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ÖZET 

Ülkemizde sanayileşmenin getirdiği kentleşme toprak rantını da beraberinde getirmiştir. 
Böylece toprağın kullanımı, planlaması ülke menfaatleri için önemli bir unsur 
olmaktadır. Planlama yapılabilmesi için de nitelikli altlıklara olan ihtiyaç belirgin olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu altlıkların nitelikli olması yanında sayısal olması ve sürekli 
güncelleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla GAP bölgesinde, "Adıyaman İli Yaylakonak Mevkii'nin" meskun ve gayri 
meskun alanındaki Halihazır Harita Üretimini çok kısa bir sürede gerçekleştirmek için 
uydu teknikleri kullanılmıştır. Bu proje, olağanüstü duyarlığı, sürati ve ekonomikliği 
ile son yıllarda haritacılık mesleğinde yerini almış olan GPS (Global Positioning 
System) yöntemi ile yapılmıştır. 

Bu çalışmada, yüksek teknolojinin ürünü olan GPS ölçme yönteminin kullanılması ile 
Adıyaman-Yaylakonak mevkiinde yapılan Halihazır harita çalışması sonucunda üretilen 
nirengi ve poligon noktalarının koordinattan ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

1. GİRİŞ 

21. yüzyıla girerken bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler mesleğimizde de birçok 
gelişmeye sebebiyet vermiştir. Yüksek hızdaki bilgisayarlar, analitik çiziciler, grafik 
workstation, total station, GPS alıcıları sayısal aletlerin uygulamaya girmesi ile çizgi 
haritacılığından sayısal haritacılığa bir geçiş başlamıştır. Bu teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda ihtiyacımıza cevap verebilecek altlıkların yapılması süratli sağlıklı ve 
ekonomik olabilmektedir. Böylece ihtiyaçlara anında cevap verebilen karar 
mekanizması, statik bir yapıdan dinamik bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır. 

Güvenilir bir jeodezik ağ; tüm ölçme, yersel ve fotogrametrik harita yapımı, ve 
kadastro, Coğrafi/Arazi Bilgi Sistemi gibi toprak ile ilgili çalışmalarda vazgeçilmez 
altlığı oluşturur. Ayrıca böyle bir ağ arazi bilgilerinin entegrasyonu, dağıtımı, 
soruşturulması, analizi ve kullanımında etkili bir araçtır. Dolaysıyla bu tür 
çalışmalardan önce duyarlı ve yeterli sıklıkta nirengi, poligon gibi duyarlı yer kontrol 
noktalarının mevcudiyeti gereklidir. 

Bu amaçla kullanılan yersel yöntemler açı ve kenar gözlemlerine dayanmaktadır. Klasik 
ölçrhelerdeki, ölçülen noktalar arasında görüş gereğinin zorunlu olması ve çok zaman 
alması gibi dezavantajlarına alternatif olarak, 1984 yılından ihtibaren yapay uydu 
teknikleri ile konum belirleme yöntemlerinden NAVSTAR GPS ölçme sistemi nirengi 
ve poligon noktalarının koordinattan duyarlı bir şekilde belirlenmiştir. 
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2. GPS ÖLÇÜ HATALARI ve DOĞRULUK 

GPS ölçmelerinde oluşabilecek hataları üç esas kısımda toplamak mümkündür. 

/-) Uyduya Bağlı Hatalar . Uydu yörüngesindeki hatalar (Uydunun tahmin edilen 
konumundan farklı yerde olması) ve Uydu saat hatalarıdır. (GPS zamanı ile uydu 
saatlerinin tam olarak eş zamanlı çalışmamasından kaynaklanmaktadır.) 

//-) İstasyona (alıcıya) Bağlı Hatalar : Siyal yansımaları (multipath), Anten faz 
merkezi kayıklığı, Faz sıçramaları (cycle slip) ve Alıcı saat hatalarıdır. Bu kısmı 
oluşturan hatalara, sistematik olmayan rastgele hatalarda denilebilir. 

