Özel amaçlar 
için tasarlanan bu tür haritaların hızlı bir şekilde üretilebilmesi 
için otomatik genelleştirme konusu üzerine yoğunlaşılması 
gerekmektedir. 

Yapılan çalışma sonucunda, güncel uygulamalarda, yakın 
geçmişte yapılan uygulamalarda kullanılan PDA'larm yerini, 
bu araçların programlanmasında yaşanan zorluklar nedeniyle, 
yeni bir teknoloji olan Cep Bilgisayarlarının (Pocket PC) 
aldığı söylenebilir. Bu teknoloji sayesinde her bir pikselinin 
ayrı ayrı programlandığı PDA'lar geri planda kalmış ve bu da 
yapılan uygulamaları daha kolay hale getirmiştir. 

Son olarak özellikle yol ağlarının geometrik yapısının sık 
sık değiştiği Türkiye'de, üretilen haritaların aynı sıklıkta gün-
cellenmesi gerektiği açıktır. Bu sorunun kolaylıkla aşılabilmesi 
yine otomatik harita üretim sistemlerinin geliştirilmesi ile 
mümkün olacaktır. Bu tür sistemlerin kurulumu için Avrupa 
ülkelerinde kurumsal düzeyde yapılan çalışmalar sürmektedir 
(KILPELAINEN 1997, HARDY ve vd. 2003, NISSEN vd. 
2003, DUNKARS 2004). Ülkemizde de konu ile ilgili çalış-
malara başlanmıştır. (DOĞRU 2004, BAŞARANER 2005) 
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Türkiye'de Yabancılara Taşınmaz Satışı 
Erdal KÖKTÜRK1 

Özet 
Makalede, yabancılara taşınmaz satışı konusu, Anayasa Mahkemesi 
kararları ışığında incelenmektedir. Ayrıca, Türkiye'de ve diğer 
ülkelerde yabancılara taşınmaz satışı uygulamaları açıklanmakta 
ve Türkiye bakımından alınması gereken önlemlere ve bu doğrultuda 
önerilere yer verilmektedir. 

Anahtar Sözcükler 
Yabancılar, Taşınmaz Satışı, Anayasa Mahkemesi 

Abstract Sale of Real Estate Properties to Foreigners in 

Turkey 

in this article, the sale of real estate properties to foreigners is 
examined under the lights ofdecrees issued by the Constitutional 
Court. Furthermore, the common practice in selling real properties 
to foreigners in Turkey and other countries are explained, and the 
precautions that need consideringfor Turkey and suggestions in this 
sense are also included. 

Keywords 
Foreigners, Sale of Real Estate Properties, Decrees of Constitutional 
Court 

1. Giriş 

Ulus devletlerin çokuluslu sermaye karşısında küçülmesi, 
ulusal pazarların dışa açılması, gümrüklerin indirilmesi, serma-
yenin, her türlü malın ve hizmetlerin serbest ve sınırsız dolaşımı 
demek olan ve ekonomik liberalizmin eşanlamlısı olarak su-
nulan küreselleşme, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Uluslararası 
Para Fonu (İMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü 
gibi uluslararası kuruluşlara dayalı olarak bütün dünyayı etkisi 
altına almış bulunuyor. Küreselleşme, şimdilik, bu toplu du-
rumda (konjonktürde) tersine çevrilmez bir süreç olarak görün-
mektedir (İNCE 2005). 

Küreselleşmenin, 1) uluslararası ticaret, 2) uluslararası 
finans hareketleri, 3) doğrudan yabancı yatırımlar şeklindeki 
eğilimlerinin en belirgin özelliği, ülkeler arasındaki sınırları 
neredeyse ortadan kaldırmasıdır. Ülkelerin ekonomik-sosyal-
siyasal yapıları, stratejik konumları, yer altı ve üstü varlıkları 
da yabancı sermaye girişi için etkili olmaktadır. 

Dünya ekonomisinde küreselleşme olarak adlandırılan 
gelişmeler, yabancılara taşınmaz satışında da kendini 
göstermekte; gelişmeler, bir yandan yabancıların taşınmaz 
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edinimlerini bir gereksinme haline getirmekte, diğer yandan 
ülkeleri iç hukuklarında yeni düzenlemeler yapmaya zorla-
maktadır. Türkiye de bu gelişmelerden etkilenmekte ve ulus-
lararası tahkim, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, sermayenin 
sorunsuz dolaşımı, özelleştirme gibi uygulamalara ek olarak 
yabancılara taşınmaz satışı konusunda da iç hukukta düzen-
lemeler yapmak zorunda kalmaktadır. 

Yabancı sermayenin, küresel işbölümü çerçevesinde yatırım 
yaptığı ülkelerde ucuz işgücü, zengin doğal kaynaklar ve gev-
şek çevre standardı aradığı; çok uluslu şirketlerin, yatırım 
yaptıkları gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin teknolojik 
yetkinleşmesine çok az katkıda bulundukları kanısı, yabancılara 
taşınmaz satışına kuşku ile bakılmasını artırmakta ve yapılan 
düzenlemeleri etkilemektedir. 

Türkiye, yabancılara taşınmaz satışının kapsamını geniş-
letme konusunda 1984,1986 ve 2003 yıllarında üç kez düzen-
leme yapmış, ancak bu düzenlemeler, "kısa erimli ticari 
çıkarlar uğruna ulusal güvenliğin tehlikeye atılamayacağı" 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi'ne göre, "...Ülkede yabancının arazi 
ve emlak edinmesi salt bir mülkiyet sorunu gibi 
değerlendirilemez. Toprak, devletin vazgeçilmesi olanaksız 
temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın simgesidir... 
Toprak ile alakalı konuda insan haklarına saygılı, ölçülü, 
adil bir sınırlama, Devlet için bir nefsi müdafaa tedbiri 
niteliğindedir, böyle bir tedbirden vazgeçebilmek çoğu kez 
olası değildir..." (AnayasaMahkemesi'nin 13.06.1985 tarihli 
ve E.1984/14, K.1985/7 sayılı kararı). 

Yasama organının (TBMM), Anayasa Mahkemesi kararları 
doğrultusunda düzenlemeler yapmak yerine, yabancılara taşın-
maz satışını bütçe açıklarını kapamak gibi dar anlamda bir 
finansman sorununa indirgediği ileri sürülmektedir (AYSAM 
wep. p). Oysa, bu konu, Türkiye'nin uzun erimli stratejik çı-
karları göz ardı edilerek düzenlenemez. Bu nedenle, konunun 
kapsamlı bir şekilde irdelenmesi gerekmektedir. 

Makalede, Osmanlı döneminden Cumhuriyete ve günü-
müze kadar olan yabancılara taşınmaz satışı süreci incelen-
mektedir. 

2. Devletin Taşınmaz Varlığı 

Bir kesim insanlara göre devlet, toprak zenginidir. Bu çevreler, 
her fırsatta, devletin, ülke topraklarının %54.7'sine sahip 
olduğunu belirtirler ve bu durumu ülke ekonomisi için yanlış 
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bulurlar (CANSIZLAR 2000: 39-41, AÇLAR ve ÇAĞDAŞ 
2002: 153). Onlara göre, devlet, her alanda olduğu gibi, toprak 
sahibi olma konusunda da elini eteğini çekmelidir. 

Yabancılara taşınmaz satışım incelerken, öncelikle, devletin 
taşınmaz zengini olup olmadığına açıklık getirilmelidir. Tür-
kiye'de, Devlet, sanıldığı gibi taşınmaz zengini midir? Bir 
başka deyişle, Türkiye'de, Devletin elinin altındaki taşınmazlar, 
toprak/arazi varlığı hemen satılabilir durumda mıdır? Mevcut 
bilgiler, sözü edilen çevrelerin savlarını desteklemekte midir? 

Devlet İstatistik Enstitüsü'ne göre (DİE (a) 2003), Türki-
ye'nin yüzölçümü 783 562 km2dir. Bunun 207 bin km2sini 
ormanlar (%26.4); 32.7 bin km2sini funda ve çalılık araziler 
(%4.1); 11.3 binkm2'sini göller, barajlar ve akarsular (% 1.4); 
217.5 bin km2sini meralar ve çayırlar (%27.9); 234.5 bin 
km2sini tarım arazileri (%29.9) oluşturmaktadır (DİE (b) 
2004). 

Anayasa'ya göre, kıyılar (Madde: 43), tabii servetler ve 
kaynaklar (Madde: 168), ormanlar (Madde: 169) devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Anayasa'da, tarım arazileri ile 
çayır ve meraların amaç dışı kullanılması ve tahribinin 
önlenmesi Devletin görevleri arasında sayılmaktadır (Madde: 
44). 3402 sayılı Kadastro Yasası'na göre, "...kayalar, tepeler, 
dağlar gibi tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile 
deniz, göl, nehir gibi genel sular devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır ve bu yerler tescil ve sınırlandırmaya 
tabi değildir ve özel mülkiyete konu olamazlar..." (Madde: 
16/c). Anayasa ve özel yasalarında devletin hüküm ve tasar-
rufu altında oldukları belirtilen yerlerin 22.11.2001 tarihli ve 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 715. Maddesine göre 
(eski Madde: 641) özel mülkiyete konu olmaları ola-
naksızdır. 

Devletin özel mülkiyete girmesine izin vermediği ve ayrıca 
bir tahsise gerek kalmaksızın doğal nitelikleri gereği doğrudan 
kamunun ortak kullanmasına açık bulunan; 1) ormanlar, 
2) funda ve çalılıklar, 3) kıyılar, göller, akarsular, 4) meralar 
ve çayırların ülke yüzölçümü içindeki toplam payı %59.4'dür. 
Her ne kadar özel mülkiyete konu olsalar da, Anayasa'nm 
koruması altında bulunan tarım arazileri de eklendiğinde bu 
oran %89.7 olmaktadır. Bu oran, Devletin toprak zengini 
olduğunu söyleyenlerce dile getirilen %54.7 oranını da kapsa-
maktadır. Özel mülkiyet konusu olmasına izin verilmeyen 
yerler yanı sıra, Anayasa gereği korunması öngörülen tarım 
arazilerini de satılabilir görmek doğru olmaz. Görülüyor ki, 
satılabilecek yerleri Türkiye yüzölçümünün %89.7'sinde değil, 
geri kalan kısmında (%10.3) aramak gerekmektedir. 

Türkiye'de, kadastro çalışmaları, 80 yılda (1925-2005) 
430 bin km2 olarak öngörülen hedefin %85'inde (363 bin 
km2) tamamlanmış ve 32 milyon kadastro parseli tapu kütüğüne 
tescil edilmiştir. Kadastro çalışmaları sırasında, tapu kütüğüne 
kaydı gerekmeyen yerler, kadastro (veya tapulama) harici 
bırakılmış, kamuya ait bir çok arazi de yalnızca sınırlandı-
rılmıştır (21.06.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 
Madde: 16). Kadastro çalışmaları sonucu tapuya kaydedilen 
parsellerin, yalnızca %8'i (66 335 km2) maliye hazinesi adına 

tescil edilmiştir (AÇLAR ve ÇAĞDAŞ 2002: 153). Bu yerlerin 
büyük bir bölümünün okul, hastane, kamu binaları, parklar, 
lojmanlar, askeri tesisler ve benzeri çeşitli kamu hizmetlerine 
tahsis edildikleri bilinmektedir. Bu durumda, tapuya tescil 
edilen ve özel mülkiyet olasılığı bulunan kamu arazilerini, 
kadastro gören yerlerin yalnızca %8'inde aramak gerek-
mektedir. Maliye hazinesi adına tapuya kaydedilen taşınmaz-
lardan satılacakların kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş 
olmalarına da dikkat edilmelidir (3402 sayılı Kadastro Yasası, 
Madde: 17). 

Bu veriler, yabancılara taşınmaz satışında, sınırsız ve 
ölçüsüz olunamayacağını göstermektedir. Bununla birlikte, 
ormanlar, kıyılar, meralar, tarım arazileri başta gelmek üzere 
toplumun ve ülkenin yararlanmasına tahsis edilen (özgülenen) 
yerlerin de elden çıkarılabileceğini düşünenler olabilir. Türki-
ye'de, kamu malları konusunu düzenleyen bir çerçeve yasanın 
ve buna ilişkin düzenlemelerin olmaması da bu çevrelerin 
işine uygun görünmektedir. 

Anayasa Mahkemesi'ne göre, "Devletin hüküm ve tasar-
rufunda bulunan yerlerde özel mülkiyet kurulamayacağı, 
esasen, Medeni Kanun'un 641. Maddesinde ilke olarak 
hükme bağlanmıştır. Bu yerler özel mülkiyete konu 
olamayacağı içindir ki, Medeni Kanun'un 912. Maddesine 
göre tescilleri de gerekmemektedir." (07.06.1983 tarihli ve 
E. 1982/1, K. 1983/10 sayılı karar), Görülmektedir ki, ülkemizin 
doğal varlıkları arasında sayılan ve devletin hüküm ve tasarrufu 
altında oldukları belirtilen yerler, mülkiyet düzenine bağlı 
bulunmadıklarına göre, bu yerlerde mülkiyetin devri de söz 
konusu olamaz. 

Bu aşamada şunlar söylenebilir. Ekonomik ve sosyal kal-
kınmanın sağlanması, toplumsal ve bireysel refah düzeyinin 
artması için, ülke genelinde, arazi ile ilişkili (mülkiyet, kullan-
ma, değerleme, kira, ipotek, satış, vergi, planlama, imar, teknik 
altyapı gibi) bilgiler derlenmeli ve fiziksel planlama, tarım, 
kentleşme, turizm, sulama, enerji, orman gibi çok sayıda 
faaliyetin yürütülmesi sırasında arazi hakkında çok yönlü 
karar vermeyi sağlayacak "Arazi Yönetimi" sistemi oluş-
turulmalıdır. Arazi yönetimi, arazinin gelişimini etkileyen her 
bir seçeneğin ve sonuçlarının araştırılmasını, faaliyetlerin 
başarılmasında yöntem seçimini ve bu faaliyetler sırasında 
öngörülen amaca ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

Arazi bilgilerinin ülke kalkınması için değerlendirilmesi 
sürecinde, tek sicilde kayıt ve aleniyet ilkeleri çerçevesinde 
çok amaçlı bir kadastro sistemi tercih edilmelidir. Bu sistemle, 
Türkiye'de, yabancılara taşınmaz satışı dahil pek çok konuda 
oluşan belirsizliğin ve kuşkunun giderilmesi olanaklıdır. Bunun 
için, büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal (coğrafî) 
bilgilerin ve haritaların üretiminde ülke genelinde standardın 
sağlanması, üretimin tek elden izlenmesi ve bu alanda hizmet 
tekrarının önlenmesi kaçınılmazdır. 

Türkiye'deki tüm arazilerin, büyük ölçekli mekânsal bilgi-
lerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel 
GPS Ağı koordinat sistemine dayalı üç boyutlu koordinatlarla, 
yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanı- 
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larak sayısal, çizgisel ve fotografîk olarak elde edilmesi, coğ-
rafî bilgi ve arazi yönetim sistemlerine altlık oluşturacak 
biçimde ulusal veri değişim formatında derlenmesi, bilgi tek-
nolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesi sağlan-
malıdır. 

Ülkemizin her santimetre karesinin arazi kullanım karar-
larını ve araziyle ilgili her türlü istatistiki bilgiyi içeren bu 
sistemle, yalnız özel mülkiyete değil, aynı zamanda kamu 
mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili ekonomik, toplumsal, 
politik, teknik ve hukuksal çözümler üretilmesi olanaklıdır. 

Türkiye'de, tüm taşınmazların kayıt altına alınmaları tek 
başına yeterli değildir. Bununla birlikte, tapu kütüğü bilgilerinde 
"aleniyet" de sağlanmalıdır. "Aleniyet", tapu kütüğü ve 
kadastro bilgilerinin belirli bir ücret karşılığında "kamuya 
açık" ve "herkesçe ulaşılabilir" olması demektir. 

Bilindiği gibi, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu'nun 1020. Maddesinde, "Tapu sicili herkese 
açıktır" denilmekte, ancak devamında, "ilgisini inanılır kılan 
herkes" deyimiyle buna bir sınır getirilmektedir. Bir kişinin, 
ilgilisi olup olmadığının takdiri tapu sicil müdürüne verilmiştir. 
İlgisini belgeleyen herkes, tapu kütüğünün ilgili sayfalarının 
ve belgelerinin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini 
veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Saydam 
olmayan, kendi içinde kapalı ve denetimi güç olan bu sistemin 
terk edilerek, ilgilisi olsun veya olmasın tapu bilgilerinin be-
lirli bir ücret karşılığında herkesin bilgisine açık olması 
sağlanmalıdır. 

Ülke topraklarının nerelerde, hangi amaçla kullanılmak 
üzere, kaç YTL'ye ve hangi yabancıya satıldığını bilmek 
herkesin hakkıdır. Özel yaşamın gizliliği gerekçe gösterilerek, 
mülkiyet hakkının toplumsal boyutu yok sayılamayacağı gibi, 
kamu yönetiminin elindeki bilgilere herkesin ulaşabilmesi, 
demokratik bir hak ve bilinçli yurttaşlar yaratmanın da bir 
gereğidir. Kaldı ki, taşınmaz satışları, kara para aklamanın, 
yolsuzlukları örtmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. 
Yoksulluğun ve yolsuzluğun önlenmesi, spekülasyonun ortadan 
kaldırılması, tapu harçlarının gerçek alım-satım değeri 
üzerinden tahsil edilmesi, vergi kaybının önlenmesi ve benzeri 
pek çok sorunun çözümünün, tapu bilgilerinde aleniyetin 
sağlanması ile doğrudan bir ilişkisi bulunmaktadır. 
Küreselleşme sürecinde, her türlü hizmetin özelleştirilmesi 
öngörülürken, tapu kütüğü bilgilerinin kapalı olmasında ısrar 
etmenin haklı ve kabul edilebilir bir gerekçesi bulunma-
maktadır. 

