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Yayın organları, bir meslek topluluğunun referansıdır. 
Sadece bilimsel, teknik ve diğer mesleki ve sosyal 
bilgilendirmeleri sağlamakla kalmaz, meslektaşlar arasında 
dayanışmayı, birliktelik duygusunu ve dolayısıyla özgüveni 
artırır, mesleğin tanıtılması ve işlev ve öneminin ve 
sorunlarının ilgili kişi ve kuruluşlara ve kamu oyuna 
iletilmesini de amaçlar. 

Harita ve Kadastro Mühendisliği dergisi, 1965 yılı 
Mayıs ayından bu yana bu amaçlar doğrul-tusunda görev 
yapmış ve başarılı olmuş bir meslek yayın organımızdır. Bu 
çalışmalarda emeği geçenleri teşekkür ve şükranla 
anıyoruz. 

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisinin ilk 
gününden buyana, yayın hayatında geçen süre içinde, bilim 
ve teknolojideki büyük değişmeler ve gelişmeler yeniden 
bir düzenlemeyi gerektirmektedir. Çünkü bu gelişmelere 
paralel olarak, dergiden beklentiler de çoğalmış ve 
çeşitlenmiş, yazar ve okuyucuların dergiye olan ilgisini 
artırmak ve bu derginin de seçkin bilimsel dergiler arasında 
yerini almasını sağlamak üzere, dergide çıkacak yazıların 
daha özenle seçilmesi gerekliliği doğmuştur. 

Dergimiz, bu sayıdan başlayarak, "hkm Jeodezi, 
jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi"adı altında 
"Hakemli Dergiler" ailesinin bir üyesi olarak, değişik 
format ve diğer yeni düzenlemelerle yayın hayatına devam 
edecektir. 

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisinin yeniden 
düzenlenmesinde kuşkusuz en önemli amaç, derginin 
bilimsel bir kimliğe kavuşmasıdır. Bu gelişme sağlanmış ve 
dergi yeni kimliği ile TÜBİTAK tarafından tescil edilmiştir. 

Öyle sanıyoruz ki, daha kolay düzenleme ve 
incelemeyi amaçlayan biçimsel değişiklik ve dergi 
içeriğindeki iyileşmeyi sağlayacağı düşünülen düzenleme-
ler yanında, derginin ismi de değerli meslektaşların ilgisini 
çekecektir. Bu değişikliğin nedenlerinin kısaca açıklanma-
sının uygun olacağını düşünüyoruz.: Dergi ismi olarak 
seçilen kelimeler, disiplinimizde bilim ve teknolojideki 
büyük değişimlere paralel olarak dallanan meslek hizmet ve 
faaliyetleri ve yoğunlaşan bilimsel araştırmalar ve çalışma- 

ları simgeleyen ve son yıllarda kullanımı yaygınlaşan 
çağdaş kavramlardır. 

Teknolojik gelişim, diğer hiçbir bilimsel disiplinde 
Jeodezinin tüm alanlarındaki değişimler kadar çarpıcı 
olmamıştır. Bu değişimleri, bir bakıma genelde birbiri ile 
ilintili, üç konudaki belirleyici gelişmeler etkilemiştir. Bu 
gelişmeler; 

- Uzay Yolculuğu ve Uydu teknolojisi, 
- Ölçme teknolojisi ve 
- Üretilen bilgilerin değerlendirilmeleri ve modellen- 

dirilmeleri için bilgi işlemedeki otomasyon 
olarak belirtilmektedir. 
Sektörün uygulama ve araştırma çalışmalarındaki 

geniş yelpazede "Jeodezi", ölçme, izleme ve yorumlama 
kelimeleri ile özetlenebilecek faaliyetleri kapsamaktadır. 
Jeodezinin alt gruplandırmaları olarak : 

- "Yer Yuvarı Ölçmeleri", Uyduların kullanımı ile 
büyük gelişmeler gösteren yer gravite alanı modeli, plaka 
tektoniği, güncel kabuk hareketleri, kara ve deniz gel-git 
hareketleri, deniz seviyesinin değişmesi, kutup gezinimi 
gibi  konuların  araştırılmasını   ve     bu  oluşumlardaki 
değişimlerin    de    dikkate    alınarak,"Global    Konum 
Belirleme"  (GPS) ve Rus GLONASS uydu sisteminin 
gözlemleri ile zaman boyutunu da içine alan konum 
belirleme sistemlerinin oluşturulmasını kapsar 

- Total Station, otomatik nivo ve elektronik teodolitler 
gibi yeni donanımlarla, yersel ölçmelerdeki gelişmelerle, 
köprü, baraj, enerji santrallarınm çevre koşullarına uygun 
planlanması, uygulanması ve    kontrolleri v.b benzeri 
çalışmaları kapsayan "mühendislik ve endüstriel ölçmeleri 
ve kalite kontrolü, 

- Klasik jeodezik uygulama alanları ötesinde, kara, 
deniz ve hava trafiğinde yeni olanaklar ge-tiren, yüksek 
doğruluklu kinematik konum ve gerçek zamanlı durum 
belirleme çalışmaları ile diğer hareket ve oluşumların 
inavigasyon, komünikasyon ve enformasyon sistemlerinin 
birlikte kullanımı ile "telematik *adı verilen kontrol ve 
yöneltilmeleri çalışmalarım içeren Navigasyon, 

sayılmaktadır. 



Buna karşılık "Jeoinformasyon", mekansal bilgilerin 
toplanması, betimlenmesi ve sunumu olarak özetlenebile-
cek faaliyetler kapsamında mekansal bağlantıları ile gerçek 
dünyanın objelerinin algılanması ve görüntülenmesi 
çalışmalarını içerir. 