III-) Sinyale Bağlı Hatalar : Atmosferik hatalar (Troposferik ve İyonosferik gecikme 
hataları) ile Taşıyıcı dalga faz başlangıç belirsizliği (ambiguity) bu gurubu oluşturur. Bu 
kısmı oluşturan hatalara, ölçüye bağlı hatalarda denilebilir. 

2.1. GPS ' de Doğruluk : GPS sistemi ile yapılan ölçülerde elde edilen duyarlılık; 
Konum belirlemede kullanılan yönteme, ölçü zamanındaki uyduların geometrisine 
(PDOP), ölçü süresine ve değerlendirmede kullanılan yazılıma bağlı olarak, Üç boyutlu 
mutlak konum belirlemede ± 5 ile 100 m, Bağıl konum belirlemede ± (0.01-2) ppm 
arasında değişen duyarlıkta noktaların konumlan belirlenir /8/ /IAl. 

3. GPS ÖLÇÜLERİ  İLE NİRENGİ VE POLİGON NOKTALARININ 
KONUMLAMASI 

GPS uydularından eş zamanlı olarak gönderilen kodlanmış sinyallerin GPS alıcılarına 
bağıl varış süreleri ölçülerek, hesaplanan uzaklıklardan yeryüzündeki noktaların 
(nirengi,poligon) konumlan belirlenir. GPS ile yer kontrol noktalannın konumları 
Pseudorange (uzunluk) ve Faz ölçmeleri olmak üzere iki çeşit ölçü ile belirlenir 1151. 

 



 

3.1. Pseudorange (uzunluk) Ölçmeleri: GPS sinyallerinin uydulardan çıkış zamanı ile 
sinyallerin alıcıya varış zamanı arasında geçen zaman farkının, ışık hızı ile çarpılması 
sonucu, uydu - alıcı arasındaki uzaklık hesaplanır. 

Böylece en az 4 uydudan sinyal alarak hesaplanan uzunluk ölçmeleri yardımı ile alıcı 
koordinat bilinmeyenleri, sinyalin türüne ve uyduların geometrisine bağlı doğruluklar 
ile anında mutlak olarak belirlenir. Pseudorange ile anında mutlak konumlamada, tek 
bir alıcı kullanılarak navigasyon amacı için yeterli duyarlık sağlanabilir. 

3.2. Faz Ölçmeleri: Yüksek duyarlık isteyen jeodezik amaçlı konum belirlemede cm 
veya mm düzeyinde bağıl duyarlık arandığından, en az iki veya daha fazla alıcı 
kullanarak taşıyıcı dalga faz farkı ölçüleri üç şekilde yapılır. 

• Tekli farklar (Single differences) 
• Çiftli farklar (Double differences) 
• Üçlü farklar (Triple differences) 

Bu faz ölçmeleri sonucunda kurulan matematik modeller ile Tam sayı belirsizlikleri 
önemli düzeyde küçültülürken, uydu - alıcı saat hataları tamamen çözülür. Iyonosferik 
ve Troposferik hataların neden olduğu Atmosferik gecikme hataları kısmen giderilip, 
faz sıçramaları ve sinyal yansımaları gibi hatalar elimine edilerek, öngörülen duyarlılığa 
ulaşılır 131151. 

4. GPS ÖLÇÜLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Günlük arazi ölçülerinin tamamlanmasından sonra ölçülerin, PC'de Prism (Ashtech) ve 
Turbo Survey System (Topcon) veya benzer bir yazılımla değerlendirilmesi ile baz 
vektörleri hesaplanır. Baz vektörlerinin hesaplanmasının ardından her GPS vektörü 
için.ölçülerin elde edilen varyans-kovaryans matrisleri kullanılarak, Geolab veya 
benzeri yazılımlar ile WGS-84 koordinat sisteminde, orjinal koordinatlar hesaplanır. 