3. Türkiye'de Yabancılara Taşınmaz Satışı 
Türkiye, 1807 yılında Fransa'da başlayan kadastro çalışma-
larından 118 yıl sonra, cumhuriyetin kurulmasının hemen 
ardından, 1925 yılında, "kadastro" çalışmalarını devreye 
koymuştur (KÖKTÜRK 2003). Bu başlangıç büyük bir top-
lumsal dönüşümü amaçlayan Cumhuriyetin, bugün yeterince 
bilinmeyen en önemli projeleri arasında, toprak politikalarını 
pozitif bir hukuk sistemine bağlayarak arazi rejiminde köklü 
dönüşümleri öngören yaklaşımıdır. Türk Medeni Kanunu'ndan 

(1926) bir yıl önce, 22.04.1925 tarihli ve 658 sayılı Yasa ile 
kadastro çalışmalarını başlatan Cumhuriyetin bu konuya ne 
kadar önem verdiği peş peşe çıkarılan ve çoğu halen yürürlükte 
olan yasalardan anlaşılmaktadır. Bu yasaların içinde yabancılara 
taşınmaz satışını da düzenleyen 18.03.1924 tarihli ve 442 
sayılı Köy Yasası ile 22.12.1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu 
Yasası öncelikle önemlidir. Türkiye'de yabancılara taşınmaz 
satışını incelerken, öncelikle Cumhuriyet öncesi ve sonrası 
durumun gözden geçirilmesi ve ardından, bu konudaki yasal 
düzenlemelerin bir irdelemesinin yapılması uygun düşecektir. 

3.1. Cumhuriyet Öncesi Yabancılara Taşınmaz Satışı 

Osmanlı İmparatorluğu'nda, yabancı tüzel kişilere ülkede 
mülk edinme hakkının tanınmadığı, yabancı gerçek kişilere 
de söz konusu hakkın 7 Sefer 1284 (16 Haziran 1868) tarihli 
Tebaaye Ecnebiyenin Emlake Mutasarruf Olmaları Hakkındaki 
Kanun'la verildiği görülmektedir. Bu yasanın çıkarılmasında, 
Osmanlı Devletinin o tarihlerde içinde bulunduğu sıkıntıların 
ve kapitülasyonlarla yabancıların himayesini üstlenmiş bazı 
batılı devletlerin etkisi vardır (Anayasa Mahkemesi Kararı, 
13.06.1985, E.1984/14, K. 1985/7). 

1838 İngiliz-Osmanlı Serbest Ticaret Antlaşmasından 30 
yıl sonra 1868'de kabul edilen yabancı gerçek kişilere taşınmaz 
edindirme yasası ile birlikte, başta Ege Bölgesi olmak üzere, 
Akdeniz Bölgesi (özellikle Adana çevresi) ve Marmara 
Bölgesindeki büyük miktarda ülke toprakları yabancıların 
eline geçmiştir. Bu kez, Avrupa Birliği ile 1995 yılında im-
zalanan Gümrük Birliği anlaşmasından 8 yıl sonra, yabancılara 
taşınmaz satışının öncekilerden daha kapsamlı bir şekilde 
yeniden gündeme geldiği görülmektedir. 

3.2. Cumhuriyet Döneminde Yabancılara Taşınmaz 
Satışı 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise, Lozan Barış Antlaş-
ması'yla, karşılıklılık (mütekabiliyet) sistemi getirilerek yaban-
cıların taşınmaz edinmeleri kısmen sınırlandırılmıştır. Lozan 
Barış Antlaşması'ndan altı ay sonra yürürlüğe giren 18.03.1924 
tarihli ve 442 sayılı Köy Yasası 'nm 87. Maddesinde, 
"...Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunmayan gerek 
şahıslar, gerek şahıs hükmünde olan cemiyet ve şirketlerin 
(eşhası hususiye ve hükmiye) köylerde arazi ve emlak 
almaları memnudur..." hükmü ile yabancıların köylerde 
taşınmaz edinmeleri tamamen yasaklanmıştır. Böyle bir yasağın 
yeni kurulan Devlette milli birlik ve beraberliğin korunması 
amacıyla ve bilhassa sosyal ve kültürel açıdan gelişmemiş ve 
Devlet denetiminin istenilen etkinlikte görülemediği yörelerin 
yabancı unsurlara açık tutulmasının yaratabileceği bir takım 
sakıncalardan duyulan endişe nedeniyle getirildiği belirtilmiştir 
(Anayasa Mahkemesi'nin 13.06.1985 tarihli ve E.1984/14, 
K.1985/7 sayılı kararı). Bugün de, söz konusu amaç ve nedenlerin 
önem ve değerini yitirdiği söylenemez. 

Köy Yasası ile yapılmış olan sınırlamayı, 22.12.1934 
tarihli ve 2644 sayılı Tapu Yasası'nın 35. Maddesinde, 
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"...Tahdidi mutazamımn Kanuni hükümler yerinde kalmak 
ve karşılıklı olmak şartıyla yabancı şahıslar Türkiye'de 
gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler...", 
36. Maddesinde, "...Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı 
olmayan müstakil çiftliklere ve köy sınırları dışında kalan 
arazinin otuz hektardan çoğuna ancak hükümetin izniyle 
sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden dışarıdır. 
Adı geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadesine 
vasiyet suretiyle veya mensup mirasçı sıfatıyla yabancı 
hakiki şahısların sahip olabilmesi de hükümetin iznine 
bağlı olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye 
suretiyle bedele çevrilir..." hükümleri izlemiştir. 
Cumhuriyetin kuruluşunda öngörülen bu düzenlemelerle, 
yabancı gerçek kişilerin, 

1. Tapu Yasası'nm sınırlayıcı kurallarına uymaları, 
2. karşılıklılık "mütekabiliyet" koşulu ile ülkemizde 

yalnızca il, ilçe ve belde belediye sınırları içinde taşınmaz 
edinmelerine izin verilmiştir. 

Yabancıların, klasik insan hak ve özgürlüklerinden vatan-
daşlar gibi yararlandırılması, günümüzde genellikle, bütün 
hukuk sistemlerince kabul edilmiş bir genel ilke niteliğinde 
ise de; yerine göre kamunun çok yönlü çıkarları açısından 
vatandaşlar bakımından sınırlanabilen söz konusu hakların, 
yabancılar yönünden de sınırlandırılması, demokratik esaslara 
aykırı görülmemektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi'nde de, yabancıyı ülkesinde barındıran Devlete bu olanak 
açıkça tanınmış bulunmaktadır. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin tanıdığı bu sınırlandırma olanağının, devletler 
tarafından, yabancıların ülkelerinde taşınmaz mal edinme 
hakları konusunda, yaygın biçimde kullanıldığı görülmektedir 
(Anayasa Mahkemesi'nin 14.03.2005 tarihli ve E.2003/70, 
K.2005/14 sayılı kararı). 

Anayasa'nm 16. Maddesindeki, "...Temel hak ve 
hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun 
olarak kanunla sınırlanabilir..." kuralında gözetilmesi 
gereken konu, temel hak ve özgürlükler konusunda yabancılar 
yönünden getirilecek sınırlamaların uluslararası hukuka uygun 
bulunması ve her halde bu sınırlamanın ancak yasayla 
yapılmasıdır. Uluslararası hukuku da, Devletlerin taraf oldukları 
iki veya çok taraflı antlaşmalar, uluslararası teamül forf ve 
adetler), çağdaş uluslarca kabul edilen ve temel hukuk ilkeleri 
arasında sayılan, iyi niyet, ahde vefa, kazanılmış haklara saygı, 
Devletler Hukukunun iç hukuka üstünlüğü ilkeleri ve yardımcı 
kaynak sayılan bilimsel ve yargısal içtihatlar oluşturmaktadır. 
Bu aşamada, karşılıklılık ilkesi ile yabancı devlet tüzel kişilerine 
taşınmaz satışı konularına açıklık getirilmesinde yarar vardır. 

3.2.1. Karşılıklılık "Mütekabiliyet" İlkesi 

Türk Yabancılar Hukukunun temel ilkelerinden en önde geleni 
karşılıklılıktır. Karşılıklılık (mütekabiliyet), öğretide en az iki 
devlet arasında uygulanan ve her birinin ülkesinde diğerinin 
vatandaşlarına aynı kapsamdaki hakları karşılıklı tanımalarını 
belirten bir ilke olarak açıklanmaktadır (Anayasa Mahke-
mesi'nin 13.06.1985 tarihli ve E. 1984/14, K. 1985/7 sayılı 

kararı). Bu ilkeye göre; bir yabancının Türkiye'de bir haktan 
yararlanabilmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da o 
yabancının ülkesinde aynı tür ve nitelikte olan haklardan 
yararlandırılmasına bağlıdır. Karşılıklı muamele esası, antlaşma 
ile ya da yasayla konulabilir. 

Anayasa'nın Başlangıç kısmının ikinci paragrafında yer 
alan "Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli 
bir üyesi olarak" deyimi de, yabancılar hukukunda karşılıklılık 
ilkesinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü, kar-
şılıklılığın olmadığı yerde, dünya uluslar ailesinin eşit haklara 
sahip üyeliğinin de gerçekleşmesi söz konusu olamaz. 

Türk hukuk sistemi, yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de 
taşınmaz edinmeleri konusunda eylemsel ve yasal karşılıklılık 
ilkesini kabul etmiştir. Karşılıklılık ilkesini, devletlerarası 
ilişkilerde, devletlerin ülkeleri üzerindeki egemenlik haklarının 
doğal sonucu olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi'ne 
göre (09.10.1986 tarihli ve E.1986/18, K.1986/24 sayılı kararı), 
"...bir devletin kendi vatandaşına yabancı ülkede aynı 
hakkı sağlamadan, ülkesinde yabancıya hak sağlaması 
kolaylıkla savunulamaz...Vatandaşımızın, kendi ülkesinde 
mülk edinmesine katlanamayan bir devlet uyruğundan 
herhalde bu hakkın esirgenmesi gerekir. Aksine bir durum 
ise, yabancıya tanınmış bir imtiyaz sayılır ..." 

Yabancıların taşınmaz edinmeleri, karşılıklılık koşulu 
öngörülmek suretiyle, karşılıklı işlem ilkesi, gerek antlaşmalar 
hukuku, gerek konuyla ilgili hukuk olarak Türk Yabancılar 
hukukunun temel ilkelerinden biri durumuna gelmiştir. Çünkü, 
karşılıklılık ilkesi, uluslararası ilişkilerde eşitliği sağlayan bir 
denge aracı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, yabancıların 
Türkiye'de taşınmaz edinmeleri yalnızca bir mülkiyet sorunu 
gibi değerlendirilmemektedir. Bunun temelinde, toprağın, 
devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve 
bağımsızlığın simgesi kabul edilmesi gerçeği yatmaktadır. 

3.2.2. Yabancı Devletlere Taşınmaz Satışı 

Yabancı kamu hukuku tüzel kişilerinin, özellikle devletlerin, 
bir başka devlet ülkesinde taşınmaz mal edinmelerine olanak 
tanınmamakta; bir devletin başka bir devlet ülkesinde taşınmaz 
edinmesinin, o devletin "siyasi bütünlüğü" ilkesine aykırılığı 
yanı sıra siyasi çekişmelere de yol açacağı kabul edilmektedir. 
Elçilik ve konsolosluk açma gibi istisnalar dışında, bu konuda, 
karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesinin bile geçerli sayılamayacağı 
kabul edilmektedir. Özellikle, Anayasanın "Başlangıç" 
bölümünün "Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölün-
mezliği esası"nı getiren yedinci fıkrası ve "Türkiye Devleti, 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" kuralını içeren 
3. Maddesinin birinci fıkrası karşısında, Türkiye'de hiçbir 
organın, yabancı ülkelere bir başka deyişle yabancı devlet 
tüzel kişilerine, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz 
edinmeleri için izin vermeye ya da bu yolla Bakanlar Kuruluna 
takdir hakkı tanımaya yetkisi bulunmamaktadır. (Anayasa 
Mahkemesi'nin, 13.06.1985 tarihli ve E.1984/14, K.1985/7 
sayılı; 09.10.1986 tarihli ve E.1986/18, K.1986/24 sayılı 
kararları). 
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3.3. Yabancılara Taşınmaz Satışına İlişkin 1984, 
1986, 2003 ve 2005 Yularında Yapılan 
Düzenlemeler 

3.3.1. 21.06.1984 Tarihli ve 3029 Sayılı Yasa İle Yapılan 
Düzenlemeler 

Tapu Yasası'nm 35. Maddesine, "Ancak hangi ülkelere 
yukarıdaki fıkradaki mütekabiliyet şartının uygulan-
mayacağını, alım satımlarda %25'i geçmeyecek şekilde 
Toplu Konut Fonuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya 
ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir." Köy 
Yasası'nm 87. Maddesine, "Hangi bölge ve illerde Maddedeki 
kısıtlamalardan hangi ülkelere istisna tanınacağı, alım 
satımlarda Toplu Konut Fonuna en çok %25'i geçmeyecek 
tutarda alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları 
tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak bu fıkra hükmü 
tarımsal üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler 
için geçerli değildir" biçiminde birer fıkra eklenmiş ve bu 
fıkralar Anayasa Mahkemesi'nin, 24 Ağustos 1985 günlü 
Resmi Gazete'de yayınlanan 13.06.1985 tarihli ve E.1984/14, 
K. 1985/7 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

3.3.2. 22.04.1986 Tarihli ve 3278 Sayılı Yasa İle Yapılan 
Düzenlemeler 

Tapu Yasası'nm 35. Maddesine, "Ancak, milli menfaatlere 
ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Ba-
kanlar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler 
uyruğundaki gerçek kişilerin mütekabiliyet şartından 
istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul 
ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Ayrıca, bu alım-satımlarda satış bedelinin % 25'ini 
geçmeyecek miktarda Toplu Konut Fonuna alınacak fon 
nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar 
Kurulu yetkilidir." 

Köy Yasası'nm 87. Maddesine, "Ancak, milli menfaatlere 
ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, 
Bakanlar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler 
uyruğundaki gerçek kişilerin bu Maddedeki kısıtlama-
lardan istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla 
ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu 
fıkra hükmü, tarım arazileri ile tarıma veya hayvancılığa 
yönelik üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler 
hakkında uygulanmaz. 

Ayrıca, bu alım-satımlarda satış bedelinin % 25'ini 
geçmeyecek miktarda Toplu Konut Fonuna alınacak fon 
nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Ku-
rulu yetkilidir." biçiminde ikişer fıkra eklenmiş ve bu fıkralar 
Anayasa Mahkemesi'nin, 31 Ocak 1987 günlü Resmi 
Gazete'de yayınlanan 09.10.1986 tarihli ve E. 1986/18, 
K. 1986/24 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen iki ayrı yasal düzenleme, Anayasa 
Mahkemesi tarafından aynı gerekçelerle iptal edilmiştir. İptal 
gerekçelerinde, Türkiye'de, hangi bölge ve illerdeki köyler 
yönünden ve hangi ülkeler "ve/veya" hangi ülkeler uyruğundaki 

gerçek kişiler bakımından istisna tanınacağını belirlemeye 
bakanlar Kurulu'nun yetkili kılınması, "yasama yetkisinin 
devri" olarak değerlendirilmiş ve ayrıca, "Bakanlar Kuruluna 
tartman yetkinin siyasal iktidarlar elinde çok değişik amaçlarla 
kullanılabileceği" belirtilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi tarafından, Bakanlar Kurulu'na tanı-
nan yetki sınırlarının net ve açık olması yanı sıra; 

1. Yabancının alacağı taşınmazın en çok miktarı, 
2. Taşınmazın adedi, 
3. Alınma amaçları, 
4. Satın alınacak taşınmazın yeri, 
5. Satın almanın koşulları, 
6. Devir ve ferağda gözetilecek ilkelerin de yasa ile 

düzenlenmesi istenmiştir. 
Anayasa Mahkemesi, yabancılara taşınmaz satışında, 

Bakanlar Kuruluna koşulsuz ve sınırsız biçimde yetki tanın-
masını, "...mülkiyet hakkını sınırlayan bu esasların yasa 
ile düzenlenmesi Anayasa'nın 35. Maddesi hükmü gere-
ğidir..." değerlendirmesiyle yanlış bulmuştur. Ayrıca, Ana-
yasa'da belirtilen ayrık durumlar dışında, yasalarla düzenlen-
memiş bir alanda, yürütmenin, yani Bakanlar Kurulu'nun 
sübjektif hakları etkileyen bir kural koyma yetkisinin 
bulunmadığı belirtilmiştir. 

3.3.3. 19.07.2003 Tarihli ve 4916 Sayılı Yasa İle Yapılan 
Düzenleme 

Tamamı 40 Maddeden oluşmakla beraber 21 ayrı yasada 
değişiklik yapan, 03.07.2003 tarihli ve 4916 sayılı "Çeşitli 
Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun"un (Resmi Gazete, 19.07.2003, 
sayı: 25173), 19. Maddesi ile 2644 sayılı Tapu Yasası'nm 35. 
Maddesi değiştirilmiş; ayrıca, anılan yasanm 38. Maddesinin 
(a) fıkrası ile, 18.03.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Yasası'nm 
87. Maddesi; (b) fıkrası ile de, 22.12.1934 tarihli ve 2644 
sayılı Tapu Yasası'nm 36. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu değişikliklerle, Türkiye'de yabancılara taşınmaz satışlarında, 
yalnızca 2644 sayılı Tapu Yasası'nm 35. Maddesi hükümlerine 
göre işlem yapılması öngörülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi'nin 1985 ve 1986 yıllarındaki karar-
larından yaklaşık 17 yıl sonra (1986-2003), Anayasa'ya aykırı-
lığı saptanmış olan kimi hükümler yeniden yasalaştırılarak 
yürürlüğe konmuş ve Tapu Yasası'nm 35. Maddesi, "Karşılıklı 
olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı 
uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin 
kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şir-
ketleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz edi-
nebilirler. Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında, yabancı 
devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya 
yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan 
tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya ticaret şirket-
lerine de tanınması esastır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan 
devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla edindikleri 
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taşınmazlar ile kanuni kısıtlamalara tabi alanlardaki 
taşınmazlar, intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilir ve 
bedele çevrilir. 

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde 
bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip 
ticaret şirketlerinin otuz hektardan fazla taşınmaz 
edinebilmesi Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. Kanuni 
miras yoluyla intikal eden taşınmazlar için bu hüküm 
uygulanmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, kanuni 
miras dışında ölüme bağlı tasarruflar yoluyla otuz hektar-
dan fazla taşınmaz edinebilmesi de Bakanlar Kurulunun 
iznine bağlıdır. İzin verilmez ise, fazla miktar tasfiye 
edilerek bedele çevrilir. 