Uçak ve uyduların algılayıcıların taşıyıcıları olarak 
kullanılmaları ile yeryuvarının gözlenmesi ve incelenme-
sinde beklenmedik ölçüde bir gelişme sağlanmıştır. Çeşitli 
dinamik doğa oluşumlarının sürekli, kapsamlı ve ekonomik 
gözlemleme çalışmaları olarak Uzaktan Algılama 
yöntemleri Jeoinformasyonun bir ayağıdır. 

Bir taraftan gelişen algılama tekniği ile, ya doğrudan 
sayısal kaydedilerek ya da hassas tarayıcılar ile fotoğrafık 
olarak elde edilen iki ve çok boyutlu sinyallerin 
fotogrametrik iş istasyonlarında işlenmesi ve Resim analiz 
yöntemleri ile sayısal fotoğrafların otomatik yöneltmeleri 
ve rödres-mam ile üretilen bilgilerin, diğer taraftan 
taşınmaz mülkiyeti, topografya ve alan düzenlemesinden 
çevre korumasına uzanan konulara ilişkin bilgilerin ve 
değişik başkaca verilerin irdelenmesi, işlenmesi, ilişkilendi-
rilmesi ve sunumunu kapsayan jeoinformasyon sistemleri 
ya da diğer adıyla Mekansal Bilgi Sistemleri, jeoinfor-mas-
yo-nun diğer bir ayağıdır. 

Bilgisayarla kartoğ-rafya ve informatik'in birleşimi ile 
ge-liş-tirilmiş metodik-ler-den birisi olan jeoinformatik ve 
diğer taraftan jeoinfor-mas-yo-nun içeriğini oluşturan 
bilgilerin kavranması, işlenmesi, yönetilmesi ve 
sunumundaki teknik, haritacılığın tüm alanlarında uygulan-
makta ve böylece bütünleşik bir etki yaratmaktadır. 
Jeoinfor-mas-yon sistemleri (GIS), kamunun, ekonominin 
ve endüstrinin çok sayıda değişik hizmet alanlarında 
uygulama bulmaktadır. GIS'in yaygın kullanımı, 
haritacılığın ötesinde meslektaşlara yeni çalışma alanları 
sağlama olanağı taşımaktadır. 

Jeoinformasyonun üçüncü ayağı Kartoğraf-ya'-dır. 
Tarihsel gelişim içinde, bir yandan çok amaçlı ve çok yönlü 
haritalara olan gereksinimin artması, diğer yandan da 
gelişen teknoloji sayesinde, kağıt üzerine çizilmiş, ya da 
basılmış haritalar yerine, bilgisayar ekranında görüntülene-
bilen sayısal haritaların üretimi, kartografik çalışmalara 
yeni boyutlar kazandırmıştır. Jeoinformasyon sistemlerinin 
içeriğinde ya da diğer formatlarda var olan mekansal 
bilgilerin otomasyon destekli ya da tam otomatik sunumu, 
kartoğrafyanın güncel uğraşları olmuştur. Kartoğraf-ya-
faaliyetlerindeki dallanmalar, yalın harita ve kadastro 
bilgileri bazında, GIS uygulamalarının her alanına 
yayılmakta, ayrıca Multi-Medya tekniklerinin kullanımı ile, 
üç boyutlu görselleştirmeler artan bir önem kazanmaktadır. 

Kırsal ve Kentsel alan düzenlemeleri, sürdürülebilir 
çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi daha genel bakışları 
da içeren, kısaca doğanın yeniden düzenlenmesi ve yeniden 
şekillendirmesi ağırlıklı çalışmalar olarak tanımlanabilecek 
"Arazi Yönetimi"de, öteden beri meslek alanımızın ge-niş 
bir ilgi ve uzmanlık alanıdır. Çoğaltılamaz olan arsa ve 
arazilere ilişkin sorunlardaki çözüm beklentileri, taşınmaz- 

larla ilgili çağdaş ve bilimsel düzenlemeleri gerektirmekte-
dir. Taşınmazlar konusunda haritacılık çalışmalarının 
odağında kadastral çalışmalar yer almakta, bunu önem ve 
öncelik sırasında arazi düzenlemesi izlemektedir. 

Taşınmazlarla ilgili günümüzde en önemli görev, 
taşınmaz kadastrosunun, diğer toprak ve arazi bilgileri ile 
birlikte, geniş kapsamlı bir mekansal bilgi sisteminin temel 
altlığı olarak geliştirilmesidir. 

Arazi Yönetimi kapsamındaki faaliyetler üç grupta 
toplanmakta ve bunlardan Gelişme Planlaması, toplumu-
muzun gelişen değişik gereksinmelerini karşılamak üzere 
şehir ve kırsal alanlarda sürekli ihtiyaç duyulan planlama 
çalışmalarını içermektedir. Düzenli yapılaşma için gerek 
duyulan ara-zi kullanım ve yapılaşma planlarının 
hazırlanması, tarım topraklan ile, endüstri, ticaret ve diğer 
bazı alanların kullanım şekillerinin değiştirilmesinde 
gerekli olacak arazi ve köy yerleşme alanlarının düzenlen-
mesi ve bunun gibi ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel 
açıdan bütünleşik gelişme planlarının hazırlanması ve 
uygulanması çalışmaları bu kapsamdadır. 

Diğer taraftan Toprak Yönetimi başlığı altında arsa ve 
ara-zi kayıt sisteminin kurulması, arazi ve arsa değerlerinin 
belirlenmesi, arsalaşmadaki gelişme anlamında toprak 
düzen-lemesi çalışmaları, arazi yönetiminin diğer bir alt 
disiplinidir. 

Arazi yönetiminin diğer bir bileşkesi Ekoloji 
Planlaması'dır. Ekolojik düşünme ve uygulamaya geçirme, 
modern gelişme planlamasında temel unsurdur. Doğanın 
korunması ve doğal yapının bakımı, şehir ve kırsal alanların 
eko-lo-jik dengesi için vazgeçilmez faaliyetleri, ekolojik 
planlama içeriğindedir. 