1/2500 ve daha büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğine göre, haritalar memleket 
koordinat sisteminde olduğu için, WGS-84 datumunda elde edilen koordinatlar, 
dönüşüm yazılımları ile ED - 50 datumuna dönüştürülür. ED-50 datumuna dönüştürülen 
koordinatlar, mevcut dengeleme yazılımları ile dengelenerek memleket koordinat 
sisteminde, dengelenmiş koordinatlar elde edilir 1611 YIL 

5. UYGULAMA 

GPS yöntemi ile Halihazır Haritası yapılacak olan, Adıyaman -Yaylakonak Meskun ve 
Gayrimeskun proje alam yaklaşık 3 x 6 km 'lik bir bölgeyi içermektedir. Bu proje, 
21-23 Kasım 1996 tarihlerinde harita alım sahası içerisinde bulunan 94 kontrol 
noktasının (nirengi-poligon) ölçümü yapılarak 3 gün gibi kısa sürede tamamlanmıştır. 
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Ölçme yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, ölçmelerin yapılacağı 
tarihlerdeki uydu sayıları ve uydu duyarlık bilgileri (PDOP) göz önüne alınarak, günün 
en uygun ölçme saatlerini ve ölçme- sürelerini içeren statik GPS ölçme planı 
hazırlanmıştır. 

 

Yukarıda verilen ölçme planı dahilinde 2 adet çift frekanslı Topcon Turbo Sil alıcıları 
ile biri tek diğeri çift frekanslı olmak üzere 2 adet Ashtech Z-12 alıcıları kullanılarak 
Rapid Statik ve Kinematik GPS ölçüleri yapılmıştır. 5-30 dakikalık sürelerde Rapid 
statik ölçüleri yapılarak nirengi noktalarına ait gözlemler tamamlandı. Daha sonra 1-5 
dakikalık sürelerde Kinematik ölçüler yapılarak poligon noktalarına ait gözlemler 
tamamlandı. Böylece referans (sabit) noktalardan yararlanarak toplam 94 noktaya ait 
185 baz ölçülmüştür. 
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Şekil 3. Adıyaman - Yaylakonak Alım Sahası Nirengi - Poligon Kontrol Noktalan 

Her iki çeşit alıcılar ile elde edilen GPS ölçüleri Rinex formatma çevrilerek bu 
çalışmada yapılan tüm ölçüler (Anlık faz farkı ölçüleri, yayın efemerisi bilgileri, 
atmosferik bilgiler, mesaj bilgileri), baz vektörlerinin hesabı için "Turbo Survey System 
ve Pnav 2.3" yazılımlarına aktarılarak değerlendirilmiştir 1121. 

Değerlendirme sonucunda Tam sayı başlangıç faz bilinmeyenlerinin çözülmesi ile baz 
vektörleri hesaplanmıştır. Hesaplanan baz vektörlerinin duyarlıklarını görmek amacı ile 
test ağında oluşturulan üçgen kapanmalarının mm mertebesinde olması baz 
vektörlerinin oldukça iyi duyarlıkta hesaplandığını göstermiştir. 
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5.1. GPS Baz Vektörlerinin Dengelenmesi : Baz vektörlerinin hesaplanmasını 
takiben her bir GPS baz vektörü hesaplarında elde edilen varyans-kovaryans matrisleri 
kullanılarak dengeleme ; bir noktanın sabit alınması ile serbest ağ dengelemesi şeklinde 
en küçük kareler yöntemine göre "Geolab" paket yazılımı ile yapılmıştır. Ayrıca anten 
yüksekliği ve merkezlendirme hatası olarak 5 mm'lik bir konum hatası dengelemelere 
eklenmiştir. 

5.1.1. JVGS-84 Datumunda Dengeleme : Hesaplanan GPS baz vektörlerinin Geolab 
dengeleme yazılımına aktarılması ile proje bölgesinin ortasına gelen 1002 nolu nirengi 
noktasının WGS-84 koordinatları, 

cp = 37°49'13".4050       Enlem 
X = 38° 06' 20".8900       Boylam 
h = 964.000 m Elipsoid yüksekliği 

sabit alınarak WGS-84 datumunda dengeleme yapılmıştır. Dengeleme sonucu ile ilgili 
istatistiksel bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 2. WGS-84 Datumunda Dengeleme Sonucu İstatistiksel Bilgiler 

S. 1.2. ED-50 Datumunda Dengeleme : Ülkemizde ölçme çalışmaları ED-50 
datumunda yapıldığından ağı oluşturan yeni noktalarında ülke koordinat sisteminde 
koordinatlarının hesaplanması gerekir. 