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde 
bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip 
ticaret şirketleri lehine, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak 
tesis edilmesi halinde   karşılıklılık şartı aranmaz. 

Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından, bu Mad-
denin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir." biçiminde değiştirilmiştir. 

Yeni düzenlemede; 
1. Yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre 

kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine, miktar 
kısıtlaması olmaksızın taşınmaz edinme hakkı tanın 
mıştır. 

2. Ticaret şirketleri lehine ayni hak tesis edilmesi duru 
munda karşılıklılık koşulunun aranmayacağı belirtil 
miştir. 

3. Köylerde, 1924 yılından beri devam eden yabancılara 
taşınmaz satışı yasağı, ön koşulsuz kaldırılmıştır. 

Bu düzenleme, yayımlandığı tarihten üç ay sonra (27 
Temmuz 2005) yürürlüğe girmesi koşuluyla, Anayasa Mah-
kemesi'nin 14.03.2005 tarihli ve E.2003/70, K.2005/14 sayılı 
kararıyla Anayasa'nm 2., 7. ve 16. Maddelerine aykırı 
bulunarak oybirliğiyle iptal edilmiştir (Resmi Gazete, Tarih: 
26.04.2005). 

İptal gerekçesinde, Anayasa'nm yasama yetkisinin 
devredilmezliği ilkesi uyarınca (Madde: 7), yürütme organına 
genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme 
yetkisinin verilemeyeceği belirtilmiştir. 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinmeleri, 
"karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uymak" koşuluna 
bağlı tutulsa da, bu edinimin usul ve esaslarının yasada gös-
terilmediği; oysa, hukuk devletinin işlevlerinin yaşama geçiri-
lebilmesi için, ülkenin bütünlüğü, güvenliği, coğrafi özellikleri, 
stratejik konumu ve özellikleri gözetilerek yabancıların alacağı 
taşınmazın yeri, arazi, arsa veya bina olmasının getireceği 
farklılıklar ile satın almanın amacı, koşulları ve devirde uyu-
lacak usul ve esaslar gibi konuların yasada yer alması gerektiği 
belirtilmiştir. Bunların yasada düzenlenmemiş olması, ülke 
bütünlüğü ve egemenliği ile doğrudan ilgili bulunarak, bunun 
yetki devrine yol açtığı ve ayrıca, yasaların açık, anlaşılabilir 
ve sınırları belirli kurallar içermesi gereğinin hukuk güven-
liğinin gerçekleşmesi için ön koşul kabul edilen hukuk devleti 
anlayışına da aykırı düşeceği belirtilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi'ne göre, yabancılar lehine taşınmaz 
üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesinde de aynı Anayasal 
sakıncalar bulunmaktadır. Çünkü, burada da tesis edilecek 
sınırlı ayni hak süresinin çok uzun olması halinde, mülkiyet 
hakkının kullanılmasından doğan sonuçlara benzer bir duruma 
yol açılacağından, bu hakkın da amacı, süresi, türü gibi özel-
likler ile buna ilişkin yöntem ve ilkelerin de Yasa'da belirlen-
memiş olması bu konularda yasama yetkisinin yürütmeye 
devri şeklinde görülmüştür. 

Ayrıca, yapılan düzenleme ile, "kamu yararı ve ülke 
güvenliği bakımından bu Maddenin uygulanmayacağı 
yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" denilmesi, 
böylece "ülke güvenliği" yanında "kamu yararı" gibi sınırları 
belirsiz bir kavrama dayanarak, Bakanlar Kuruluna bu Mad-
denin uygulanmayacağı yerleri saptama konusunda geniş bir 
takdir yetkisi verilmesi, yasama yetkisinin devri olarak karar-
laştırılmıştır. 

Yabancıların durumunun özel olarak düzenlendiği Ana-
yasa'nın 16. Maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin yabancılar 
için, uluslararası hukuka uygun olarak yasayla sınırlanabileceği 
belirtildiği halde, yapılan düzenleme ile Bakanlar Kurulu'na 
verilen yetkinin kullanılması, yabancılar yönünden bir sınırlama 
içerdiği şeklinde değerlendirilmiştir. 

3.3.4. 29.12.2005 Tarihli ve 5444 Sayılı Yasa İle Yapılan 
Düzenleme 

1984,1986 ve 2003 yıllarında yapılan düzenlemelerin Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ardından, 2005 yılında, 
dördüncü kez düzenleme yapılmış ve 22.12.1934 tarihli ve 
2644 sayılı Tapu Yasası'nın 35. maddesi; "Yabancı uyruklu 
gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara 
uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak 
kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar 
planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları 
edinebilirler. Sınırlı ayni hak tesis edilmesinde de aynı 
koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke 
genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli 
nitelikte sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü ikibuçuk 
hektarı geçemez. Bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçü-
mü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre 
kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel 
kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve 
taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak edinebilirler. 

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde 
kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe 
sahip ticaret şirketleri lehine Türkiye'de taşınmaz rehni 
tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt ve sınır-
lamalar aranmaz. 

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde 
kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe 
sahip ticaret şirketleri dışındakiler Türkiye'de taşınmaz 
edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olan 
devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla intikal eden 
taşınmazları için birinci fıkrada belirtilen kayıt ve sınırla-
malar uygulanmaz. Ölüme bağlı tasarruflarda yukarıdaki 
fıkralarda belirtilen kayıt ve sınırlamalar uygulanır. 
Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan 
devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla edindikleri 
taşınmaz ve sınırlı ayni hakların intikal işlemleri yapılarak 
tasfiye edilir. 

Karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas 
alınır. Bu ilkenin kişilere toprak mülkiyeti hakkının tanın-
madığı, ülke uyruklarına uygulanmasında, yabancı devletin 
taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına tanıdığı hak-
ların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da tanınması 
esastır. 

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde 
kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe 
sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, 
sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gere-
ken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği 
nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik 
yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşın-
maz ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alanları, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının tescile esas koordinattı ha-
rita ve planları içeren teklifi üzerine belirlemeye ve yabancı 
uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşın-
mazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçme-
mek üzere oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Ba-
kanlık bünyesinde ilgili idare temsilcilerinden oluşan 
komisyon tarafından, bu madde uyarınca Bakanlar Kuru-
luna verilen yetkiler dahilinde çalışmalar yapılmak suretiyle 
kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki teklifleri 
incelenip değerlendirilerek Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra belirle-
necek askeri yasak bölgeler, askeri ve özel güvenlik bölgeleri 
ile stratejik bölgelere ve değişiklik kararlarına ait harita 
ve koordinat değerleri Millî Savunma Bakanlığınca 
geciktirilmeksizin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
bağlı olduğu Bakanlığa verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen bölgeler içerisinde 
kalması nedeniyle kamulaştırılması gereken ya da tapu 
sicilinde şerh verilmesine gerek duyulan parsellere ilişkin 
bildirimler ilgili idarelerince tapu sicil müdürlüklerine 
yapılır. 

Bu madde hükümlerine aykırı edinilen veya kanuni 
zorunluluk dışında edinim amacına aykırı kullanıldığı tes-
pit edilen taşınmazlar ile sınırlı ayni haklar, Maliye Bakan-
lığınca verilecek süre içerisinde maliki tarafından tasfiye 
edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli 
hak sahibine ödenir." biçiminde değiştirilmiş ve ayrıca, "Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan askeri 
yasak bölgeler, askeri ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik 
bölgelere ilişkin kararlara ait harita ve koordinat değer-
lerinin tamamı, Millî Savunma Bakanlığı tarafından en 

geç üç ay içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-
nün bağlı olduğu Bakanlığa gönderilir. 

Yukarıda belirtilen bölgelere ilişkin kararlara ait harita 
ve koordinat değerlerinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğüne gönderilmesi ve sayısal ortama aktarılarak taşra 
birimlerine intikal ettirilmesine kadar geçecek sürede yet-
kili askerî makamlardan sorulmak suretiyle, belirtilen 
işlemler tamamlandıktan sonra gönderilen belge ve bilgilere 
göre tapu işlemleri yürütülür." şeklinde bir geçici madde 
eklenmiştir (Resmi Gazete, Tarih: 07.01.2006, Sayı: 26046). 

29.12.2005 tarihli ve 5444 sayılı Yasanın TBMM'deki 
görüşmeleri sırasında, Anayasa Mahkemesi'nin önceki iptal 
kararlarındaki gerekçelere uyulmadığı iddia edilmiştir (TBMM 
2005). 

Yabancıların edinecekleri taşınmazlar, 1) işyeri, 2) konut 
şeklinde sınırlandırılmış ve ayrıca bu taşınmazların, 1) imar 
planı veya 2) mevzii imar planı içinde kalmaları koşulu geti-
rilmiş olmakla beraber, devamındaki kurallarla edinilecek ta-
şınmaz miktarı 2.5 hektara çıkarılmış ve istisnalar da artırıl-
mıştır. Özellikle; 

1. Satılacak taşınmazların yüzölçümünü 2.5 hektardan 30 
hektara kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu'nun yetkili 
olması, 

2. Sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özel 
likleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma 
alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması 
gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu 
yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı 
ayni hak edinemeyecekleri alanları belirlemeye Bakanlar 
Kurulu'nun yetkili kılınması, 

3. Ticaret şirketleri lehine Türkiye'de taşınmaz rehni tesi 
sinde karşılıklılık ilkesi ile yasal ve miktar kısıtlama 
larının aranmaması, 

şeklindeki kurallar, Anayasa Mahkemesi'nin önceki iptal 
kararlarındaki gerekçeleri hatırlatmakta ve yürütme organına 
genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme 
yetkisi verilemeyeceği şeklindeki gerekçelere aykırı kurallar 
olduğu kanısını çağrıştırmaktadır. 

Tapu Yasası'na eklenen geçici madde ile, askeri yasak 
bölgeler, askeri ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere 
ilişkin kararlara ait harita ve koordinat değerlerinin tamamının 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına intikal 
ettirilmesinin öngörülmesi, ülke güvenliği açısından sakıncalı, 
kamu ve toplum yararına da aykırıdır. Böyle bir düzenlemenin 
gerekçesi olarak, yabancılara taşınmaz satışına ilişkin Tapu 
Sicil Müdürlüklerinin görüş istemine, Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından geç yanıt verilmesi ve bürokratik engellerin çıka-
rıldığı iddiaları da düşündürücüdür (TBMM 2005). 

Ayrıca, kendi ülkelerinin yasalarına göre kurulan tüzel 
kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin, Türkiye'de birçok özel yasa 
hükümleri çerçevesinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak elde et-
melerinin önü de açılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü'nün 20.01.2006 tarihli ve 1617/2006-1 sayılı Genel-
gesinde, özel yasalar, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası, 4737 
sayılı Endüstri Bölgeleri Yasası ve 6326 sayılı Petrol Yasası 
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şeklinde sayılmıştır. Gerçekte, yabancılara taşınmaz edinme 
olanağı sağlayan daha pek çok özel yasa bulunmaktadır. Özel 
yasaların bazılarında karşılıklılık ilkesi ile yasal sınırlamalara 
yer verilmediği de görülmektedir. 

4. Yabancılara Taşınmaz Satışını Düzenleyen 
Özel Yasalar 

Anayasa Mahkemesi'nin 13.06.1985 tarihli ve E.1984/14, 
K. 1985/7 sayılı kararında, "...Türk hukukunda (mevzua-
tımızda) yabancı tüzel kişilere taşınmaz edinme hakkını 
tanıyan genel bir kural yoktur ve ilke olarak yabancı şir-
ketlerin Türkiye'de arazi iktisap edemeyecekleri hususunda 
Türk doktrini de görüş birliği içerisindedir..." denilmekle 
beraber, bu konu aşağıda özetlenen çeşitli özel yasalarla 
delinmiştir : 

Doğrudan Yabancılara Yatırımlar Yasası 

18.01.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Yasası, yerli sermayeye ve girişimcilere tanınan haklar, 
ayrıcalıklar ve kolaylıklardan, aynı alanda çalışan yabancı 
sermaye ve girişimcilerin de aynı koşullar içinde yararlan-
malarını öngörmektedir (Madde: 10). Bu kuralın, taşınmaz 
edinme hakkını da kapsadığı açıktır. Bu yasa, 05.06.2003 
tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenlemede, "ülke ekono-
misinin gelişmesine yardımcı olmak" amacı yerine "yabancı 
yatırımcıların haklarını korumak" amacı benimsenerek 
(Madde: 1), uyuşmazlıklarda uluslar arası tahkim yoluna 
başvurulması kabul edilmiştir (Madde: 3/e). 

Ayrıca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası ile, "yabancı 
yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettik-
leri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşları-
nın edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti 
veya sınırlı ayni hak edinmeleri" serbest bırakılmıştır 
(Madde: 3/d). 

Petrol Yasası 

05.04.1973 tarihli ve 1702 sayılı Yasa ile değişik 07.03.1954 
tarihli ve 6326 sayılı Petrol Yasası'nın 87. Maddesine göre, 
bir petrol hakkı iyesi, arama işletme veya belge alanında veya 
çevresinde petrol arama için gerekli özel mülkiyet konusu 
arazinin sahibi ile anlaşmak suretiyle mülkiyetini de edinebilir. 
Petrol Yasası, ilgili Bakanın izni olmadan, devlet sınırla-
rından 5 km içeride; tarihi veya dini bir tesise veya petrol 
aramayla ilgili bulunmayan bir yapıya, bir su tesisine, bir yol 
veya genel geçide 60 m. uzaklık içerisinde; imar alanları için-
de petrol araması yapılamayacağını öngörmektedir (Madde: 
7). Askeri yasak bölgelerde yapılacak aramalarda izin alın-
madan önce, Genelkurmay Başkanlığı'nın oluru zorunludur 
(Madde: 45/4). Bununla beraber, yabancı devletlerin doğrudan 
veya dolaylı yönetimine etkili olabilecekleri ölçekte ilgileri 
veya yararları bulunan tüzel kişiler ile yabancı bir devlet için 
veya yabancı bir devlet adına hareket eden kişilerin petrol 
hakkına sahip olmaları ve bu amaçla taşınmaz edinmeleri 
yasaklanmıştır (Madde: 12). 

Turizmi Teşvik Yasası 

12.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası'nın 
8/E Maddesinde, "Kültür ve turizm koruma ve gelişim böl-
gelerinde ve turizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 
442 sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nda yer 
alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu 
kararı ile istisna edilebilir." denilmektedir. 

24.07.2003 tarihli ve 4957 sayılı yasa ile 2634 sayılı yasaya 
eklenen bir Madde ile (ek Madde: 4) Devlet ormanı, milli 
park ve özel çevre koruma alanlarında turizm yatırımı için 
arsa tahsislerinin Çevre ve Orman Bakanlığı'nın uygun görüşü 
alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılabileceği 
belirtilmiştir. Ayrıca, meraların, onaylanan imar planı kararı 
ile getirilen kullanma amacına konu ve bağlı olacağı; nitelik 
değişikliği yapılarak maliye hazinesi adına tescil edileceğine 
de yer verilmiştir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
ve ayrıca gerek Anayasa ve gerekse özel yasaları gereği özel 
koruma altına alındığı belirtilen yerlerin, 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Yasası ile imara açılarak yabancılara tahsis edilme 
olanaklarının yaratıldığı görülmektedir. 

Endüstri Bölgeleri Yasası 

22.06.2004 tarihli ve 5195 sayılı Yasa ile değişik 09.01.2002 
tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Yasası'nda, yabancı 
sermaye girişini de artırmayı amaçlayan endüstri bölgelerindeki 
taşınmazların kamulaştırılarak hazine adına tescil edileceği, 
Maliye Bakanlığı tarafından tahsislerinin yapılacağı, endüstri 
bölgesi olarak belirlenen taşınmazların hiçbir şekilde başka 
amaçlarla kullanılamayacağı ve bu konunun tapu kütüğüne 
şerh edileceği belirtilmiştir (Madde: 3). 

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'nde de (Resmi Gazete, 
16.12.2004), anılan taşınmazların, sözleşmesinde belirtilen 
süre kadar, yatırımcılar lehine bedelsiz olarak irtifak hakkına 
konu olabileceği öngörülmüştür (Madde: 13). 

Özelleştirme Yasası 

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Yasası'nın, 
"Yabancılara Gayrimenkul Satışı" başlıklı 14. Maddesinde, 
"Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak özelleştirme 
uygulamaları çerçevesinde, yabancı uyruklu gerçek ve 
tüzelkişilere gayrimenkul satışı ve devri, mütekabiliyet 
esasları göz önünde tutularak yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine tabidir" denilmekte ve özelleştirme kapsa-
mındaki tüm işletmelerin yabancılar tarafından edinilebile-
ceğinin hukuksal dayanağını oluşturmaktadır. 

Yukarıda belirtilen özel yasalar dışında, 3182 sayılı 
Bankalar Yasası (Madde: 12,50); 3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Yasası (Madde: 5, 6, 8, 9, 12); 2762 sayılı Vakıflar Yasası 
(Madde: 1); 3213 sayılı Maden Yasası (Madde: 5,46) sayılabilir. 

Özel yasalarla, Türkiye'nin hemen her yeri yabancılara 
satılabilir hale getirilmiştir. Taşınmaz satışı yanı sıra tahsis ve 
irtifak hakkı tesisi ile de, yabancılara, arazi kullanımında 
sınırsız olanaklar sağlandığı anlaşılmaktadır. Tapu ve Köy 
Yasalarında değişiklikler yapılırken yukarıda belirtilen, özel 
yasalarla yabancılara tanınan hakların yeterince tartışılmadığı 
ve değerlendirilmediği sonucuna varılmaktadır. 
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5. Diğer Ülkelerde Yabancılara Taşınmaz Satışı 
Yabancılara taşınmaz satışı tartışmalarında, diğer ülkelerdeki 
uygulamalar sıkça gündeme gelmektedir. Çoğu kez, yapılacak 
düzenlemelerde etkili de olmaktadırlar. Diğer ülkelerde 
yabancılara taşınmaz satışı konusu, tarımsal arazilerle sınırlı 
olarak ele alınmakta ve Avrupa ülkelerinin getirdiği kısıt-
lamalara yer verilerek ne kadar "stratejik alım" kapsamında 
değerlendirildiğine dikkat çekilmektedir (Anayasa Mah-
kemesi'nin 14.03.2005 tarihli ve E.2003/70, K.2005/14 sayılı 
kararı), (AYSAM web.p, HÜRRİYETİM web p, SAYIN 
2004). 