Dergimizde bu çerçevede yayınlanacak makaleler ve 
araştırmalar, konu ile ilgili alanlardaki uzman bilim ve 
mes—lek adamlarımız tarafından değerlendirilecektir. Bu 
özelliğin, meslek alanımızda araştırma ve yayın yapmak 
isteyenlerce önemseneceğini ve ülkemizde yapılacak 
düzeyli araştırmaların dergimizde yayınlanacağını umu-
yoruz. 

Bu amaçlar doğrultusunda başarılı olarak ilerlemede, 
hakem olarak görüş ve değerlendirmelerine başvurulan 
meslektaşlarımızın özenli ve özverili değerlendirmeleri ile 
yapacakları katkı da büyük önem taşımaktadır. 

Dergimizin bu sayısında, hakemliklerine başvurulan 
meslektaşlarımızın, teşekkürle karşıladığımız titiz incele-
meleri sonucu, yayınlanmaya değer bulunan, ilginizi 
çekeceğini umduğumuz 5 makaleye yer verilmiştir. 

Siz okuyucuların değerli yazılan ve özenle dikkate 
alınacak olan görüş, öneri ve eleştirileriniz, derginin 
iyileşmesinde yapıcı bir rol oynayacaktır. 

37 yılı aşkın bir süreden beri aksamaksızın ve başarı ile 
yayınını sürdüren HKM dergisinin bu yeni biçimi ile, 
ülkemize ve mesleğimize faydalı olmasını diliyoruz. 

Saygılarımızla ! 
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Harita Kadastro Sektörünün Değişen Misyonu 

Ahmet AKSOY1

Harita-kadastro hizmet ve faaliyetleri, eski çağlardan 
günümüze uzanan gelişme sürecinde, değişik içerik ve 
düzeydeki beklentilere göre savunma, vergi, yargı, 
şehirleşme, imar, kamulaştırma, arsa ve arazi kullanımının 
düzenlenmesi, mühendislik projelerinin hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesi, sosyal, kültürel, turistik teknik ve 
ekonomik planlama gibi toprakla ilgili her türlü tasarım ve 
uygulama ile taşınmaz mülkiyetinin devlet güvencesinde 
korunması hizmet ve faaliyetlerinde duyulan gereksinmeleri 
karşılama görevini üstlenmiştir. 

Harita ve Kadastro Bilgilerine Özel ve tüzel kişilerle 
kamu kurum ve kuruluşları, değişik amaçlarla gereksinme 
duyarlar. Son yıllarda sağlanan bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler, haritacılığın uygulama alanlarını önemli oranda 
genişletmiş, buna koşut olarak üretilen hizmetler de 
çeşitlenmiştir. Daha çok kamu sektörünün yükümlülüğünde 
bulunan hizmet ve faaliyetlerde gereksinme duyulduğu ve 
çok yönlü yaygın ve uzun süreli kullanım gözetildiği için, 
harita bilgilerinin üretilmesi ve güncel tutulması, geçici bazı 
üretimler dışında, devletler tarafından üstlenen bir hizmet 
olmuş, diğer taraftan kadastro çalışmaları, adil 
vergilendirme ve taşınmaz mülkiyetinin devlet güvence-
sinde olmasından dolayı , bir kamu hizmeti olarak devletin 
görev ve sorumluluğunda, aynı zamanda güvencesinde 
sürdürülmüştür. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla 
kişiler, bu üretimlerden gerektiğinde yararlanmaktadırlar. 

Kadastro bilgilerinin yaşatılması ve güncel tutulması, 
kadastro kavramının temel ilkesidir. Bu durum, kadastro ile 
ortak jeodezik altyapıya dayanmaları durumunda, toprağa 
ilişkin her türlü bilginin yaşatılması ve güncelleştirilmesi 

için de çok sayıda teknik ve ekonomik fayda sağlamakta, 
bilgilerin değişimi ve birbirleri ile ilşkilendirilebilmeleri 
mümküm olmaktadır. Çünkü harita ve kadastro bilgilerinin 
toplanmasında önemli ortak yönler vardır ve bu çalışmalar 
iç içe faaliyetlerdir. 

Teknolojinin gelişmesi ile değişik bilgilere ulaşmak, 
bu bilgileri yöneterek hizmete sunmak kolaylaşmış, 
toplanan bilgilerle oluşturulan değişik içerikli bilgi 
sistemleri, kamu yönetiminde ve ekonomide anlamlı ve 
eşgüdümlü bir çalışma için çok önemsenen bir konuma 
ulaşmıştır. 

Bu gelişmelere paralel olarak çağdaş gereksinme ve 
beklentiler, toprağa ilişkin bilgilerin, toplumsal ve teknik 
istek ve gereksinmelere çok yönlü karşılık verecek özellikte 

oluşturulmalarını, güvenilir olmalarını, güncel 
tutulmalarını ve bunlara kolayca ulaşılmasını, geliştirilme-
sini sağlayacak bir sistem yapısında olmalarını gerektir-
mektedir. Gelişmeler de bu istekleri karşılama doğrultusun-
da, günümüzde mekanla ilişkilendirilebilen bilgilerin, 
mekansal bilgi sistemleri" yapısında, çok yönlü kullanıma 
uygun özellikleri ile kamu ve özel kesimin, Harita Kadastro 
Sektörü ile ilgili faaliyetlerinde çok önemsenen bir konuma 
ulaşmıştır. 