Bunun için WGS-84 ve ED-50 datumunda koordinatları bilmen eştenik noktaların 
(5848-5191-5001-5002) yardımı ile üç boyutlu uzayda 7 parametreli (3 kayıldık, 3 
dönüklük, 1 ölçek faktörü) benzerlik dönüşümü yapılmıştır. Dönüşüm parametreleri ve 
koordinatlara gelen düzeltmeler hesaplanmıştır. 
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Ağı oluşturan alanın küçük olması nedeni ile dönüklük açıları gerçekçi bir şekilde 
belirlenemiyeceğinden sıfır alınmıştır. Baz vektörlerininde orijin kayıklığmdan 
arındığını dikkate alarak sadece WGS-84 datumunda hesaplanan baz vektörlerine 
dengeleme sonucu bulunan 0.35 ppm' lik bir ölçek farkı düzeltmesi getirilerek WGS-
84 datumunda hesaplanan baz vektörleri ED-50 datumuna dönüştürülmüştür. 

ED-50 datumuna dönüştürülen baz vektörlerinin ölçü olarak alınması ile dengeleme ; 
ED-50 datumunda koordinatları bilinen 5848, 5191, 5001 ve 5002 nolu nirengi 
noktalarının sabit alınması ile ED-50 datumunda yapılmıştır. Dengeleme sonucu ile 
ilgili istatistiksel bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Dengeleme sonucu elde edilen 53 noktanın ED-50 datumunda dengelenmiş coğrafi 
koordinatları daha sonra "Trbase.exe" yazılımı ile Gauss-Kruger koordinatlarına 
dönüştürülmüştür. Aynı şekilde Tek frekanslı Ashtech GPS alıcısı ile ölçülen 51 
noktanın değerlendirilmesi, "Reliance Decimeter System" yazılımı ile yapılmıştır. Bu 
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değerlendirmede, WGS-84 koordinatları hesaplanan noktaların ED-50 koordinattan 
hesaplanırken üç boyutlu dönüşüm sonucu hesaplanan aynı parametreler kullanılmıştır. 

6. SONUÇ 

Günümüzde GPS, yüksek doğruluk gerektiren jeodezik ve jeodinamik amaçlı 
uygulamaların yanısıra, pratik konumlama, nokta sıklaştırma ve halihazır harita 
gereksinimlerini de kolayca karşılıyan bir yöntemdir. 

Adıyaman-Yaylakonak Mevkiinde yapılan Halihazır Harita çalışmasında, GPS yöntemi 
ile tesis edilen Nirengi ve Poligon noktalarının, klasik ölçme yöntemlerine göre çok 
daha hızlı, duyarlı ve ekonomik bir şekilde koordinatlandırıldığı bu projede 
görülmüştür. 

GPS ölçü yöntemlerinin kullanılması ile yapılacak bir projede, projeyi yürüten kişinin 
GPS konusunda bilgi ve tecrübe birikimine sahip olması gerekir. Uyduların 
geometrilerinin durumu, ağı oluşturan noktaların seçimi, baz uzunluklarına göre ölçü 
sürelerinin tespiti gibi faktörler gözönüne alınarak iyi bir ölçü planı hazırlanmalıdır. 
Çalışan personelin donanımı dikkatli kullanması gerekir. Yapılacak hatalar sonucu 
ölçülerin tekrarlanması, çok yüksek maliyete ve zaman kaybına neden olur.GPS'in en 
önemli sorunları ise, uydularla alıcılar arasında bir engelin bulunmaması gerekir. Bu 
nedenle bina, ağaç gibi gökyüzü görüşünü engelleyen durumlarda, klasik ölçülere olan 
gereksinim ortadan kalkmış değildir. 
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