İspanya, kural olarak, ülkesinin tarım alanlarında yalnızca 
Avrupa Birliği üyesi devletlerin vatandaşlarına taşınmaz 
edinme hakkı vermektedir. 

Danimarka'da, yabancıların yazlık ev edinme olanakları 
yoktur. Ayrıca, taşınmaz edinebilmek için 5 yıl bu ülkede 
yerleşik olmak gerekmektedir. 

İsveç ve İsviçre, yabancıların tarım arazilerini edinmelerine 
olanak tanımamaktadırlar. 

Rusya Federasyonu'nda, yabancı uyruklu gerçek kişilerle 
yabancı ticaret şirketlerine ulusal sınırlara bitişik yerlerde ve 
tarım arazilerinde taşınmaz edinme hakkı verilmemektedir. 
Ayrıca, yabancıların edinebilecekleri taşınmazın en çok ve en 
az büyüklüğü ile ilgili sınırlamalar da bulunmaktadır. 

Ukrayna, yabancılara tarım arazilerinde taşınmaz edinme 
hakkını tanımamakta; yabancı tüzel kişilere ancak bina inşa 
etmek üzere ve halen bir yabancı tüzel kişiye ait olan taşınmaza 
bitişik yeri edinme hakkı tanınmaktadır. 

Slovenya'da, ülkenin tarım arazileri ile bunların dışında 
kalan kısımlarında yalnız Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 
vatandaşları, üç yıldır Slovenya'da oturuyor olmak koşuluyla 
taşınmaz edinebilmektedirler. 

Estonya'da, yabancı tüzel kişilere her türlü arazinin devri, 
idari makamların iznine bağlıdır. 

Avusturya, yalnızca Avrupa Birliği üyesi devletlerin va-
tandaşlarına ülkesinde taşınmaz edinme hakkı tanımakta; diğer 
yabancı devletlerin vatandaşlarının bu haktan yararlanmasını 
izne bağlamaktadır. 

Hırvatistan ve Bulgaristan'da, yabancılar, tarım arazisi 
satın alamamaktadırlar. Bulgaristan'da, yabancıların bahçesi 
olan bir konutun sahibi olmaları yasaktır. 

Yunanistan'da, yabancılar sınırda, sınıra yakın bölgelerde 
ve adalarda taşınmaz edinememektedirler. Taşınmaz edinen 
bir yabancı, taşınmazını satabilmekte ancak kazancını ülke 
dışına çıkaramamaktadır. 

Almanya'da, vize ve oturma koşulundan sonra alınacak 
konut veya işyeri bedelinin yatırılması ardından paranın kay-
nağı araştırılmaktadır. 

Fransa'da, yabancılara son alıcısı saptanmadan taşınmaz 
satılmamaktadır. 

Macaristan, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, 
Litvanya ve Estonya'da, Avrupa Birliği'ne girmeden önce, 
yabancılara taşınmaz satışı yasaklanmıştı. Bu ülkeler, AB'ye 
üyelik süreci içinde de yabancılara taşınmaz satışı yasağının 
sürmesini sağlamışlardır. Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve 

Slovakya'da, AB üyeliğinden başlayarak (01.05.2004) 7 yıl 
süresince yabancılara taşınmaz satışı yapılamayacaktır. Po-
lonya'da bu süre 12 yıl olarak benimsenmiştir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bile, yabancıların taşınmaz 
edinmeleri konusunda bir uygulama ve düşünce birliği yoktur. 
Hiçbir ülke, sınırsız kurallara sahip değildir. Avrupa ülkelerinin 
hemen tümünde, yabancılara, taşınmazın niteliği bakımından 
bir sınırlama getirilerek, ülkenin her bölgesinde taşınmaz 
edinme olanağı tanınmamaktadır. Sınırlamaların, en yaygın 
biçimde, tarım arazileri bakımından yapıldığı ve hiçbir ülkede 
tarımsal toprakların edinme hakkının yabancılara tanınmadığı 
görülmektedir. 

6. Yabancılara Satılan Taşınmaz Miktarı ve 
Yaşanan Sorunlar 

1. 1934 yılından başlayarak 4916 sayılı Yasaya kadar 
(19.07.2003) 261 417 dönüm, 19.07.2003-26.04.2005 tarihleri 
arasında ise 10 894 dönüm olmak üzere, 2644 sayılı Tapu Ya-
sası'nm yürürlüğe girmesinden başlayarak 71 yılda (1934-
2005) toplam 272 511 dönüm taşınmaz yabancılara satılmıştır 
(TBMM 2005). Birçok yabancı kişi, şirket veya kuruluşun, 
paravan kişi, şirket veya kuruluşlar aracılığıyla taşınmaz 
edindiği dikkate alındığında, bu miktarın gerçeği yansıttığı 
söylenemez. 

2. Türkiye'de 1934 yılından 20.12.2005 tarihine kadar 
toplam 57 412 yabancı uyruklu kişi 53 566 adet taşınmaz 
edinmiştir (TBMM 2005). En çok taşınmaz satın alan yaban 
cıların uyruğu oldukları ilk on yabancı ülkenin dokuzunu Av 
rupa Birliği üyesi ülkeler oluşturmaktadır. En çok taşınmaz 
satın alan ülkeler, sırasıyla; Yunanistan, Almanya, İngiltere, 
Hollanda, Suriye, İrlanda, Danimarka, İtalya, Avusturya, 
Fransa, ABD'dir. Yabancıların en çok taşınmaz satın aldığı 
ilk on il ise, sırasıyla; İstanbul, Antalya, Muğla, Bursa, İzmir, 
Hatay, Aydın, Mersin, Gaziantep ve Balıkesir'dir (HÜRRİYET 
GAZETESİ 2004, ZAMAN web.p). 

3. Yabancılar, çoğunlukla tarım ve turizm alanlarına ilgi 
göstermektedirler. Bunun bir sonucu olarak, konut ve villa 
satışları artmakta, otel ve pansiyon gibi turizm altyapısı tek 
işlemde yüksek gelir elde etmek için konutlara dönüştürül 
mektedir. Yabancılar, emekliliklerini geçirmek yanı sıra yatırım 
amacıyla da taşınmaz edinmektedirler. Ayrıca, kayıt dışı turizm 
etkinliklerinde bulunmaları nedeniyle yerel halkın turizm 
gelirlerinin azalmasına da yol açmaktadırlar. Bu nedenle, 
becerili turizm işgücü, yerini konut bakımı ve temizlik gibi 
ikincil işlere devretmektedir. 

Bu gelişmeler, yerel halkı mülksüzleştirmekte, nitelikli 
turizm işgücü yitirilmekte ve Türk nüfusu turizm bölgelerini 
terk etmek zorunda bırakmaktadır. Yabancıların yoğun biçimde 
taşınmaz almaları fiyatları artırmakla kalmayıp, Türk vatan-
daşlarının, özellikle kıyı bölgelerinde, yüksek fiyatlar yüzünden 
taşınmaz edinme olanaklarını tümden yitirmelerine yol 
açmaktadır. 

4. Uzun erimde yabancılara satılan konutların yurtdışında 
el değiştirmesi veya kiraya verilmesi sürecinin başlayacağı 
ve bunun ülke ekonomisine hiçbir katkısının olmayacağı 
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belirtilmektedir. Yaşanan gelişmelerin, doğal ve tarihi çevrenin 
yitirilmesini hızlandırırken, yerel örf ve adetlerin ortadan 
kalkmasını da beraberinde getireceği ve beklenen ekonomik 
kazançların da sağlanamayacağı ileri sürülmektedir (TUROB 
web.p). 

5. Yabancıların il bazında edinebilecekleri taşınmazların, 
illere ve il yüzölçümlerine göre binde beşi geçmemesi kuralı 
Hatay bakımından aşılmıştır (binde 21). Bunun nedeni, 
Suriyelilerin Hatay'da bıraktıkları topraklardan kaynaklandığı 
ve bu miktarın da 241 bin dönüm olduğu şeklinde açıklan-
maktadır. Ayrıca Yunanlılarca edinilen 12 346 adet taşınmazın 
11 326 adedinin Türk asıllı Yunan vatandaşlarınca alındığı 
açıklanmıştır (TBMM 2005). 

7. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar 

Yabancılara taşınmaz satışını düzenleyen özel veya genel 
yasalar 1950'li, 1980'li ve 2000'li yıllarda yürürlüğe girmiş-
lerdir. Bu tarihler, aynı zamanda, yabancı sermayenin, özelleş-
tirme ve küreselleşme politikalarının Türkiye üzerinde etkili 
olduğu yıllardır. Bu yıllar, izlenen liberal politikaların, ekono-
mide ve diğer alanlarda bütün hızıyla etkisini sürdürdüğü 
yıllardır. 

1984, 1986, 2003 ve 2005 yıllarında çıkarılan yasalarla 
yabancılara taşınmaz satışının kapsamının genişletilmesi 
amaçlanmakla beraber, ilk üç düzenlemenin peş peşe Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi olağan karşılanamaz. 
ATBAŞOĞLU (2005)'na göre, "...Anayasa Mahkemesi'nin 
iptal ettiği bir yasayı hiçbir gereklilik ve zorunluluk 
olmadığı halde yeniden çıkarmak Anayasa'nın dolaylı bir 
ihlalidir..." 

Türkiye'nin 88 ülke ile karşılıklılık ilkesine dayanan 
ilişkileri bulunmakla beraber, bu karşılıklılığın tekdüze ol-
madığı, her ülke ile farklı koşullara sahip olduğu belirtil-
mektedir (TBMM 2005). Dolayısıyla, aramızda karşılıklılık 
olsa bile, bunun hangi koşullarla var olduğu Dışişleri Bakanlığı 
tarafından açıklanmalıdır. Tersi durumda, bilinmeyen koşul-
lar, taşınmaz ediniminde eşitsiz bir durum yaratabilir. 

Yasaya aykırı edinilen veya yasal zorunluluk dışında 
edinim amacına aykırı kullanıldığı saptanan taşınmazlar ile 
ayni hakların, Maliye Bakanlığı tarafından verilecek süre 
içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye 
edilerek bedele çevrileceği belirtilmekle beraber, bunun hangi 
kurumlarca ve hangi hukuksal ve idari süreçler içinde yerine 
getirileceği açık değildir. Anayasa Mahkemesi'nin 13.06.1985 
tarihli kararında da belirtildiği gibi, "...yabancıya satılmış 
toprakların yasal yollardan, yerine göre geri alınabilmesi 
olanağının varlığına gttvenilemez. Yabancının her an kendi 
devletinin himayesinde olduğu dikkate alındığında, böyle 
bir yola başvurmanın devletlerarası çetin sorunları davet 
etmesi kaçınılmazdır..." Egemenliğimizin yabancı tehdidi 
altına girmesi; uluslararası sermayenin ve bunu yönlendiren 
gelişmiş ülkelerin, yabancı tüzel kişiler eliyle, ülke güvenliğini 
tehdit eden ve ulusal çıkarlara zarar veren uygulamalarına 
karşı açık ve net yaptırımların yasada açıklanmış olması 
gerekmektedir. 

Sonuç olarak; 
• Yabancılara taşınmaz satışı, Tapu Yasası içinde değil, 

özel bir yasa içinde, kapsamlı olarak düzenlenmelidir. 
Yapılacak düzenlemede, Anayasa Mahkemesi'nin iptal 
gerekçeleri kural haline getirilmelidir. 

• Tapu kütüğü ve kadastro bilgileri, belirli bir ücret kar 
şılığında herkese açık olmalıdır. 

• Türkiye'de arazi varlığı kayıt altına alınmalı ve zaman 
yitirmeksizin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ta 
rafından "arazi yönetimi"ni de kapsayan kadastro bilgi 
sistemi kurulmalıdır. Ayrıca, yabancılara yapılan satışlar, 
her ay Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenli olarak açıklanmalıdır. 

• Türkiye'de tarımsal toprakların yabancılara satışına 
kesinlikle izin verilmemelidir. 

• Köylerde, yabancılara, tarım ve hayvancılık amaçlı 
taşınmaz edinme hakkı tanınmamalıdır. 

• Kıyılarda, kültür-tarih-tabiat varlıklarının bulunduğu 
alanlarda, su havzalarında yabancılara taşınmaz satışı 
yapılmamalıdır. 

• Vatandaşlarımızın gelir düzeyi artırılmalıdır. Tersi 
durumda, geliri yüksek yabancılar karşısında, Türk 
vatandaşlarının kendi ülkesinde taşınmaz edinmeleri 
giderek zorlaşabilir. 

• Kuşkusuz, yabancıların, öngörülen sınırlamalara 
uymaları ve karşılıklılık ilkesi gereği, Türkiye'de ta 
şınmaz edinme hakkına sahip olmaları normal kar 
şılanmalıdır. Ancak, bu hakkın ölçüsüz ve sınırsız kul 
lanılması önlenmelidir. 
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Replacing a 'Combined Tax on Land and Buildings' with a Simplified 'Land Value 
Tax' in the Federal Republic of Germany 

Erich \VEISS1 

Abstract 

in early 2004 the finance ministers ofBavaria and Rhineland-
Palatinate put fonvard a new model far assessing land tax. The 
model envisages the abolition of the current Land Tax A (tax on 
agricultural and forestry enterprises); Land Tax B (developed/ 
developable real estate) is infuture to comprise aflat-rate tax on 
the buildings and a more up-to-date and realistle taxation of the 
land value based on the Standard land value. Nevertheless, the 
guestion stili remains: Why not go one step further and replace 
this 'combined tax on land and buildings'with a simple 'land value 
tax'? 

Key Words 
Land Tax; Land Value Tax; Standard Land Value, Assessed Value 
of Property, Land Tax Assessment Basis, Land Tax Rating. 

Özet 

Federal Almanya Cumhuriyeti'nde 'Arazi ve Bina Birleşik 
Vergisi' Yerine Basit 'Taşınmaz Değeri Vergisi' 

2004 'ün başlarında Bavyera ve Rhineland-Palatine eyaletlerinin 
maliye bakanları arazi vergilerini değerlendirmeye yönelik yeni bir 
model önerdiler. Bu model; "Arazi Vergisi A "nın (tarım ve orman 
işletmelerindeki vergi) kaldırılmasını ve "Arazi Vergisi B" 
(geliştirilmiş/geliştirilebilecek emlak vergisi) ile binalar üzerinden 
sabit oranlı vergi alınmasını ve arazilerin standart arazi değerine 
dayanarak, daha güncel ve nesnel vergilendirilmesini öngörmektedir. 
Ancak, hala bir soru dikkati çekmektedir: Neden bir adım daha ileri 
gidip "arazi ve bina birleşik vergisini" daha basit "taşınmaz değeri 
vergisi" ile değiştirmeyelim? 

Anahtar Sözcükler 
Arazi Vergisi, Arazi Değer Vergisi, Standart Arazi Değeri, Yüksel-
tişmiş Mülk Değeri, Arazi Vergi Yükseltme Bazı, Arazi Vergisi 
Rayici. 

1. Preliminary remarks: the new land tax2 model 

in 2000 the finance ministers of the federal administration 
and the Lander launehed an initiative which, however, 
ultimately failed. in early 2004 the finance ministers ofBavaria 
and Rhineland-Palatinate reached an agreement on a new land 
tax model which the finance ministers of the other Lander 
agreed "served as a very good basis to work with". 
in this model, taxes levied on undeveloped and developed 
real estate property are no longer to be based on the assessed 

'em. Prof. Dr.-Ing., Dr. sc. teehn. h.c, Dr. agr. h.c, Universitât Bonn, 
Meckenheimer Allee 172, D-53115 Bonn , e-mail :Eprobobo@uni-bonn.de 

values of properties (the so-called Einheitsweri) since 1964. 
The current proposal suggests a new two-tier model for the 
assessment. The assessment of the simple land value of building 
land is to be based on the standard land values3 which are 
published by the Committees of Experts for Land Values 
pursuant to Section 192 to 199 of the Federal Building Code 
of 27 August 1997 (Federal Law Gazette I, p. 2141). That is, 
standard land values are no longer only to be applied to 
building land which is subject to local improvement 
assessments and/or land which is exempted from local 
improvement assessments, but also, based on Section 196 of 
the Federal Building Code, to the various gradations of building 
land (such as designated development areas, undeveloped, 
potential building land, ete.) pursuant to Section 4 of the 
Ordinance Regulating the Assessment of Value of 6 December 
1988 (Federal Law Gazette I, p. 2209). 

in the case of undeveloped building plots the land tax 
assessment is then to be directly based on these standard land 
values. in the case of developed building plots, the standard 
land value is first marked down by 30%. However, to make 
the procedure simpler than was previously the case, a roughly 
estimated lump sum mark-up is to be added to the land tax 
assessment basis for buildings and physical struetures ereeted 
on the land. There will be five types of mark-ups: three for 
commercially used buildings, two for residential buildings. 
For office buildings, banks, hotels, ete. a lump sum of EUR 
1,000 per square metre built-up area will be payable; for 
factories, workshops, multi-storey car parks EUR 400; for 
other commercially used buildings such as indoor riding arenas 
and gymnasiums EUR 200; for one-family houses and 
two-family houses EUR 800; and for flats let for rent and 
holiday homes a lump sum of EUR 600 per square metre of 
built-up area. To simplify matters, the previous deduetion for 
ageing buildings is, however, to be abolished. 