Mekansal bilgi sistemlerinin temel bilgileri Harita ve 
kadastro bilgileridir. Bu nedenle günümüzün ve gelecek 
günlerin temel harita-kadastro hizmetleri, çok değişik 
hizmet ve gereksinmelere yönelik "mekansal bilgi 
sistemleri "nin temel bilgilerini toplamak ve bu sistemi 
oluşturmak, güncel tutmak ve yönetmek olarak kabul 
edilmektedir.    Değişik hizmet grupları bu baz sistemi, 

 

Prof. Dr., İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nden emekli 
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kendileri için gerekli bilgilerle zenginleştirerek, kent Bilgi 
Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi sistemi gibi 
adlandırmalarla kullanacaklardır. Ek bilgiler, başta yerel 
yönetimler olmak üzere, kamu kurumlarının ve özel 
kesimin hizmetlerini kolaylaştırmak ve verimini artırmak, 
doğru ve yerinde karar vermek ve gelişen teknolojilerden 
daha fazla yararlanabilmek için gereksinim duyacakları 
bilgiler olmaktadır. Her türlü tasarım, projelendirme ve 
uygulamalarda, kısaca teknik jeodezik uygulamalarda da 
mekansal bilgi sistemlerinin fonksiyonel yapısı değişme-
mekte, bu uygulamalarla içeriği zenginleşmektedir. 

Toprağa ilişkin bilgelerden oluşturulan sistemlerin 
temel taşlan olarak harita ve kadastro bilgilerinin belirleyici 
önemleri vardır. Bu sistemler arasında bilgi değişimi ve 
sistemlerin güncel tutularak uzun ömürlü yaşatılabilmesi, 
temel harita ve kadastro bilgilerinin bu özellikte olmalarına 
bağlıdır. Bu bağlamda Mekansal Bilgi Sistemlerinde 
beklentileri karşılayabilecek çok yönlü hizmete uygun 
fonksiyonel yapının sağlanabilmesi için, olmazsa olmaz 
temel koşulların sağlanması görüşünde tam bir fikir birliği 
vardır. 

Bu koşullardan belirleyici olanları: 
1) Mekansal bilgilerin  ülkeyi  kesiksiz  kaplayan 

jeodezik ağlara dayandırılmaları, 
2) Sisteme alınacak bilgilerde standart birliğinin 

sağlanması, 
3) Yetkilendirilmiş bir kamu kurumunun gözetim, 

denetim         ve    sorumluluğunda    oluşturulması    ve 
güncelleştirilmesi. 

4) Genel kural ve özelliklerinin yasal hükümlere 
bağlanması. 

5) Hizmet ve faaliyetlerde yetki ve sorumlulukların 
belirgin olması 

olarak sıralanmaktadır. 
Bu koşulların yerine getirilmesinde önce kadastral 

bilgilerinin sayılan bu özellikleri taşıyacak biçimde 
oluşturulmaları zorunlu görülmektedir. Kadastro teşkilatlan 
günümüzde salt kadastro bilgilerinin sorumluluğu ile 
yetinmeyip, ülkeye yaygın teşkilat yapıları ve görev 
özellikleri yönünden, mekansal sisteme alınacak bilgilerin 
sayılan özelliklerde olmasını gözeten ve hatta kadastral 
bilgilerin yanında, sistemin diğer bazı temel top-rak 
bilgilerini toplayarak, güncel tutup hizmete sunan te-mel 
kurumlar konumuna gelmiştir. Birçok ülkede klasik ka-
dast-ro hizmetleri için çıkarılan eski yasalar değiştirilerek, 
taşınmaz kadastrosunun mekansal bilgi sisteminin temel 

unsuru olduğu görüşü ile bu sistemin oluşturulmasının 
Kadastro Teşkilatlannın görevi olduğunu belirten yasal ve 
yapısal düzenlemeler yapıl-maktadır. 

Ülkemizde sektör hizmetlerine, amaç olarak zaman 
içinde ülke genelinde yüzey kesiksiz bir Mekansal Bilgi 
sisteminin oluşturulmasında, yukarda sayılan koşullar 
yönünden bakıldığında, önemli bazı sorunlar vardır. Ancak 
bu koşulların sağlanmasında, yetişmiş insan gücü ve bilgi 
birikimi ile olanak ve potansiyel mevcuttur. 

Harita ve kadastro hizmetleri, Cumhuriyetimizin 
öncelikli hizmetleri arasında değerlendirilmiş, fakat 
başlangıç koşullarında anlayışla karşılanabilecek dağınık-
lık, günümüze kadar süregelmiştir. En son "Mesleki 
Sorunlann Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların 
Belirlenmesi Kurultayı"nda olmak üzere , değişik platform-
larda tartışılıp dile getirildiği gibi, Sektör hizmet ve 
faaliyetlerindeki görünümde: 

- Kurumlar arası eşgüdümün ve koordinasyonun 
yetersiz olduğu, 

Üretimlerde    değişik    standart    uygulamaları 
bulunduğu, 

- Görevlendirmelerde yetki ve sorumluluk açısından 
tutarsızlıklar, değişik kademedeki hizmetlerde formasyon 
gözetiminde belirsizlikler ve uygunsuzluklar bulunduğu, 

- Sektör   Hizmetlerinin   bir   kamu   kurumunca 
yönlendirilmesinin sağlanamadığı 

gözlenmektedir. 
- Büyük ölçekli harita ve kadastro üretim, hizmet ve 

faaliyetlerinde ne ayrı ayn, ne de birlikte çok amaçlı bir 
sistem kavramı bulunmaktadır.. 

- Harita ve  kadastro  bilgilerine  ilişkin  Türkiye 
düzeyinde bir envanter yoktur. Kurumlar programlannda ve 
arşivlerinde  bağımsız  davranmakta,  toplanan  bilgiler 
arasında ilişki kurulamadığı için bilgi alışverişi kolay ve 
sağlıklı yapılamamaktadır. 