Additionally, Land Tax A, which is currently paid by 
agricultural and forestry enterprises, is to be completely 
abolished. The previous tax revenue totalling EUR 330 million 
per year, which has been claimed, is completely out of 

2In Germany land tax is essentially a combination of a tax on the land and a 
tax on the buildings ereeted on it (verbundene Grundsteuer). The term 'land 
tax' will be used in the following to refer to this combined taxation of land 
and buildings [translator's note] 
3The standard land value {Bodenrichtivert) is the average value of plots of 
land with comparable land use and comparable value that are ready for 
building. The Committees of Experts determine the standard land values 
each year as per a qualifying date and enter them in a standard land value 
map, which is accessible to the public [translator's note] 
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proportion with the required administrative expenses. Thus, 
for example, the approximately 860,000 agricultural and 
forestry real estate properties in Bavaria only produce EUR 
78 million per year in revenue, i.e. on average EUR 90 per 
case. in future agricultural and forestry residential buildings 
will be subject to Land Tax B. Fields and forest land which 
have remained undeveloped are to be tax free, although an 
opt-out clause is to be included for individual Lander, such 
as Mecklenburg-Western Pomerania, without this having to 
be set off as part of the financial equalisation scheme between 
the federal government and the Lander. 

Since the taxing power for land tax is to remain with the 
local authorities, they will each be able to decide whether this 
new land tax model is to be neutral in terms of revenue from 
taxes or whether it is to be used to augment local authority 
tax revenue. 

This land tax model, which aims to retain the unity of land 
and any buildings constructed on it, thus also in principle, 
onstitutes a 'combined tax on land and buildings', albeit in 
simplified form, and therefore naturally invites critical 
analysis. 

2. The current legal basis for determining the 
assessed vahıe of property: an overview 

The generally applicable legal basis for levying land tax results 
from the Valuation Law of 16 October 1934 (Reich Law 
Gazette I, p. 1935) and the Land Tax Act of 7 August 1972 
(Federal Law Gazette I, p. 965) in their amended versions. 
Pursuant to Section 1 of the Valuation Law, the general 
assessment regulations contained in the Valuation Law are to 
be applied to ali public law taxes regulated by federal law 
insofar as they are administered by federal administration or 
Land finance authorities. They are not to be applied if the 
Valuation Law itself or other tax laws contain specific (special) 
regulations as regards assessment. The general principle 
applied pursuant to Section 9 of the Valuation Law is that the 
assessed value is based on the average value. Pursuant to 
Section 9 of the Valuation Law, this average value is the price 
which would be paid for the commodity in normal commercial 
transactions in accordance with its quality if it was sold. Ali 
and any conditions which influence the price are to be taken 
into consideration; unusual or personal relationships are not 
to be taken into account. This definition of value accords in 
terms of substantive law with ali relevant aspects of the 
definition of market value pursuant to Section 194 of the 
Federal Building Code, which is generally applied by the 
Committees of Experts for Land Values when determining 
official values. Based on this assessment the Committees 
annually publish the standard land value maps and real estate 
market reports. The aim is thereby to improve market 
transparency as regards to real estate property. Any significant 
differences are merely due to the predetermined qualifying 
dates and the valuation method applied (cf., for instance, also 
KLEIBER at ali: 99 (2002)) Particular (special) regulations 

pursuant to Section 18 and 19 of the Valuation Law stipulate 
that as regards to real property in Germany, namely agriculture 
and forestry enterprises, property in land or real estate, business 
property and business real property, the assessed value of the 
property must be determined for tax purposes. Pursuant to 
Section 17 of the Valuation Law these assessed values form 
the basis for the assessment of land and trade tax. The assessed 
values of property are now less relevant for tax purposes, 
especially following the 1997 Tax Act of 20 December 1996 
(Federal Law Gazette I, p. 2049). The Valuation Law here 
applies to the term Einheitswert (literally: uniform value) to 
refer to the assessed value of property, without further defining 
it. The term was introduced in the original sense of the German 
word as a uniform value serving as a basis for taxation. 
Pursuant to Section 19 et seq. of the Valuation Law, this value 
is generally determined by way of a comparative gross rental 
method with reference to the main qualifying date (the last 
one being 1 January 1964). 

The assessed value of property for agricultural and forestry 
enterprises is, pursuant to Section 48 of the Valuation Law, 
the sum of the economic value and the assessed value of 
residential properties. The economic value is thereby composed 
of reference values, including necessary surcharges and 
deductions as regards to the actually applicable earning capacity 
and rental value, the individual earning capacity value, as 
well as, possibly, assets and liabilities that are valued separately 
(such as auxiliary enterprises, wasting assets, minimum land, 
ete). For this, a corresponding earning capacity value is 
determined- subject to special legal earning capacity guidelines 
- for various conerete types of use as per the main qualifying 
date for land used for agricultural, viniculture and gardening 
purposes or for their parts of 100 comparative figures. This 
earning capacity value is then used to calculate the earning 
capacity value for individual use or that part which is used 
by the enterprises, with comparative figures serving as a 
reference value. The reference value per heetare thus 
corresponds to the value per heetare. in the case of forestry 
enterprises no comparative figures, but directly corresponding 
reference values are determined. 

Pursuant to Section 68 of the Valuation Law, the assessed 
value of property for general land property and for real estate 
property within the meaning of Section 70 of the Valuation 
Law comprises the land, the buildings, other components and 
accessories, as well as hereditary building rights, ownership 
of residential property, partial ownership, hereditary residential 
building rights and partial hereditary building rights, insofar 
as they are not attributable to agricultural and forestry 
enterprises or special business real property. Natural resources 
and special plant facilities are not included. in the case of 
residential real estate let for rent, business property, mixed 
property, residential property containing one and two residential 
units, the average value is, pursuant to Section 76 of the 
Valuation Law, likewise determined according to the gross 
rental method. The real value method is only applied by way 
of exception to other developed real estate. in the case of 
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undeveloped real estate, the average value is directly calculated 
pursuant to Sections 9 and 17 of the Valuation Law based on 
comparative prices, standard land values and / or estimated 
revenues. Further differentiation of the average value calculated 
using this method for each individual object to be assessed 
by means of surcharges and deductions for individual features 
(such as the form of the real estate property, quality of the 
building plot, ete.) in the end produces the standard land value 
of the general land property or the real estate within the 
meaning of the Valuation Law. 

The standard valuation of special business real estate, i.e. 
assets, other aetive valuations, debts and other passive 
valuations belonging to a business establishment, is done 
pursuant to Section 109 (1) of the Valuation Law for those 
who are subject to tax and who determine their income 
according to Sections 4 or 5 of the income Tax Act in 
accordance with the respeetive tax balance sheet values. Those 
who are subject to tax and not subject to theregulations 
contained in Sections 4 or 5 of the income Tax Act must have 
a valuation done based on taxes on income pursuant to Section 
109 (2) of the Valuation Law. 

These key legal foundations for determining the assessed 
value of property in agricultural and forestry enterprises, of 
general land property, as well as of special business assets 
form the basis for the levying of land tax pursuant to the Land 
Tax Act in its amended version (the produet of assessed value 
and basic rate [Steuermefibetrağ\ or basic federal rate 
\SteuermefizahI\ pursuant to Section 13 Land Tax Act). Pursuant 
to Section 25 of the Land Tax Act each local authority 
determines which municipal percentage is applied to the land 
tax. 

Overall, it is also clear that the land tax, just like the 
'combined tax on land and buildings', is not very transparent 
for citizens, that it hardly bears any relation to the current 
value ratios, and that it is not possible to exercise control över 
the type of land use (i.e. to ensure it is of advantage to the 
general public); often such controlling funetions are not 
desirable in tax law anyway. 

3. The new land tax model: half way towards a 
simplified land value tax 

The new land tax model is, as outlined above, two-tiered. The 
first component, namely the land value tax assessment, is to 
be based on the standard land values determined annually and 
subsequently published by the Committees of Experts for 
Land Values pursuant to Section 196 of the Federal Building 
Code. The standard land values are generally derived from 
currently available market information on purehase prices 
according to Section 195 of the Federal Building Code. They 
therefore document estimates made by those working in the 
real estate market regarding qualitatively and quantitatively 
permissible land use. 

The general qualitative, functional variants are widely 
known. They range from designated development areas, 

undeveloped, potential building land to land considered to be 
ready for building in the near future in accordance with Section 
4 of the Ordinance Regulating the Assessment of Value, and,in 
particular, to residential building land, mixed building land, 
commercial building land to special building land, in individual 
cases classified according to the corresponding building regions 
in accordance with the Land Use Ordinance of 23 January 
1990 (Federal Law Gazette I, p. 132). The result is a 
sophisticated representation of local real estate market 
conditions with regard to the type of buildings which are 
legally permissible on the land. Pursuant to the Land Use 
Ordinance, the same applies to the quantitative functional 
variants regarding the legally permissible use to which the 
land may be put, which is likewise widely known as the degree 
of land use. 

The second component of the new land tax model is to 
comprise the roughly estimated lump sum surcharges to be 
added to the new tax assessment basis for those buildings or 
physical struetures ereeted on the land. This would mean that 
the aetual use to which the land was being put would clearly 
be reflected in the new land tax assessment basis and that 
there would be a cumulative effect. This in itself raises a 
certain amount of doubt regarding the proposed model: Should 
potential investors indeed face separate tax penalties and 
potential speculators be given tax benefits for not using the 
land? 

in author's opinion the local improvement assessments 
should be brought to bear in the standard land value model 
by ineluding the roughly estimated lump sum deductions. 

This inevitably leads on to the idea that the second 
component of this new model of land taxation, along with its 
cumulative effects, should simply be eliminated; this would, 
in turn, lead to a consistent, simplified land value tax for 
building land based on standard land values that would ahvays 
be up to date. 

in conelusion the author would also like to summarise for 
readers the advantages of this approach as put fonvard in 1992 
by the Mobilising Residential Building Land Working Group 
of the Federal Association of Residential Property Ownership 
and Urban Development, registered society. At the same time 
the possible controlling funetion of a land tax - yielding 
annual revenue of EUR 9 to 10 million - should not be 
overestimated: 

- The simplified land value tax would constitute a tool 
for controlling land use; 

- Land would become unattractive as an object for 
speculation or as a store of value; 

- The simplified land value tax would at least have a 
tendeney to lower the price of land; 

- The legally preseribed intensity of land use would 
largely be exhausted and underused real estate to a large 
extent avoided; 
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- The simple land value tax would have the effect of 
upholding the value of the buildings, thus minimising 
the need for redevelopment; 

- The simple land value tax would be fair in terms of 
distribution policy, since those who use a lot of land 
would pay a lot of tax; 

- The simple land value tax would spare building land, 
i.e. would be efficient in ecological terms; 

- The simple land value tax would be relatively easy to 
administer and would be transparent for the citizens 
involved. 

Of course, this catalogue of effects also provides the source 
of counter-arguments to basing land tax purely on a land value 
assessment. These would ultimately have to be overcome by 
means of tax law policies. 

4. Conclusion 

Naturally, a certain amount of social cushioning, in particular 
for older real estate owners, would be necessary - no senior 
citizens should be forced to seli off their property önce a 
simplified land value tax were introduced nor should they be 
forced to relinquish their provisions for old age. At the same 
time the simple land value tax has consistent, free-market 
effects and ecological advantages. it also largely simplifıes 
processes for fiscal administrations; finally, those citizens 
affected by it can easily understand the relevant tax law. 

Referens 
KLEIBER W, SIMON J. und WEYERS G.: Verkehrswertermittlung von 

Grundstücken, Bundesanzeiger Verlag, 4. Auflage Bonn, ISBN: 
38981771124 

-39- 



Stereoskopik Radarsat F1-F5 Görüntülerinden Üretilen 
Sayısal Arazi Modellerinin Değerlendirilmesi 
Füsun BALIK ŞANLI1 

Özet 
Bu çalışmada sentetik açıklıktı radar (SAR) görüntüleri kullanılarak 
sayısal yükseklik modeli (SYM) üretilmiştir. Araştırma yöresi Edremit 
körfezinden başlayarak, Edremit ilçesi kıyıları ve doğusundaki eğimli 
arazileri içermektedir. Çalışmanın amacı S"lik kestirme açısına sahip, 
alçalan yörüngede kaydedilmiş RADARSAT uydusu F1-F5 Fine 
Beam stereo çiftinden elde edilen SYM'lerini, çözünürlüğe ve rölyefe 
bağlı olarak değerlendirilmesidir. Buna ek olarak, SYM üretme 
işlemleri sırasında elde edilen SYM'ın doğruluğunu azaltan hata 
kaynakları araştırılmıştır. Çalışma bölgesi yaklaşık 50x50 km2 'lik 
bir alanı kaplamaktadır. Yükseklik farkı 0 ile 1767 m arasında 
değişmektedir. Kontrol noktası olarak kullanılmak üzere bir köşeli 
yansıtıcı araştırma alanı içerisine önceden yerleştirilmiştir. Üretilen 
SYM'nin doğruluk analizleri, arazinin eğim ve yükseklik özellikleri 
dikkate alınarak yapılmıştır. Eğimin %0-3 arasında değiştiği 
arazilerde, standart sapmanın çok düşük (4-8 m) olduğu, %3-15 
eğim aralığında standart sapmada bir artış olduğu (20m), ancak 
%15 'ten sonraki eğim artışlarının SYM fark değerlerinde de hızlı 
bir yükselişe neden olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler 
Radargrametri, stereo radar, SYM, RADARSAT 

Abstract 

Accuracy Assessment of Radargrammetric DEM 
Generation From RADARSAT F1-F5 Images 

in this study, the technigue for deriving digital elevation models 
(DEM) from a SAR stereo pair is described. The objective of this 
paper is to evaluate DEMs from RADARSAT fine beam mode images 
as afunction ofphcel sampling and the terrain relief The study area 
is över the Gulf of Edremit in Turkey and is about 50 km by 50 km. 
The elevation ranges from 0 m to 1767 m. The land cover consists 
mainly of a mixture of urban areas, agricultural lands. Tyco fine 
beam mode scenes with 6.25 m pixel spacing are acquired with a 
shallow look angle from descending orbits to generale a stereo 
confıguration with a small intersection angle of 8. A corner reflector 
was installed and used as a GCP. Due to the high resolution ofFl-
F5 images, for theflat areas with small slopes (0% to 3%) effect of 
radiometric and geometric disparities are less and the guality of 
DEM is better. it is determined that Standard deviation is ranging 
from 4m to 8mfor small slopes. Standard deviation increases up to 
20 m for medium slopes (3%-15 %). However, for steep slopes (higher 
than 15%) the stronger geometry ofFl-F5 is completely cancelled 
out because of too large geometric disparities, and calculated 
elevations are not significant. 

Keywords 
Radargrammetry, Stereo Radar, DEM, RADARSAT 

1. Giriş 

Günümüzde SAR görüntülerinin stereo değerlendirilmesi 
(radargrametri) çoğunlukla sayısal yükseklik modeli üretmek 
amaçlı kullanılmaktadır. Her ne kadar ihmal edilmiş bir konu 
olsa da radargrametri, fotogrametriye benzerliği nedeni ile 
sayısal iş istasyonları kullanılarak planimetrik özelliklerin de 
ölçülmesinde kullanılabilmektedir (GRÜN 1997). Tek bir 
SAR görüntüsünde ayırt edilemeyen özellikler, stereo görün-
tülerde kolaylıkla görülebilmektedir. 

Radar sistemleri ilk olarak 1930'lu yıllarda Almanya ve 
Amerika'da PPI (Plan Position Indicator) "konum belirleme 
aracı" olarak kullanmaya başlanmıştır. 1954 yılından sonra 
SLAR (Side Looking Airborne Radar), yan bakışlı radarlar 
üretilmiştir. Radarda görüntü katot ışın tüpü (CRT, Cathode 
Rays Tube) yardımı ile ekranda görünür hale getirilmiştir. 
SLAR 19 60'larda artık askeri kullanımdan sivil kullanıma 
geçmiştir. 1960'ta SAR üretilmiştir. SAR ile antenin gerçek 
boyunu uzatmadan sinyal işleme tekniği kullanarak fiziksel 
olarak uzun anten, dolayısıyla dar ışın demeti etkisi elde 
edilerek SAR görüntülerinin çözünürlükleri arttırılmıştır. İlk 
olarak radar görüntülerinden yükseklik bilgisi elde etme 
çalışmaları 1960'larda radargrametrinin gelişimi ile birlikte 
başlamıştır (LAPRADE 1963). Ancak bu çalışmalar, özellikle 
dağlık alanlarda olmak üzere, hata yayılma kuramı ile pratik 
uygulamalar arasındaki çelişkiler nedeni ile uzun süre çok 
tatmin edici sonuçlar verememiştir. Bu çelişkilerin giderile-
memesinin en baş nedeni ise o yıllarda uygun ve yeterli sayıda 
stereo radar görüntü çiftlerinin bulunmamasıdır (LEBERL 
vd. 1988). Daha sonraki 20 yıl boyunca uydu görüntüleri 
kullanılarak çok az sayıda çalışma yapma imkanı buluna-
bilmiştir. Stereo Radar görüntülerinden harita üretimi tekniği 
ve Amerika'da Shasta Dağı üzerinde SIR- B görüntüleri kul-
lanılarak uygulanması (LEBERL vd. 1986) ve yine SIR B 
uydusuna ait görüntüler kullanılarak stereo SAR görüntü-
lerinden sayısal yükseklik modeli üretme amacı ile çalışmalar 
yapılmıştır (SIMARD vd. 1986). Yakın tarihlerde ise ERS 
uydularına ait görüntüler ile 23 ve 35'lik kestirme açıları 
kullanılarak "Roll Tilt Mode" adlı eğiklik değerlendirmeleri 
yapılmış (TWU ve DOWMAN I 1996) ve zıt yörüngelerde 
alınmış alçalan ve yükselen yönlü stereo görüntü çiftleri ile 
çalışılarak sonuçları incelenmiştir (TOUTIN 1996). Kanada'nın 
ilk gözlem uydusu RADARSAT'ın atılmasıyla farklı geometrik 
özellikleri ve çeşitli işletim modları ile kaydedilen SAR gö-
rüntüleri ile stereo radar uygulamalarının yapılmasına imkan 

'Araş. Gör. Dr. Yıldız Teknik Üni., İnş. Fak., Jeodezi ve Fotogr. Müh. Böl. 34349 Yıldız/İstanbul 
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bulunmuştur (PARASHAR vd 1993). 1995 yılında fırlatılan 
RADARSAT uydusu ticari anlamda çalışan ve 10'dan 60'a 
kadar değişen farklı görüş açıları ile çeşitli stereo çiftlerin 
alınabildiği ilk uydudur. C bandında algılama yapan ve hiçbir 
hava koşulundan etkilenmeden, gece ve gündüz olmak üzere 
dünyanın her yerine ait görüntü alabilen aktif bir sistemdir. 
Kanada Uzay Ajansı (CSA, Canada Space Agency) tarafından 
desteklenen ADRO (Applications Development and Research 
Opportunity) projesi sayesinde araştırmacılar farklı para-
metrelere sahip uydu görüntüleri ile dünyanın her yerine ait 
stereo değerlendirme yapma imkanı bulabilmişlerdir (TOUTıN 
2000). 