Bu koşullar sağlıklı bir mekansal bilgi sisteminin 
oluşturulmasına uygun değildir. Ancak son günlerde 
yukarda özetlenen olmazsa olmaz koşullarının yerine 
getirilmesini sağlayacak önemli atılımlar gerçekleştirilmiş-
tir. Bu atılımlardan birisi, Sistemin içeriğini oluşturacak 
bilgilerin ülke geneline yaygın jeodezik ağlara 
dayandırılmasında kolaylık sağlayabilecek olan, uydularla 
Global Konum Belirleme Sisteminde "Türkiye Ulusal 
Temel GPS Ağı (TUTGA) Hin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde 
kurulmuş olması ve Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı 
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(TUDKA) nın yenilenmiş olmasıdır. Diğer bir girişim, 
standart birliğini ve bilgilerin sisteme yerleştirilmeleri 
esaslarını belirleyen yeni bir "Büyük Ölçekli Mekansal 
(Coğrafi) Bilgilerin ve Haritaların Üretimi Yönetmeliği" 
nin tüm ilgili kurumların katılımı ile hazırlanarak Bakanlar 
Kurulu'nun onayına sunulmuş olmasıdır. Bir başka girişim, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu 
"Tapu-Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)"dir. Bu proje, 
sisteme girecek bilgilerin jeodezik altyapısının ve 
standartlarının temel kurallara uygun olması durumunda bir 
anlam ve önem taşıyacaktır. 

Yapılması gereken ve aynı zamanda yapılabilir olan 
işlemler, önce mekansal bilgi sistemlerinin yukarda sayılan 
olmazsa olmaz koşullarını sağlamak ve öncelikle bu 
koşulların 3. ve 4. Maddede belirtilmiş olanlarını yerine 
getirmektir. Yani sistemin oluşumundan sorumlu ve yetkili 
bir kamu kurumunu görevlendirmek ve sistemin temel 
yapısını yasal dayanaklı kurallara bağlamaktır. Büyük 
ölçekli harita ve kadastro faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi 
ve mekansal bilgi sisteminin oluşturulmasında, görev, 
yetki ve sorumluluk açısından bir reorganizasyon ya da 
yeni bir kurumsal yapılanma zorunlu görülmektedir. Bilgi 
Sistemin yasal çerçevesi de bu düzenleme içinde 
belirtilebilir. 

Bu yapılanmadan sonra; 
a) Mevcut     bilgilerin     sistem     standartlarına 

dönüştürülmesi 
b) Dönüşümü yapılamayacak olanların noksanlıkları 

nın   tamamlanması,   güncellenmeleri   ve   gerekiyorsa 
yenilenmeleri, 

b) Sistem standartlarında yeni bilgilerin toplanması 
çalışmaları ile sağlıklı bir Mekansal Bilgi Sisteminin 

oluşturulması mümkün olabilecektir. 
Ayrıca kurallı, düzenli ve sürekli bir hizmet içi eğitim 

faaliyetinin, sistemin başarı ile oluşturulması ve güncel 
tutulmasında hayati önemi vardır. 
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İnternet Ortamında Temel Jeodezlk Hesaplamalar AH 

İhsan KURT1, Rahmi Nurhan ÇELİK2

Özet 

Bu makalede haritacılıkta kullanılan temel jeodezik programların 
internet ortamında interaktif olarak kullanılmasına ilişkin bir 
uygulama ile ilgili detaylı bilgi aktarılmaktadır. Bu uygulamayla, 
kullanıcıların gereksinim duyabilecekleri temel jeodezik 
uygulamaların internet ortamında yayınlanması ve genel bir 
program arşivi oluşturmanın ilk adımları atılmıştır. 

Temel uygulama programları olarak; julian günü hesabı, 
kartezyen-coğrafı koordinatlar dönüşümü, coğrafi-düzlem 
koordinatlar dönüşümü, 3 ve 6 derecelik dilim genişliği sistemle-
rinde dilimden dilime dönüş hesabı, elipsoid üzerinde I. ve II. 
temel ödev çözümleri ve datum dönüşüm hesabı programları 
hazırlanmıştır. Programların kullanımı tamamen grafik arayüzlü 
olup kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. 

Bu çalışmanın sadece bu programlar ile sınırlı kalmayıp, 
kullanıcıların önerileri ve katkılarıyla geliştirilip bir program 
kütüphanesine dönüşmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Sözcükler 
tntemet, java, applet, temel jeodezik hesaplar 

Abstract 

Interactive Usage of the Basic Geodetic Applications 
via Internet 

in this study, an application about using the basic geodetic 
programs via internet is developed. 

The Applet technology of Java programming language was 
found ideal since its OOP (Object Oriented Programming) and 
GUI (Graphical User Interface) based structure, and platform 
independentfeature. 

The applications ihat were programmed are; fınding the 
julian day, cartesian-geographic coordinates transformation, 
geographic plane coordinates transformation, zone to zone 
transformations, direct and inverse problem on elipsoid, datum 
transformation. Ali programs are GUI based and userfriendly. 

it is aimed that this study develop with the proposals and the 
contributions of the users and become a geodetic program library. 

Keywords 
İnternet, java, applet, basic geodetic applications 

1. Giriş 

Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak bilgiye erişim 
hızının önemi gün geçtikçe artmaktadır. İnternet 
teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kaynak ve uygulama 
araştırma çalışmaları evden veya ofisten, bilgisayarın 
karşısında saniyeler içerisinde yapılabilmektedir. 

Haritacılıkta kullanılan temel jeodezik hesaplamalar, 
bu işle uğraşanların her zaman ihtiyaç duydukları bir 
konudur. Gerek lisans eğitimi sırasında, gerek arazi 
çalışmalarında ve gerekse projelerde kullanılmak üzere bu 
programlara sık sık ihtiyaç duyulmaktadır. Kişiler bu 
ihtiyacı karşılamak için ya kendileri bir programlama dilini 
kullanmakta ya da başkalarının yazdıkları hazır programlan 
bulmaya çalışmaktadırlar. Genellikle görsellikten uzak ve 
kullanıcı kolaylıklı olmayan bu programların dağılımı hem 
sınırlı kalmakta hem de el değiştirdikçe kullanım zorluklan 
başlamaktadır. 

Yine bu tür programların en büyük sakıncası, belli bir 
platforma bağlı çalışmak zorunda olmalarıdır. Burada 
mantık, yazılıma uygun bir sistem aramak yerine, her 
sistemde çalışmaya uygun bir programın seçilmesi 
olmalıdır. 

Başlangıçta programlan yapılmak istenen uygulamalar 
belirlenmiştir. Daha sonra internette sunulacak bu 
programların hazırlanacağı uygun bir dil araştınlmıştır. 
Öncelikle görsel bir dil olan Delphi ile çalışmalara başlan-
mıştır. Programcılık için kolay olan bu dilden, internet 
ortamına çok uygun olmadığı ve Windows işletim sistemine 
bağımlı  yapısı   nedeniyle  vazgeçilmiştir.  Java  diline 
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bakıldığı zaman ise bu dezavantajların ortadan kalktığı ve 
internet programcılığı için oldukça uygun bir tabana sahip 
olduğu görülmüştür. 

Java programlama dili temel olarak Application ve 
Applet olarak ikiye ayrılmaktadır. Applet teknolojisi 
Java'nın internetle ilgili olan kısmıdır. Bu çalışmada temel 
jeodezik hesaplamalar Applet ile hazırlanmış ve internet 
ortamına aktarılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 
Bu sayfaya http://geoinfo.cjb.net adresinden veya 
http://atlas.cc.itu.edu.tr/~celikn adresinden ulaşılabilmekte-
dir. 

2. İnteraktif Web Uygulamaları 

Günümüzde interaktif web hizmetleri, hızla geleneksel statik 
web sayfalarının yerini almaktadır. İnternet teknolojisinin 
ilk zamanlarında web sayfalan sadece statik bir görünüm 
taşımaktaydı. Tıpkı bir duyuru panosu şeklinde, kullanıcı 
sadece metin ve şekillerden oluşan sayfalar arasında 
gezinmekte, etkileşimli bir işlem yapamamaktaydı. 

CGI (Common Gatevvay Interface), ASP (Active 
Server Pages) ve Java gibi interaktif işlemleri destekleyen 
dillerin ortaya çıkmasıyla beraber, internet sayfalarından 
etkileşimli hizmet veren sitelerin sayısı oldukça artmıştır. 
İnteraktif servis sağlayan yukarıdaki programlama 
dillerinin temel görevi kullanıcı ile sunucu arasındaki 
iletişimi sağlamaktır. Bağlanılan sayfadan girilen istekler 
aracı dil tarafından sunucuya iletilir. Sunucuda bu istek 
doğrultusunda yapılan işlemlerin sonucu yine bu dil 
tarafından kullanıcıya aktarılır. 

Bu konuda internet ortamındaki en temel örnek arama 
motorlarıdır. Bu hizmeti veren herhangi bir siteye bağlantı 
kurulduğunda, ilgili bölüme aranması istenilen bilgi ile 
ilgili referans kelimeler girilip sunucuya gönderilir. Sunucu, 
veritabanını sorgular ve cevap verebildiği oranda bilgiyi 
kullanıcıya geri gönderir. Tüm bu işlem adımlarının veri 
taşıma ve interaktif işlem aşamalarında, yukarıda sayılan 
programlama dilleri hizmet verir. 

İnternetin güvenlik konularındaki gelişmeye bağlı 
olarak, interaktif ticari web uygulamalarında önemli 
ilerlemeler kaydedilmiştir. İnternet ortamında yapılacak bir 
alışveriş kredi kartıyla yapılabildiği için, güvenlik ile ilgili 
problemlerin halledilmesi gerekmektedir. Günümüzde bu 
sorunlar büyük ölçüde çözülmüştür. 

2.1.   Genel Uygulamalar 

İnteraktif web uygulamaları genel olarak, ticari, enformatik, 
eğlence ve bilimsel uygulamalar olarak dört bölüm altında 
incelenebilir. Ticari işlemlerini internet ortamına taşımak 
isteyen kuruluşlar, web sayfalarında bu işlemlere yer 
vermektedirler. Bunun artmasına etken olan en büyük 
gelişme, kredi kartıyla işlem yapabilme seviyesinde 
güvenlik sistemlerinin gelişmesidir. 

Enformatik alanındaki uygulamalar, bilgiye ulaşımı 
sorgulamalı bir halde kullanıcıya sunan sitelerdir. Bu 
konuda örnek olabilecek siteler arasında haber portalları 
başta gelmektedir. Ulusal ve uluslararası yayın yapan tüm 
gazete ve televizyonlar, haber arşivlerini interaktif bir 
şekilde kullanıcılara sunmaktadırlar. Ayrıca bilimsel 
kuruluşların veya kişilerin çalışmalarını ilgili web 
sitelerinden interaktif sorgulamalar sayesinde takip etmek 
olanaklıdır. 

Eğlence alanındaki uygulamalar her kesime hitap 
edecek şekilde yaygınlaşmaktadır. Kişisel bilgisayarlarda 
oynanmak için üretilen eğlence amaçlı uygulamalar, 
interaktif programlama dilleri sayesinde web ortamına 
taşınarak farklı coğrafyalardaki kişileri biraraya getirebil-
mektedir. Özellikle sohbet hizmeti veren sitelerin 
çoğalmasıyla beraber yeni arkadaşlıkların oluşması 
yaygınlaşmıştır. 