Stereo radar değerlendirme işleminin yapılmaya başladığı 
ilk zamanlardan günümüze kadar geçen süreçte, uygun radar 
stereo çiftlerin bulunamaması nedeni ile başlangıçta biraz 
yetersiz kaldığı görülmektedir. Çok yakın bir tarihe kadar 
farklı stereo SAR çiftlerinin stereoskopik değerlendirmeye 
uygun olup olmadığına dair incelemelerin yapılmasına olanak 
bulunamamıştır. RADARSAT uydusundan önce ticari anlamda 
bu kadar farklı geometrik özelliklerde stereo görüntü sağla-
yabilen bir uydu yoktu, uçak platforma taşman birkaç radar 
sistemi ile elde edilen stereo radar görüntüleri ile bu denemeler 
yapılıyordu. RADARSAT uydusu, 35 farklı ışın konumunda 
algılama yaparak ve farklı çözünürlüklerde görüntü çiftleri 
için çok geniş bir aralıkta farklı bakış yönleri sağlanmakta, 
ışın pozisyonu ve modu ile ihtiyaçlara cevap verebilmektedir 
(Şekil 1.1). 

RADARSAT görüntülerinin alçalan ve yükselen yörün-
gelerde, Fine, Standard ve Extended Beam modları ve 10 ile 
60 derece arasında değişebilen bakış açıları ve ışın konum-
larında sağladığı stereo görüntü çiftleri ile yapılan çalışmalar, 
radarın stereoskopik uygulamalarının anlaşılmasına çok büyük 
katkılar sağlamaktadır. Bunun başlıca nedeni RADARSAT 
görüntüleri ile dik veya yatık bakış açılı ve 8'den 89'a kadar 
değişen kesişme açıları ile çok yüksek veya düşük çözünürlüklü 
stereo çiftler oluşturulabilmesidir. 

Bu araştırmada, 8'lik kestirme açısına sahip alçalan 
yörüngede kaydedilmiş RADARSAT Fİ F5 (Fine Beam) 

stereo görüntü çifti ile SYM üretilmiş ve stereo radar görüntü-
lerinden üretilen sayısal yükseklik modeli ile sayısal eşyükselti 
eğrilerinden üretilen arazi modelinin farkı alınarak farklı to-
pografik alanlarda eğime ve yüksekliğe bağlı doğruluk testleri 
yapılmıştır. 

2. Stereo Radar Tekniği (Radargrametri) 

Radar stereo çiftlerinden SYM üretme işlemine radargrametri 
denilmektedir. Radargrametri ile SYM üretme işlemleri 
alışılagelmiş fotogrametrik yöntem ile SYM üretme işlemlerine 
çok benzemektedir. Ancak fotogrametrik yöntemler ile optik 
uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları değerlendirilirken, radar-
grametri yöntemi ile yapay açıklıklı radar (SAR) görüntüleri 
değerlendirilmektedir. Radargrametri yöntemi ile aynı alanı 
içeren fakat stereoskopik görüşü sağlaması açısından farklı 
iki alım açısı ile elde edilmiş radar görüntüleri kullanılarak 
SYM üretilmektedir. Her iki görüntüden eşleştirilen noktalar 
yardımı ile yükseklik bilgisi elde edilmektedir. Bu yükseklik 
bilgileri bulanık dünya yüzeyini (fuzzy earth) temsil etmektedir. 
Çünkü bu bilgiler, çıplak yer yüzeyinden çok bir orman 
örtüsünün üst yüzeyini yada yerleşim alanlarını da temsil 
etmektedir. Hava fotoğrafları, görünür veya kızıl ötesi bölgede 
alınmış uydu görüntüleri ile radar görüntüleri arasında çok 
farklılıklar vardır. Radarın görüntüleme geometrisi ve 
elektromanyetik dalga özellikleri bir araya geldiğinde, optik 
görüntülerden çok farklı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
düşey objelerin görüntüleri, radar görüntülerinde hava 
fotoğraflarından ya da görünür kızıl ötesi bölgesindeki 
görüntülerinden çok farklılık göstermektedir. En belirgin 
farklılık ise yükseklik farklarından ileri gelen ötelemenin 
(relief displacement) her iki tür görüntüde zıt yönlere doğru 
olmasıdır. Yükseklik farklarından ileri gelen öteleme, hava 
fotoğraflarında ve diğer optik uydu görüntülerinde nadir 
noktasından uzaklaştıkça artar. Radar görüntülerinde ise 
objelerin tepesi tabanından önce görüntülenir bu yüzden 
yükseklik farklarından ileri gelen öteleme, nadir noktasına 
yaklaştıkça artar. 

Stereo radar tekniği; aynı hedefe iki farklı uydu konumdan 
gözlem yapılarak, bu noktanın üç boyutlu konumun 
hesaplanabilmesi olarak da tanımlanabilir. Şekil 2.1a'da 
görüldüğü gibi hedef, yer merkezine (O )göre Pı ve P2 gibi 
iki farklı uydu konumundan gözlemlenmiştir. Radar için en 
önemli geometrik parametreler, nadir noktasına olan bakış 
açısı değerini veren Doppler Merkezi değeri ve uyduların 
hedefe kadar olan Rı ve R2 eğik uzaklık değerleridir. Bu 
parametreler ve yörünge modeli yardımı ile hedefin 3B konum 
vektörü olan RT hesaplanabilir. Daha sonra jeodezik bağıntılar 
yardımı ile üç boyutlu (3B) konum vektörü RT, harita 
koordinatlarına dönüştürülerek bir referans elipsoit ya da jeoit' 
e göre yükseklik bilgisi elde edilir ve düzenli bir grid ile ifade 
edildiğinde bu yükseklik bilgileri SYM'ye dönüştürülmüş 
olur (Şekil 2.1a). 
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MAN-JO KİM 2001). 

Yükseklik doğruluğu ise tamamen konum doğruluğuna ve 
stereo görüntü çiftlerin bakış açıları arasındaki farka bağlıdır. 
Şekil 2.b' de aynı yönlü bir stereo çift ile "//" yüksekliğindeki 
bir objenin "Gj" ve "92" bakış açıları ile gözlemlendiği gö-
rülmektedir. Trigonometrik kurallar uyguladığında aynı hedefin 
konumu, radarın kısa görüntüleme hatası nedeni ile uydunun 
birinci konumunda "%ı" kadar ötelenmiştir. Burada 

Xı = h  cote, (1) 

Yine aynı şekilde uydunun ikinci konumunda ise 

%2 = h  cote2 (2) 

Stereo bilgi elde etmek istenirse aynı noktanın konumları ara-
sındaki bu fark hesaplanabilir: 

I Xı - %21 =p (3) 
Bu bağıntılardan, verilen stereo radar çiftinin mekansal 
çözünürlüğüne ve bakış açısına göre elde edilebilecek minimum 
yükseklik farkı hesaplanabilir. 

/!=jp/(cot02-cot0ı) (4) 

burada çözülebilir en küçük yükseklik farkıdır (MİN-HO KA 
ve MAN-JO KİM 2001). 

Aynı ve zıt yönlü SAR görüntülerinin stereoskopik de-
ğerlendirilmesi olanaklıdır. Zıt yönlü görüntüler ile daha iyi 
sonuçlar elde edilebilir. Ancak, iki görüntü arasındaki rad-
yometrik farklılıkların çok fazla olması nedeni ile otomatik 
görüntü eşleme işlemleri çok başarılı sonuçlar verememektedir. 
Aynı yönlü görüntülerle otomatik görüntü eşleme işlemi gö-
rüntüler arasındaki radar algılayıcıların doğasından kaynaklanan 
farklılıkların az olması nedeni ile hem daha kolay hem de 
daha az zaman alan bir işlemdir. 

3. Çalışma Alanı ve StereoSAR İşlem Adımları 

3.1 Materyal ve Çalışma Alanı 
Araştırma yöresi, Kuzey Ege Bölgesi'nde ve Balıkesir ilçesi 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Edremit körfezinden 
başlayarak, Edremit ilçesi kıyıları ve doğusundaki eğimli 
arazileri içermektedir (Şekil 3.1). 

Çalışmada 6 ve 16 Mayıs 2002 tarihlerinde alınmış bir çift 
stereo RADARSAT-1 uydu görüntüsü kullanılmıştır (Şekil 
3.2). Görüntülerin özellikleri Çizelge 3.1 'de verilmiştir. Ayrıca 
Harita Genel Komutanlığı tarafından oluşturulan 1/25.000 
ölçekli sayısal eşyükselti eğrileri ve 1/25.000 topoğrafik 
haritaları temel materyaller olarak kullanılmıştır. Sayısal altlık 
oluşturulması, radar ve optik görüntülerin işlenmesinde PCI 
ve Intergraph yazılımları kullanılmıştır. 
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3.2. Stereo RADARSAT Görüntülerinden SYM 
Üretme 

Stereo RADAR görüntü çiftinden SYM oluşturulması işle-
minde PCI yazılımı kullanılmıştır. Stereo Çiftlerden SYM 
üretme işlem adımları 4 aşamada gerçekleştirilmiştir; 

• Epipolar görüntülerin oluşturulması 
• Otomatik SYM üretme 
• SYM'yi düzeltme (editleme) 
• Oluşturulmuş SYM'nin yataylanması 

Stereo model ve 3B stereo kesişim alanı oluşturma işlemi 
gerçekleştirilmesinde, TOUTIN (1995) tarafından geliştirilen 
parametrik geometrik model kullanılmıştır. Bu model yazılım 
üretim aşamasında Landsat, SPOT, İRS ve MOS uydularının 
görünür kızıl ötesi (VIR) bantları ile SAR uydularından ERS, 
JERS-1, SIR-C ve RADARSAT gibi farklı stereo görüntü 
çiftleri üzerinde test edilmiş olup stereo model kurma işlemi, 
ışın demetleri ile iteratif olarak uygulanan en küçük kareler 
dengeleme yöntemi ile yapılmaktadır. Işın demetleri ile 
dengeleme işlemi geometrik model parametrelerinin monos-
kopik yada stereoskopik olarak toplanan yer kontrol noktaları 
ve bağlama noktaları yardımı ile iyeleştirilmesine olanak 
vermektedir (TOUTIN 1995,1998). 3B stereo kesişim alanı, 
önceden hesaplanmış olan geometrik model kullanılarak, 
stereo çiftin görüntü eşleme işlemi sonucu her iki görüntüde 
bulunan piksellerin koordinatlarını üç boyutlu veriye dönüş-
türerek oluşturulmuştur. UTM projeksiyon sistemindeki kartog-
rafik koordinatlar, ED50 datumu Türkiye parametreleri 
kullanılarak tanımlanan geometrik model parametrelerine ve 
eşitliklerine göre hesaplanmıştır (Şekil 3.3). 

toplanması gerekmektedir. Rölatif SYM üretmek için sadece 
bağlama noktalarının toplanması yeterlidir. 

Bu çalışmada, SYM üretildikten sonra sonuç ürün yatay-
lanarak referans SYM ile karşılaştırılmıştır. Ancak SYM uydu 
ve efemeris bilgilerine göre yer kontrol noktaları kullanılmadan 
yataylandığında sistematik bir öteleme ile karşılaşılabileceği 
düşünülerek, içerisinde 1 adet köşe yansıtıcısının da bulunduğu 
yer kontrol noktaları kullanılmıştır. Görüntü eşleme işlemi 
ise PCI yazılımının olanak verdiği alan korelasyonlu görüntü 
piramitleri (multi scale area correlation) yöntemi kullanılarak 
yapılmıştır (PCI Geomatics Group, 1998). 

3.2.1. Epipolar Görüntülerin Oluşturulması 

PCI yazılımı, stereo model ve 3B stereo kesişim alanı oluşturma 
işlemi gerçekleştirmek için TOUTIN (1995)'in yapmış olduğu 
parametrik geometrik modeli kullanılmaktadır. Stereo model 
kurma işlemi, iteratif olarak uygulanan en küçük kareler ışın 
demetleri ile dengeleme yöntemiyle yapılmıştır. Işın demetleri 
ile dengeleme işlemi geometrik model parametrelerinin monos-
kopik ya da stereoskopik olarak toplanan yer kontrol noktaları 
ve bağlama noktaları yardımı ile iyeleştirilmesine olanak ver-
mektedir (TOUTIN 1995,1998). PCI yazılımı ile yer kontrol 
noktaları (YKN) toplamak için; görüntü üzerinde seçilen 
YKN'lere koordinat vermek, yatay lanmış bir diğer görüntüyü 
referans almak, vektör verilerden, chip veri tabanından veya 
text dosyasından doğrudan YKN okumak gibi çeşitli yöntemler 
mevcuttur. Bu çalışmada bölgeye ait 1/25.000 ölçekli topoğrafik 
raster haritalar kullanılmıştır. Bu haritaların yaklaşık konumsal 
doğruluğu 5 metredir. Çalışmada kullanılan radar görüntüleri 
ise 6.25 metre çözünürlüktedir. Bu nedenle, 1/25.000 ölçekli 
topoğrafik haritaların yer kontrol noktaları seçimi için kulla-
nılması yeterli görülmüştür. Ayrıca GPS sistemi ile toplanan 
ve bir tanesi bir adet köşe yansıtıcısına ait olmak üzere 7 adet 
YKN daha kullanılmıştır. 

Her ikisi de alçalan yörüngede olan RADARSAT Fİ ve 
F5 stereo görüntü çiftinden toplam 89 adet YKN seçilmiştir. 
Ayrıca, görüntüler arasında 105 bağlama noktası seçilmiştir. 
Bu noktaların dağılımı şekil 3.4'te gösterilmiştir. 

PCI yazılımın "Ortho Engine" modülü mutlak ve rölatif 
SYM üretmeye olanak vermektedir. Mutlak SYM üretebilmek 
için, stereo görüntü çiftinin her biri için yer kontrol noktalarının 
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Bu noktalarda dengeleme işlemi uygulanarak, Çizelge 3.2'de 
verilen sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde hata-
ların ortalama 6 m civarında olduğu görülmektedir. Radar gö-
rüntüleri için model hatalarının piksel çözünürlüğünün üç ka-
tından küçük olması iyi bir sonuç olarak kabul edilebilir. Bu 
nedenle elde edilen bu değerlerin SYM için yeterli olacağı 
değerlendirilerek dengeleme sonuçları kabul edilmiştir. 

Çizelge 3.2: Dengeleme sonuçlan 

 
SYM üretimi için ilk aşama, dengeleme sonucu elde edilen 
uydu modeli kullanılarak stereo model oluşturulmasıdır. Bunun 
için her iki görüntü de epipolar geometriye örneklenir. Otomatik 
SYM üretmek için stereo görüntü çiftlerinden sağ ve sol gö-
rüntüler doğru işaret edilerek seçilmeli ve bunlar epipolar 
görüntülere dönüştürülmelidir. Bu dönüşüm "y" yönündeki 
birçok öteleme hatasını yok edecek ve görüntüler arasındaki 
korelasyonu arttıracaktır. Epipolar görüntülerin SYM üretmede 
kullanılması hem güvenilirliği hem de hızı arttırmaktadır. 
Araştırmada, RADARSAT Fİ görüntüsü sol, RADARSAT 
F5 görüntüsü sağ görüntü seçilerek, görüntüler epipolar 
geometriye örneklenmişlerdir (Şekil 3.5). 

3.2.2: SYM Üretimi 

3B stereo kesişim alanını oluşturmak üzere önceden hesap-
lanmış olan geometrik model kullanılmıştır ve görüntü eşleme 
işlemi sonucu her iki görüntüde bulunan piksellerin koor-
dinatlarını üç boyutlu veriye dönüştürerek SYM oluşturul-
muştur. Araştırma yöresinin kartografik koordinatları ED50 
datumunda tanımlanan geometrik model parametrelerine ve 
eşitliklerine göre hesaplanmıştır. 