İnteraktif web uygulamalarının kullanıldığı alanlardan 
birisi de bilimsel ve eğitim amaçlı platformlardır. Bu 
uygulamalar ile birlikte kullanıcılar artık internet üzerinden 
diploma alma şansına bile sahiptirler. Bu çalışmalara örnek 
olarak; yabancı dil eğitimleri, temel eğitim kursları, 
üniversite hazırlık kursları, çeşitli bilim dallarında 
hazırlanan programlar gösterilebilir. Kullanıcı, interaktif 
olarak hazırlanan sitelerden, herhangi bir konu ile ilgili 
forumlara katılabilir veya karşılaştığı sorunlarla ilgili mesaj 
bırakarak daha önce bu problemleri yaşamış veya çözüm 
bulmuş kişilerin yazılarını okuyup sorunlarını hızlı bir 
şekilde halledebilmektedir. Konusuyla ilgili bazı temel 
bilgisayar programlarına ihtiyaç duyan bir kimse, daha 
önceden hazırlanmış programların bulunduğu siteyi 
kullanarak sonuç alabilmektedir. 

2.2.   Jeodezik Amaçlı Web Uygulamaları 

Jeodezik amaçlı web uygulamaları, özellikle hesaplama ve 
formülasyon yükünün fazla olduğu bu alanda oldukça 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulamaları kendi 
arasında GPS uygulamaları, CBS uygulamaları, astronomi 
uygulamaları ve temel jeodezik uygulamalar olarak dört 
bölüme ayırmak mümkündür. 

GPS uygulamaları ile ilgili interaktif olarak hazırlan-
mış en kapsamlı sayfalardan birisi, Amerikan NGS 
(National Geodetic Survey) dairesinin hazırlamış olduğu 
OPUS (Online Positioning User Service) yazılımıdır 
(AN0NİM_a, 2002). Kullanıcı www.ngs.noaa.gov/OPUS/ 
adresine bağlanarak sayfada yer alan formu doldurur ve 
GPS gözlem kütüğünü kendi bilgisayarından sunucuya 
gönderir. Sunucu, bu noktaya en yakın üç sabit istasyonun 
verilerini de hesaba katarak çözümü yapar ve sonucu yine 
interaktif bir şekilde kullanıcıya ulaştırır. 

Coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin yapılan uygulamalar 
zaten başlı başına interaktif özelliklere sahiptir. Kuruluşlar, 
bu alanda yapılmış uygulamaları internet ortamına taşıyarak 
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kullanıcılara sürekli güncellenen bir hizmet vermektedirler. 
Örneğin kent bilgi sistemi web ortamına aktarılmış olan 
Ankara planı üzerinde, çeşitli sorgulamalar vasıtasıyla 
güzergah seçimi yapılabilir. Bu sistemin sadece bir paket 
program şeklinde dağıtıldığı düşünülürse, kullanıcının 
güncel değişikliklerden mahrum kalacağı açıktır. 

Astronomik uygulamalar jeodezinin temel fakat bir o 
kadar da hesap yükünün ağır olduğu alanlardan birisidir. Bu 
alanda meydana getirilmiş oldukça fazla yazılım mevcuttur. 
Bunlardan birisi de Amerika Astronomik Uygulamalar 
Departmanının hazırladığı MICA (Multiyear Interactive 
Computer Almanac) yazılımıdır. Bu yazılım paket program 
olarak pazarlandığı gibi, aynı zamanda internet versiyonu 
da mevcuttur (ANONÎM_b, 2002). http://aa.us-
no.navy.mil/data/docs/webMICA_2.html adre-sinden bu 
yazılımın ana sayfasına ulaşmak mümkündür. 

Temel jeodezik uygulamalarla ilgili interaktif web 
sayfaları genellikle toplu bir halde bulmak mümkün 
olmamaktadır. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümüne sahip bazı üniversitelerin internet sayfalarından 
veya bu işle ilgilenen bazı kimselerin web sayfalarından 
ancak yoğun bir araştırmayla ulaşılabilmektedir. 

23 İnteraktif Web Tasarımı için Programlama Dili 
Seçimi 

23.1 Java programlama dili 

Java, Sun Microsystems tarafından geliştirilen, nesne-
yönetimli bir programlama dilidir. Java ile ilgili çalışmala-
rın başlangıçtaki amacı, platformdan bağımsız bir program-
lama dili ve basit ev aletleri için bir işletim sistemi ortaya 
çıkarmaktı. îlk düşünce, C++ programlama dilini kullan-
maktı. Fakat çalışmalar ilerledikçe, C++'ı geliştirmek 
yerine yeni bir programlama dilinin oluşturulmasının amaca 
daha çok hizmet edeceği düşünüldü ve Java, programlama 
dilleri arasındaki yerini aldı (MORRISON, 1996). 

Bu çalışmada Java'nın kullanılmasının en temel 
nedenleri, nesne yönetimli (object oriented) yapıya ve 
platformdan bağımsız çalışma yeteneklerine sahip 
olmasındandır. Nesnel programlamaya uygun bir dilin bu 
çalışmadaki en büyük avantajı ise, hazırlanan programların 
daha sonraki çalışmalara adaptasyonunun kolay olmasıdır. 
Bu şekilde, yeni uygulamaları tasarlama ve algoritmalarını 
oluşturma aşamalarında oldukça fazla zaman kazanılacağı 
düşünülmektedir. 

Programcılıkta karşılaşılan platforma bağlılık 
problemi, Java ile ortadan kalkmıştır. Kullanıcıların sistem 
olanaklarını değiştirmeden yararlanabilecekleri uygulama-
lar, optimizasyon ve zaman tasarrufu açısından oldukça 
önemlidir. 

23.2 Java'nım Özellikleri 

• Java basit bir programlama dilidir. 
• Java nesne yönetimli bir dildir. 
• Java güvenli bir dildir. 
9 Java platformdan bağımsız bir dildir. 
• Java çok kanallı (multi-threaded) bir dildir. 