Kısmen aynı alanı kapsayan iki veya daha fazla sayısal 
görüntüden elde edilen temel elemanlar arasındaki ilişkinin 
otomatik olarak kurulması şeklinde tanımlanan görüntü eşleme 
işlemi, GREENFIELD (1991) tarafından geliştirilen alan ko-
relasyonlu görüntü piramitleri (multi scale area correlation) 
yöntemini kullanan PCI yazılımı ile yapılmıştır. Görüntü pira-
midi ile görüntü eşleme işlemi 5 ile 8 katman ve en fazla çö-
zünürlüğü 16 kez düşürerek çözülebilmekte ve korelasyon 
penceresi 8 (düşük çözünürlükte) ile 32 (en iyi çözünürlükte) 
piksel arasında değişmektedir (PCI Geomatics Group, 1998). 
Üretilen SYM dosyası 2 tanesi 8 bit ve bir tanesi 16 bit olmak 
üzere 3 görüntü bandından ve bir segmentden oluşmaktadır. 
Birinci bant, referans olarak alınmış görüntünün sıkıştırılmış 
ve seçilen parametrelere göre de çözünürlüğü küçültülmüş 
bir kopyasıdır, ikinci bant ise SYM korelasyonunu vermektedir. 
Bu iki banttan üretilen SYM üzerinde düzeltme yaparken 
yararlanılmıştır. Üçüncü bant ise sonuç SYM'nin üretilmesi 
için belirlenen pencere büyüklüğünde bir alana ait yükseklik 
bilgilerini metre olarak veren 16 bit görüntüdür. Ayrıca aynı 
stereo çift görüntüsü kullanılarak SYM detayları, sonuç 
SYM'nin üretilmesi istenen alanın ve minimum maksimum 
yükseklik sınırlarının değiştirilmesi, boşlukların doldurulması 
ve sonuç SYM görüntüsünün gürültülerden arındırılması için 
yumuşatılması gibi parametrelerin değiştirilmesi ile çok sayıda 
deneme yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. PCI Ortho 
Engine ile ayrıca stereo çift görüntünün bindirme alanına ait 
bir rapor dosyası oluşturulmuştur. Paralaksm yüksekliğe 
duyarlığını gösteren istatistiki bilgi veren bu raporda yer kont-
rol noktalarının hesaplanan yükseklikleri ile referans SYM 
yükseklikleri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Ancak bu 
rapor ile model için toplanan yer kontrol noktalarından sadece 
belirlenen pencere içinde kalan noktalarının yükseklik farklarına 
ait istatistiksel bilgiler verilmektedir. Sonuçlar üretilecek 
SYM'nin doğruluğunu kabaca gösteren ön bilgiler olarak 
kabul edilerek başarısız olanlar yeni yer kontrol noktaları ve 
yeni parametreler ile tekrarlanmıştır. PCI Ortho Engine ile 
Otomatik SYM üretme işlemleri adımında dikkat edilecek bir 
diğer konu ise oluşturulan epipolar görüntüler seçildikten 
sonra parametrelerin belirlenmesidir. Bu parametreler sonuç 
ürünün çözünürlüğünü ve kalitesini belirler. Bunlardan birincisi, 
bölgedeki minimum ve maksimum yüksekliklerdir. Seçilecek 
minimum ve maksimum arazi yükseklikleri korelasyon yapı-
lacak alanı kısıtlayarak işlemi hızlandıracaktır. Örneğin, gö-
rüntü çerçevelerinin kapladığı alanda algoritmanın hesap ya-
pacağı aralığı belirlemek üzere minimum ve maksimum yük-
seklikler girilmiştir. Diğer seçenek ise başarısızlık değeridir. 
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Şekil 3.5: Epipolar geometriye örneklenmiş RADARSAT Fİ ve F5 
görüntüleri 
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Korelasyon sonucu her piksel için başarılı bir eşleştirme yapı-
lamayabilir ve sonuç olarak bu noktalarda yükseklik hesap-
lanmayabilir. Bu nedenle bu noktalara sabit bir başarısızlık 
değeri atanarak daha sonraki düzeltme işlemleri için kolaylık 
sağlanır. Yüksekliği belirlenemeyen piksellere -100 değeri 
verilmiştir. Aynı şekilde sonuç üründe birbirine karışmaması 
için arka alan (background) değeri -150 olarak belirlenmiştir. 
Piksel aralığı parametresi ise bir SYM pikselini üretmek için 
kaç tane görüntü pikselinin kullanılacağını belirler. Bu seçe-
neğin, en az girdi piksel büyüklüğünün iki katı olarak seçilmesi 
önerilmektedir. Bu araştırmada, 2 ve 4 piksel aralıklı SYM 
üretilmesinin uygunluğu saptanmış, yani 12.5 ve 25 m metre 
aralığında olmak üzere 2 adet SYM üretilmiştir. Piksel aralığı 
seçeneği ile aynı zamanda üretilecek SYM'nin grid aralığı da 
belirlenmiş olur. Üretim açısından önemli bir diğer seçenekse 
SYM detayıdır. Sonuç ürüne yüksek (H), orta (M) ve düşük 
(L) filtre uygulanarak görülmek istenen detay belirlenebilir. 
Ayrıca SYM oluşturulamayan alanlara enterpolasyon yapılarak 
yükseklik bilgisi verilebilir. SAR görüntülerinden SYM üretimi 
için orta SYM detayı tavsiye edilmektedir (PCI Geomatics 
Group, 1998). Bunun nedeni yüksek detay seçildiğinde kore-
lasyon zorlaşmakta ve başarısızlık oranı artmakta, dolayısı 
ile SYM içerisindeki boşluklar yani yükseklik bilgisi üretile-
meyen alanlar artmaktadır. Çalışmada ise düz ve düze yakın 
arazilerde düşük (L) ve orta eğimli arazilerde orta (M) detayın 
başarılı sonuç verdiği saptanmıştır (Şekil 3.6). 

Ancak bilinmesi gerekir ki tüm bu parametreler, bir yandan 
sonuç ürünün kalitesini arttırmaya katkıda bulunurken öte 
yandan bazı detayların kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle 
çalışılan arazinin topografyasına ve RADARSAT görüntü 
çiftinin özelliklerine göre, çeşitli varyasyonlar denenerek en 
uyuşumlu parametrelerinin belirlenmesine çalışıldı. Yükseklik 
ve topografya açısından farklılık gösteren arazi türleri için en 
iyi SYM üretebilmek amacıyla dağlık, düz ve orta derecede 
engebeli alanlar için farklı parametreler kullanılarak çok sayıda 
SYM'leri üretildi. Yapılan deneme sonucunda RADARSAT 
Fİ ve F5 alçalan yörüngede alınmış görüntü çiftleri için düz 
alanlarda 2L (2 piksel arahkla-az detay) ve eğimin arttığı alan-
larda 4M (4 piksel arlıkla-orta derece de detay) seçeneklerinin 
iyi sonuç verdiği saptanmıştır. Dağlık alanlarda sapmalar çok 
artmış ve SYM modelinin doğruluğu çok azaldığı için böyle 
bir genelleme yapılamamıştır. Ancak düz ve düze yakın eğimli 
alanlarda 4M'in başarısız olması nedeniyle 2L parametreleri 
ile üretilen SYM'nin sonuç verdiği saptanmıştır. 

PCI ile üretilen SYM'nin kalitesi düzeltme işlemi ile arttırı-
labilir. Ortho Engine modülünün stereo SYM üretme kısmın-
daki SYM düzeltme operatörleri ile bu işlem yürütülmüş ve 
yapılabilen iyileştirmeler aşağıda sıralanmıştır: 

• Gürültüyü giderme (noise removal) operatörü bir filtredir 
ve otomatik olarak kötü sonuç veren pikselleri bulur ve 
ayıklar. Bu SYM'nin görüntüsünü önemli bir ölçüde 
düzeltir. Genel olarak yüksekik düzeltmesi komşu pik 
sellerin yüksekliklerinin standart sapmasının 3 katından 
büyük olan pikseller ayıklanır. Aynı zamanda başarısız 
piksellerle çevrelenmiş olan piksellere ait yükseklik de 
ğerleri de başarısız değere dönüştürülür 

• Enterpolasyon işlemi ile yükseklikleri hesaplanamayan 
piksellere, onları çevreleyen doğru yükseklikli piksel 
lerden yükseklik değeri enterpole edilir. 

• Yumuşatma işlemi ile hesaplanan yükseklik değerlerini 
yumuşatmak için küçük bir Gauss filtresi uygulanır. 

• Maskeleme işlemi ise göl, deniz gibi geniş su yüzeylerini 
maskeleme olanağı sağlar ve maske altında kalan alanlara 
istenilen yükseklik değeri verilebilir. Ayrıca yanlış yük 
seklik değerine sahip alanlar üzerine de maskeler çizilerek 
bu alana diğer düzeltme operatörleri kullanılarak yeni 
bir yükseklik değeri enterpole edilebilir. 

SAR görüntülerinden üretilen SYM'leri çok nadiren yu-
muşak ve iyi bir görünüme sahiptir, çoğunlukla da hatalı alan-
larda boşluklar doldurulmamıştır. Bu nedenle SYM düzeltme 
operatörlerinden, maskeleme operatörü sonucu iyileştirmek 
açısından çok kullanışlıdır. Kaba hataları gidermek, geniş su 
yüzeylerini veya diğer pürüzsüz yüzeylerine ait yükseklik de-
ğerlerini düzeltmek acısından çok etkilidir (Şekil 3.7). 

Bu çalışmada 20-30 piksele kadar olan boşluklar, boşlukları 
doldurma seçeneğini önceden seçerek otomatik olarak dol-
durulmuştur. Yapılan iyileştirmelerin amacı söz konusu stereo 
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çiftten kaba hatalar oluşturmadan, mümkün olan en yüksek 
detaylı SYM'yi üretebilmektir. Bu nedenle, yerleşim ya da 
kıyılardaki tarım alanları ve sıradağlar boyunca ya da orman 
kaplı dağlar gibi farklı topoğrafik yüzeyler ve arazi kullanım 
türleri için küçük parçalar halinde SYM'lerin üretilmesi ve 
görüntü çerçevesinin bütününe uygun en iyi parametrelerin 
belirlenmesinin en iyi radargrametrik SYM üretme şekli 
olduğu saptanmıştır. Tüm bu konulara dikkat edilmesine 
rağmen su yüzeyleri ya da arazi karakteristikleri nedeni ile 
SYM'lerde kaba hatalı kısımlara rastlanmıştır (Şekil 3.7). Bu 
tür kaba hataların çok sayıda bulunması normal bir durumdur 
ve düzeltilmiştir. 

Bu araştırmada yüksek detayla (H) üretilen SYM'deki 
kaba hataların sayısının, her denemede düşük detaylı SYM'deki 
hatalardan daha fazla olduğu saptanmıştır. "Boşlukları doldur" 
ve "filtreleme" seçeneği ile görüntü eşleme işleminin başarısız 
olmasına bağlı olarak yükseklik üretilemeyen bölgeler otomatik 
enterpolasyonla doldurulmuş ve üretilen SYM filtrelenmiştir. 
Çalışmada orta (M) ve az (L) SYM detayı seçilerek iki ayrı 
SYM üretilmiştir. Çok belirgin hatalar, kaba hataların bu-
lunmadığı yerlerde elle düzeltilmiştir. Bu nedenle SYM detayı 
düşük çözünürlüklü seçilerek bu kaba hatalar azaltılabilmiştir. 
Ancak bu durumda da üretilen SYM'de bilgi kaybı söz konu-
sudur. SYM modelinin doğruluğu artarken detayları azalmak-
tadır. Çalışma alanı içerisinde bulunan Edremit Körfezi 'nde 
kıyı çizgisi boyunca, denizi içeren bölgelerde yanlış yükseklik 
bilgilerine sahip bir koridor oluşmuştur. Sayısal haritanın kıyı 
çizgi katmanı aynı geometrik modele göre yataylanmış SYM 
ve ortorektifiye edilmiş RADARSAT görüntüsü üzerine 
açıldığında bu koridor görsel olarak da değerlendirilebil-
mektedir. Aynı vektör katman bir poligon olarak SYM üzerinde 
açılıp bu bölge maskeleme operatörü ile maskelenmiş ve tüm 
deniz yüzeyine sıfır kotu atanmıştır Böylece kaba hatalardan 
arındırılmış ve SYM'nin doğruluğu SYM üzerindeki tüm 
kaba hataların giderilmesi ve boşlukların doldurulması 
arttırılmıştır (Şekil 3.7). 
Şekil 3.7 SYM üzerindeki tüm kaba hataların giderilmesi ve 

boşlukların doldurulması 

3.2.3 SYM'nin Yataylanması 

Üretilen SYM'nin düzeltme işlemleri tamamlandıktan sonra 
UTM projeksiyon sisteminin 35. bölge ve S sırasında yer alan 
çalışma alanı ED50 Türkiye parametrelerine göre 10 m grid 
aralığı seçilerek yataylanmıştır (Şekil 3.8). 

 
Şekil 3.8: Üretilen çalışma bölgesine ait yataylanmış sayısal 

yükseklik modeli 

3.3 Stereo RADARSAT SYM'nin Doğruluğunun 
Değerlendirmesi 

Otomatik korelasyonla radar görüntülerinden üretilen SYM'nin 
doğruluk araştırması için, aynı bölgeye ait 1/25.000 ölçekli 
vektör eşyükselti eğrilerinden üretilen bir SYM kullanılmıştır. 
1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarda 10 metrede bir geçen 
eşyükselti eğrilerinden üretilecek SYM'nin doğruluğunun, 
eşyükselti eğrilerinin aralığının yaklaşık 1/3'üne eşit olması 
beklenebilir. Bu nedenle referans SYM olarak kullanmak 
üzere sayısal eşyükselti eğrilerinden üretilen SYM'nin 
doğruluğu 3 metre civarındadır ve radar görüntülerinden 
üretilen SYM'nin kontrolü için kullanılabilir. Daha sonra hata 
analizi için üretilen iki SYM üst üste çakıştırılarak birbirlerinden 
farkları alınmıştır. Bu işlem sonucunda 1/25.000 ölçekli SYM 
ile radardan üretilen SYM'nin farkları elde edilmiştir. Doğruluk 
analizi yapılırken, hata analizinin güvenirliğini arttırmak için 
fark haritasının bütünü kullanılmıştır. İki SYM'nin farkı 
alınarak üretilen fark görüntüsü Şekil 3.9'da gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.9: Referans SYM ile Radaragrametrik SYM arasındaki fark 

SYM fark görüntüsü incelendiğinde eğime bağlı olarak 
değerlerde olumsuz değişimler olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
nedenle hata analizi düz ve düze yakın, orta eğim ve dağlık 
alanlar olmak üzere üç grupta tekrar edilmiştir ve bu arazi 
türlerine ait SYM'leri ve histogramları ayrı ayrı incelenmiştir 
(Şekil 3.10). 
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Şekil 3.10: Düz ve düze yakıtı, orta eğim ve dağlık alanlar olmak 
üzere üç grup arazi türlerine ait histogramlar 

SYM'lerin min/max, ortalama değerleri, ortalama hataları 
ve standart sapmaları incelendiğinde, özellikle yüksek rölyefe 
sahip yani engebeli ve sarp arazilerde yüksek hataların olduğu, 
düz arazilerde ise oldukça düşük hatalar oluştuğu görülmüştür 
(Çizelge 3.3). 

Bu çalışma içerisinde, SYM'lerin farklı değerleri ile arazinin 
eğim ve yükseklik özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmış-
tır. Bu amaç için, SideWork (Intergraph) yazılımı kullanılarak 
bir eğim ve bir yükseklik haritası üretilmiştir (Şekil 3.11). 

S YM farkları ile eğim ve yükseklik haritalarında aynı noktaların 
belirtilen değerleri okunarak istatistiki değerlen-dirmeleri 
yapılmıştır. Eğimin %0-3 arasında değiştiği arazilerde, üretilen 
SYM farkının standart sapmasının çok düşük olduğu 
belirlenmiştir. Eğimin biraz daha fazlalaştığı %3-15 eğim 
aralığında, standart sapma da küçük bir artış olduğu, ancak 
%15'den sonraki eğim artışlarının SYM fark değerlerinde de 
hızlı bir yükselişe neden olduğu saptanmıştır Genel olarak 
eğim ile SYM fark değerlerinde doğrusal artan bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. 

Oluşturulan SYM farkları ile % eğim değerleri incelen-
diğinde %12'ye kadar olan eğim aralığında korelasyon katsayısı 
0.86 olarak bulunmuştur. Özellikle %0 ile %6 arasındaki eğim 
aralığında yani düşük eğime sahip arazilerde SYM farklarına 
ait standart sapmanın çok düşük olduğu, ancak %6 - %12 
eğim aralığında standart sapmanın arttığı gözlenmiştir. Buna 
bağlı olarak düşük eğimlerde SYM farkı sonuçlarının eğim 
ile olan ilişkisinin doğrusal ve kuvvetli olduğu, ancak eğim 
arttıkça bu doğrusal ve kuvvetli ilişkiden uzaklaşıldığı belir-
lenmiştir. 

Eğim ve yükseklik ile SYM farkları arasında ilişki 2 piksel 
aralıklı ve düşük detaylı olarak oluşturulan SYM'den ve 4 
piksel aralıklı, orta detaylı olarak oluşturulan SYM'den olmak 
üzere iki ayrı fark haritası elde edilmiş ve hangisinin eğim ve 
yüksekliğe karşı iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

Özellikle denize yakın bölgelerde yer alan düşük yükseklik 
seviyeli araziler üzerinde belirlenen SYM fark değerlerinin 
minimum-maksimum aralığı, eğimli yerler ile kıyaslanama-
yacak kadar düşük değerlerde olduğu belirlenmiştir. Eğimin 
artışına koşut olarak minimum-maksimum arasındaki açıklık 
150 m'nin üzerine ulaşmıştır. Bu değerler ile bağlantılı olarak 
yüksekliği az olan arazilerde standart sapma düşük 
değerlerdedir. Yükseklik ve SYM fark ilişkisinin daha iyi 
incelenmesi için 0 - 990 m arasında değişen yükseklik değerleri, 
0 - 50 m ve 50 m'nin üzeri olmak üzere iki alt grupta ince-
lenmiştir. Araştırmada kullanılan SYM'ler 2 piksel aralıklı 
düşük detaylı (2L) ve 4 piksel aralıklı orta detay (4M) yön-
temleri ile üretilmiş ve bu iki yöntemin yükseklik ile ilişkileri 
kendi içerisinde karşılaştınlmıştır. 

0 - 50 m arasındaki yüksekliğe sahip arazilerde SYM 
farkları ile yükseklik artışı arasında doğrusal ve kuvvetli bir 
ilişki görülmüştür. Bu ilişki 2L olarak üretilen SYM ile daha 
güçlü, 4M yöntemi kullanılarak üretilen SYM ile daha düşük 
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korelasyon değerine sahip olduğu saptanmıştır. Ancak yük-
sekliğin ilk dilimlerinde 2 L' ye göre, 4M yöntemi ile üretilen 
SYM'de standart sapma değerleri çok yüksek belirlenmiştir. 
50 m'nin üzerindeki yüksekliğe sahip arazilerde her iki yön-
temde de standart sapma değerleri artmaktadır. Ancak 2L 
yöntemiyle üretilen SYM'lerde artış hızı ve standart sapma 
değeri 4M'ye göre daha düşüktür . 

Araştırma yöresinde yüksekliğin SYM değerlerine etkisi 
incelenmiş ve düşük detay (2L) yöntemine göre üretilen SYM 
değerlerinin özellikle düz ve orta eğimli arazilerde kabul edile-
bilir ancak yüksek arazilerde ise çok büyük olduğu saptanmıştır. 
Orta detay (4M) yöntemine göre üretilen SYM değerlerinin 
ise her yükseklik grubunda kabul edilemez düzeyde olduğu 
saptanmıştır (BALIK 2004). 

4. Sonuçlar 

Radarın görüntüleme geometrisinin bir sonucu olarak yüksek 
rölyefe sahip engebeli arazilerde büyük hatalar ortaya çıktığı 
görülmüştür. Radarın görüntü alım açısına ve yüzey geo-
metrisine bağlı olarak gölge, kısa ve ters görüntüleme hataları 
dik eğimli ve engebeli arazilerde etkili olmaktadır. Bunun 
sonucu olarak otomatik görüntü eşleme algoritmaları dağlık 
bölgelerde başarılı olamamakta ve üretilen SYM'lerde hatalar 
ortaya çıkmaktadır. Düz ve düze yakın eğimli arazilerde ise 
bu etkilerin çok düşük olması nedeniyle daha başarılı SYM'ler 
elde edilebilmektedir. Araştırma içeriğinde, SYM'lerin farklı 
değerleri ile arazinin eğim ve yükseklik özellikleri arasındaki 
ilişkiler araştırılmıştır. Bu amaç için bir eğim ve bir yükseklik 
haritası üretilmiştir. SYM farkları ile eğim ve yükseklik hari-
talarında aynı noktaların belirtilen değerleri okunarak istatistiki 
değerlendirmeleri yapılmıştır. Eğimin %0-3 arasında değiştiği 
arazilerde, üretilen SYM farkının standart sapmasının çok 
düşük olduğu belirlenmiştir. Eğimin biraz daha fazlalaştığı 
%3-15 eğim aralığında standart sapmada küçük bir artış 
olduğu, ancak %15'ten sonraki eğim artışlarının SYM fark 
değerlerinde de hızlı bir yükselişe neden olduğu saptanmıştır. 
Genel olarak eğim ile SYM fark değerlerinde doğrusal artan 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma yöresine ait denizden yükseklik değerleri ile 
SYM değerlerindeki ilişki, eğim için yapılan uygulamalara 
benzer bir uygulama ile belirlenmiştir. Araziler denizden yük-
seklikler ile doğrusal bir ilişki göstermektedir. Ayrıca eğimin 
ve denizden yüksekliğin birlikte artması, genel topoğrafik 
yapının doğasında olan bir özelliktir ve bu doğal yapılanma, 
birlikte artan eğim ve yükseklik değerlerine sahip dağlık ara-
zilerde önemli düzeyde hatalı SYM değerleri elde edilmesine 
neden olmaktadır. Sonuç olarak düz- düze yakın arazilerde 
SYM fark değerlerinin, eğimli ve denizden yüksekliği fazla 
arazilere göre daha doğru bilgi verdiği saptanmıştır. 
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2. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 
SEMPOZYUMU 23-25 Kasım 2005'de 
İstanbul'da Yapıldı 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü'nce ortaklaşa düzenlenen 2. Ulusal Mühendislik Ölç-
meleri Sempozyumu 23-25 Kasım 2005 tarihlerinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampusu Büyük Toplantı 
Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Müzik dinletisiyle başlayan Sempozyum; Açılış Oturu-
munda Sempozyum Yürütme Kurulu Eş Başkanı Doç. Dr. 
Halil ERKAYA, İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan UÇAR, İTÜ İnşaat 
Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL, 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel 
Başkanı Hüseyin ÜLKÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk KARADOGAN'm açılış 
konuşmaları ile devam etmiştir. Gelen bildiriler ise 3 gün 
boyunca 11 oturumda sunulmuştur. 25 Kasım 2005 Cuma 
günü Sempozyum Sonuç Bildirgesinin sunulmasıyla Sem-
pozyum başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. 

 
Mühendisrik ölçmeleri; harita ve kadastro/jeodezi ve fotog-

rametri mühendisliğinin geniş güncel uygulama olanağına 
sahip, gelişen ve önem kazanan bilim dallarından biri haline 
gelmiştir. Bu bilim dalı, yalnızca kendi mesleki alanımızda 
değil, farklı disiplinlerdeki mühendislik uygulamalarında da 
etkili biçimde kullanılmaktadır. Mühendislik ölçmeleri konu-
sunda yapılan uygulamaları ve deneyimi paylaşmak, üniversite 
ve uygulayıcı kurumların işbirliğini arttırmak amacıyla düzen-
lenen Sempozyumda, mühendislik ölçmeleri alanında çeşitli 
konularda 67 bildiri sunulmuştur. Sempozyuma, 145'i üniver-
sitelerden, 9O'ı kamu kurumlarından ve 26'sı özel sektörden 
olmak üzere toplam 261 kişi katılmıştır. Sempozyumda ele 
alman konu başlıkları şöyle sıralanabilir: 

•  Baraj, tünel, yüksek binalar, köprü, tarihi eserler vb. 
yapılarda deformasyon ölçmeleri, 

 
• GPS ile yapılan çeşitli uygulamalar ve mühendislik ölç 

meleri amaçlı jeoit belirleme çalışmaları, 
• Hidrografik ölçmeler, 
• Karayolu ve raylı sistem projelerinde mühendislik 

uygulamaları, 
• Modern ölçme aletleri, kalibrasyon ve standartlar, 
• Yapılarda dış cephe giydirmesine yönelik rölöve çalış 

maları. 
2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumuna dinamik bir 

katılım sağlanmış ve Sempozyum büyük ölçüde amacına ulaş-
mıştır. Gerek özel sektördeki gerekse kamu sektöründeki uy-
gulayıcılar, Sempozyuma renk katmıştır. Disiplinler arası 
çalışmalar katılımları daha da arttıracaktır. Çok disiplinli çalış-
malara ağırlık verilmesi ve bu çalışmaların farklı disiplin men-
suplarının bulunduğu ortamlarda birlikte sunulması, mühen-
dislik ölçmelerinin geleceği açısından önem taşımaktadır. 

Halil ERKAYA, İstanbul 

"TMMOB TOPRAK REFORMU KONGRESİ-
2005" Yapıldı 

Osmanlı'dan ilkel bir tarımsal yapı ve adaletsiz bir toprak 
düzeni devralan Türkiye Cumhuriyeti, sorunların çözümü 
amacıyla 1920'lerin başında başlattığı çeşitli reformlardan 
biri olan "toprak reformu" konusunda, ilk yılları münferit 
sorunlara çözüm arayışları ile geçirmiştir. Yurt dışı ya da 
zorunlu yurt içi göç dalgalarına çözüm arayışları sürecinde, 
Atatürk'ün 1937 yılında TBMM'yi açış konuşmasında 
söylediği; "Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakıl-
mamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini 
geçindirebilen toprağın, hiçbir sebep suretle, bölünemez bir 
mahiyet almasıdır." sözleri, Toprak Reformu çalışmalarının 
önünü açmıştır. 

Özellikle topraksız ya da az topraklı çiftçi ailelerinin geçi-
mini sağlayacak toprak ile topraklandırılmalarını öngören ve 
bu amaçla 5000 dekardan fazla toprağı bulunan büyük toprak 
sahiplerinin topraklarının kamulaştırılmasına olanak tanıyan 
1945 tarihli ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 
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siyasi bakış açısının değişmesi ve uygulamadaki yanlışlar 
nedeniyle hedefine ulaşamamıştır. 1961 Anayasası sonrası 
arayışların ardından, 1973 tarihli ve 1757 Sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Yasası, şekil yönünden kısa sürede Anayasa 
Mahkemesi'nce iptal edilmiş, 10 Mayıs 1978 yılma kadar 
yeni bir düzenleme yapılmaması nedeniyle, Toprak Reformu 
uygulamaları yürütülememiştir. 1984 tarihli ve 3083 sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 
Kanunu ise, "toprak" yerine "tarım" kavramına dayanarak, 
daha ziyade tarımsal gelişmeyi öngörmüş, topraklandırma 
konusunda önemli uygulamalar gerçekleştirilememiştir. 

Gelinen noktada; tarım sektörü yapısal sorunlarını aşa-
mamış, araziler çok küçük, çok parçalı ve dağınık, halen bir 
çok yörede topraksız ya da az topraklı yurttaşımız yaşam mü-
cadelesi veriyor, kiracılık-ortakçılık ve yarıcılık düzeni belli 
kurallara bağlanmamış, Ülke geneli gibi GAP bölgesinde de 
tarımsal altyapı sorunları çözülememiş, ülkenin tapu ve ka-
dastro sorunu çözülememiş, çarpık kentleşme sorunu çözüle-
memiş, tarım toprakları yok oluyor, planlı kalkınma çabaları 
yerini tümüyle serbest piyasa koşullarına bırakmış, Türkiye 
bir çok tarım ürününde net dışalımcı konuma gelmiştir. 

Özellikle ülkemizin bir bölümünde halen devam etmekte 
olan yarı feodal yapı, ağa baskısına dayanamayarak topraklarını 
terk eden köylüler, ağa baskısına isyan bayrağı açarak top-
raklarımızı istiyoruz diye haykıran köylüler gündemdeyken, 
böylesine bir kongrenin yapılmasının ne kadar doğru ve ye-
rinde bir karar olduğunu tartışmasız kılmaktadır. 

İşte böyle bir ortamda, 39. Olağan Genel Kurulumuzda 
Yönetim Kurulumuza verilen "Toprak Reformu Kongresi" 
düzenlenmesi görevi konusunda Odamızca gerekli adımlar 
atılmış olup, konunun tüm meslek disiplinlerini ilgilendirmesi 
dikkate alınarak, sekreteryası Odamızca gerçekleştirilmek 
üzere TMMOB adına yapılması konusunda TMMOB'ye öneri 
götürülmüştür. 

TMMOB 2005 yılında, üretim yapıları kadar demokratik 
yaşamı da yakından ilgilendiren böylesine önemli ve güncel 
bir konunun, yeniden kamuoyunun gündemine taşınması öne-
rimize sıcak bakmış, daha sonra Ziraat Mühendisleri Odasının 
da sekreteryada yer almak istemesi fikrine Odamızın da olumlu 
bakması sonucunda böyle bir kongrenin TMMOB adına Oda-
mız ve Ziraat Mühendisleri Odası eş sekreteryalığmda ger-
çekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yapılan ortak toplantıların ardından önce Yürütme Kurulu 
ve Düzenleme Kurulu oluşturularak çalışmalara başlanılmıştır. 

Daha sonra yapılan yoğun çalışmaların ardından "TMMOB 
Toprak Reformu Kongresi-2005", 11-13 Kasım 2005 tarihinde 
Şanlıurfa'da başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Kongrenin amacı, tüm bu konuları siyasal, sosyal, ekonomik 
ve kültürel açılardan ele alarak tartışmak ve toplum yararına 
en uygun çözüm önerilerini geliştirmek olmuştur. 

Kongre ile; toprak-insan ilişkileri açısından ülkemizdeki 
mevcut durumun ortaya konulması, belirlenen sorunlara ilişkin 
TMMOB'nin bakış açısı ve çözüm önerilerinin oluşturulması, 
bu yönde ülke siyasetine program önerisinde bulunulması 
hedeflenmiştir. 

11-13 Kasım 2005 tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 
Kongrede sunulan bildirilerin tümü çağrılı bildirilerden 
oluşmuştur. Kongre, açılış ve kapanış bildirileri ile beraber 
dört ana oturumda sunulan 18 bildiriyle toplam 20 çağrılı bil-
diri ve bir Panel oturumundan oluşmuş, Kongre sonuç bildir-
gesinin okunması ile tamamlanmıştır. 

Açılış Türkiye'nin dört bir yanından gelen çeşitli meslek 
gruplarından yaklaşık 300-350 kişinin katılımı ile gerçek-
leştirilmiştir. 

Kongrenin 1. günü; açılış konuşmalarından hemen sonra 
"Türkiye'de Toprak Reformu Sorunsalı ve TMMOB" 
açılış bildirisi ile devam etmiştir."Uluslararası Politikaların 
Toprak Kullanımına Etkileri" başlıklı birinci oturumda beş 
bildiri ve "Türkiye Arazi Varlığı, Toprak Mülkiyeti Ve 
Kadastro Sorunları" başlıklı ikinci oturumda beş bildiri 
olmak üzere toplam on bildiri sunulmuştur. 

Kongrenin 2. günü; "Toprak Reformunda Planlama Ve 
Uygulama Araçları" başlıklı üçüncü oturumda dört bildiri 
ve "Türkiye'de Toprak Reformu, Örgütlenme Yöntemleri 
Ve Öneriler" başlıklı dördüncü oturumda dört bildiri olmak 
üzere bu iki oturumda da toplam sekiz bildiri sunulmuştur. 
Bildiri sunumları "Türkiye'de Verimli Üretim Biçimi 
Çerçevesinde Toprak Sahipliği ve Bölüşüm İlişkileri" isimli 
bildiri ile tamamlanmıştır.Her bildiri ve oturumdan sonra 
hedeflenen amaca ulaşabilmek için karşılıklı soru cevap şek-
linde tartışma ortamı yaratılmıştır. 

Kongre "Türkiye'de Toprak Reformu Gereksinimi Ve 
Arayışlar" başlıklı Panel oturumundan sonra Kongre Sonuç 
Bildirgesinin okunması ile tamamlanmıştır. 

Kongrenin 3. günü ise sosyal etkinlikler kapsamında tüm 
katılımcılarla birlikte kültürel ve teknik gezi düzenlenmiş, 
gezi kapsamında Harran Ovası, DSİ Atatürk Barajı, Balıklı 
göl ve Bedesten gibi tarihi yerler gezilmiştir. 
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Etkinlikler Takvimi 

23-26 Nisan, Ljubljana, Slovenya 
The 5th World Congress on Cost Engineering, Project 
Management, Cost Management and Quantity Surveying 
and the 19th International Cost Engineering Congress. 
The İst ICEC & IPMA Global Congress on Project 
Management - Value Management - How to ensure value 
for project stakeholders. http://www. icec-ipma2006. org 

27-29 Nisan, Budapest, Macaristan 
JVorkshop on e-Governance, Knowledge management and 
e-Learning. Organised by FIG Commissions 2, 3 and 7. 
Includes Commission 3 Annual Meeting. http://www.fig. 
hu 

26-28 Nisan, Bogota, Colombiya 
First International Seminar in Topographical Engineering. 
Organised by Distrital University. http://www. udistrital. 
edu. co 

Mayıs 2006 

3-5 Mayıs, Krems, Avusturya 
Geodaten verbinden... 9thAustrian Geodetic doy s. Congress 
for Surveying and Geoinformation, Danube University 
Krems. http://ogt2006. ovg. at 

8-11 Mayıs, Enschede, Hollanda 
ISPRS Mid-Term Sysposium "Remote Sensing: From Pixels 
to Progresses ". Organised by the ISPRS Technical 
Commission VII (Thematic Processing, Modelling and 
Analysis ofRemotely SensedData". 
http://www. ite. nl/isprsc 7/symposium2006/ 

12-16 Mayıs, Ljubljana, Slovenya 
Commission 7 Annual Meeting and International Symposium 
on Real Estate Management. Organised by the Association 
of Surveyors of Slovenia and FIG Commission 7. 
http://www.fig. net/commission 7 

18 Mayıs, Trabzon 
Forum; Harita ve Kadastro Mühendisliği ve HKMO 
KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
hkmo@hkmo.org.tr 

22-24 Mayıs, Baden, Avusturya 
12th International Sysposium on Deformation Measurement 
and 3rd Symposium on Geodesy for Geotechnical and 
Structural Engineering. Organised by FIG WG 6.1 and 
IAG. 
http.V/info. tuwien. ac. at/ingeno/sc4/baden/ 

22-24 Mayıs, Ankara 
Kadastro Kongresi 2006 
MTA Konferans Salonu 
www. hkmo. org. tr 

25-28 Mayıs, Ankara 
TMMOB 39 uncu Olağan Genel Kurulu 
DSİ Konferans Salonu www. tmmob. org. tr 

26-27 Mayıs, Orlando, Amerika 
22ndPlenary of ISO TC211. 
http://www.isotc211.org 

Haziran 2006 

6-8 June, Ulaanbaatar, Moğolistan 
Height Systems, Geoid and Gravity of the Asia-Pacific. 
International JVorkshop. Organised by International 
Association of Geodesy and International Gravity Field 
Service. http://www. igfs. net 

12-15 Haziran, Orlando, Florida, Amerika 
Intergraph 2006 International Users Conference. Intergraph 
2006 is the annual internationl training and management 
conference for Intergraph customers and individuals. 
http://www. intergraph2006. com/defaultjlash. asp 

19-23 Haziran, Vancouver, Kanada 
3rd World Urban Forum. Organised by UN-HABITAT 
http://www. unhabitat. org/wuf/2006/ 

25 Haziran -1 Temmuz, Krakow, Polonya 
19th ICSM- International Geodetic Students Meeting. e-
mail: Roman Pieczka, rommie@go2.pl 

26-30 Haziran, Lusaka, Zambiya 
UN/ESA /Zambia Regional JVorkshop on the Applications 
of Global Navigation Satellite System Technologies in Sub-
Saharan Africa. http://www. oosa. unvienna. 
org/SAP/gnss/index. html 

Temmuz 2006 

5-7 Temmuz, Lisbon, Portekiz 
7th International Symposium on Spatial Accuracy 
Assessment in Natural Resources and Environment Sciences 
-ACCURACY 2006 http://2006.spatial-accuracy.org 
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Ağustos 2006 

5-8 Ağustos, San Diego, CA, Amerika 
Survey and GIS Summit 2006 - Bridging the Gap. 
http://www. esri. com/events/survey/ 

7-8 Ağustos, Kuala Lumpur, Malezya 
International JYorkshop on 3D Geoinformation. Organised 
by Universiti Teknologi Malaysia. http://fksg. utm. 
my/3dgeoinfo2006/ 

7-11 Ağustos, San Diego, CA, Amerika 
26th ESRİ User Conference and 4th Survey and GIS Summit. 
http://www. esri. com 

Gelecekteki Önemli Etkinlikler 

10-12 Ekim, Münih, Almanya 
Intergeo 2006. in conjunction to the FIG Congress 2006. 
http://www. ıntergeo. de 

Ülkemizde ve Dünyada Genel Mesleki 
Etkinlikleri takip etmek için web sayfaları 

HKMO 
http: //www.hkmo .org. tr/etkinlikler/ 

FIG 
http://www.fig.net/figtree/events/events.htm 

ISPRS 
http://www.isprs.org/calendar.html 
http://www.isprs.org/calendar/othercalendar.html 

 

8-13 Ekim, Münih, Almanya 
Bu Etkinlikte FIG 'in Yeni Başkanı Belirlenecektir. FIG 
XXIII Congress andXXIX General Assembly - Shaping the 
Change http://www.fig2006. de 

IAG 
http://www.gry.ku.dk/~iag/symposia.html 

ICA 
http://www.icaci.org/en/agenda.html 