2.33   Java'nm Çalışma Biçimi 

Java, bir programlama dili, bir çalışma zamanı sistemi, bir 
yazılım geliştirme elemanları topluluğu ve uygulama 
arayüzü programlarından oluşan bir yazılımdır 
(JAWORSKI, 1996). Bir Java programı yapmak için 
program yazılımcısı, daha önceden tanımlanmış uygulama 
arayüz programlarını kullanarak, kaynak program kodlarım 
oluşturur. Java derleyicisi vasıtasıyla programı derler. Bu, 
derlenmiş kaynak kodunun (class dosyası) oluşumuyla 
sonuçlanır. Derlenmiş kod, makine diline dönüşmüş 
durumdadır ve java çalışma sisteminin merkezini oluşturan 
Java sanal makinesinin (java virtual machine) çalıştırabile-
ceği bir formattadır. Java sanal makinesi, işletim sisteminin 
ve bilgisayar donanımının olanaklarını kullanarak çalışan 
ve yazılımın içine yerleştirilmiş bir mikroişlemci gibi 
düşünülebilir. Halbuki Java sanal makinesi gerçek bir 
mikroişlemci olmadığı için, derlenmiş java kodu kullanıcı 
bilgisayarının makine komutlarıyla direkt çalışmaktan 
ziyade yorumlanarak işleme konmaktadır. Java, çalışma anı 
sistemi (run-time system) sanal makine ile birlikte kullanıcı 
arayüzü programlarını ilgili işletim sistemi ve bilgisayarda 
çalıştırmaya yarayacak dinamik bağlantı kütüphaneleri gibi 
ilave yazılımlardan oluşur (JAWORSKI, 1996). 

Java'nm taşınabilirliğinin anahtarları, onun çalışma anı 
sistemi ve uygulama arayüz programlarıdır. 

Çalışma anı sistemi, Sun Microsystems'in tüketici 
elektroniği ile ilgili bir yazılım platformu kurmak için 
yaptığı ilk çalışmalardan doğan oldukça sıkı yapılı bir 
sistemdir. Bu platform, varolan herhangi bir mikroişlemci 
etrafında dizayn edilmemiştir. Basit ve etkili olabilmesi için 

Şekil 1: Java uygulamasının kullanıcı bilgisayarında 
nasıl görüntülendiğini gösteren diagram. 
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en baştan tasarlanmıştır ve herhangi bir donanım yapısına 
bağlı kalmadan oluşturulmuştur. Çalışma anı sisteminin 
basit, etkili, bütünleşik ve bağımsız yapılı tabiatı, onun 
değişik sistemlere uyarlanabilir ve yüksek performanslı 
olmasını sağlamıştır. 

Java interneti tamamen değiştirmektedir; çünkü önceki 
web yazılım sistemlerini kullanarak ulaşılamayacak 
interaktifliğe ve bilgi erişimine zenginlik getirmektedir. 

Java, programcılara internet üzerinden dağıtabilecekle-
ri ve çok çeşitli bilgisayarlarda çalıştırabilecekleri bir 
yazılım geliştirmelerine olanak sağlar. Sonuç programın 
içeriği, bağlanılan siteyi web sunucusundan kullanıcının 
ekranına taşır. Şekil 1, Java'nın interaktif özelliğinin 
zenginliğini ve sunucudan çok kullanıcı merkezlilik özelli-
ğini göstermektedir (COHN, 1996). 

3. Temel Jeodezik Hesaplamalar İçin Wefo 
Tasarımı 

3.1.   Hedef Kitle ve Gereksinimlerin Tespiti 

Haritacılıkta kullanılan temel jeodezik hesaplamalar, bu işle 
uğraşanların her zaman ihtiyaç duydukları bir konudur. 
Gerek lisans eğitimi sırasında, gerek arazi çalışmalarında ve 
gerekse projelerde kullanılmak üzere bu programlara sık sık 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Lisans eğitimi sırasında yapılan hesaplamalarda 
sonuçların kontrolü oldukça önemlidir. Çünkü bu 
hesaplamaların formülasyonları oldukça fazladır. Öğrenci-
nin bulduğu sonuçlan kontrol edebilmesi veya doğrudan bu 
programları kullanarak problemi çözmesi açısından bu 
çalışmanın faydalı olacağı düşünülmektedir. Temel 
jeodezik hesapların internet ortamından interaktif bir 
şekilde yayınlanması sayesinde herkesin bu uygulamalara 
rahatça erişebilmesi hedeflenmektedir. 

Arazi ve proje çalışmalarında, ihtiyaç duyulabilecek en 
basit bir uygulamaya hemen ulaşamamak, bu hesapların 
kullanıcının kendisinin yapmasına ve vakit kaybetmesine 
neden olmaktadır. Dünyanın her yerinden ve saniyeler 
içinde ulaşabileceği bir web sayfasından bu işlemlerini 
görsel   bir   şekilde   yapabilmesi   yine   bu   çalışmanın 
hedeflerinden birisidir. 

Hedef kitle olarak sadece haritacıların değil, arazide 
basit GPS ölçmeleri yapan veya elindeki koordinatları 
başka bir sisteme dönüştürmek için program arayan 
kişilerin bu çalışmadan faydalanabileceği değerlen-
dirilmektedir. Bu konuyu bir örnekle açıklayacak olursak; 
basit bir el GPS'i ile arazide fay hattının koordinatlarını 
belirleyen bir jeolog veya deprem bilimci alıcıdan 
okuyacağı WGS-84 koordinatlarını elindeki ED-50 
datumundaki harita üzerine işaretlemek isterse sadece 
datum farkı nedeniyle, yaklaşık 100-150 m civarında bir 
konum hatası yapmış olacaktır. Halbuki internet sayfasına 
girip datum dönüşümü programını kullanırsa, yaklaşık bir 

metre doğrulukta bir dönüşüm yapmış olacaktır. Bu 
programı kullanmak için herhangi bir haritacıdan yardım 
almasına bile gerek yoktur, çünkü sayfanın grafik arayüzü 
onu yönlendirecek ve kolayca hesaplama yapmasını 
sağlayacaktır. Hatta, elde ettiği coğrafi koordinatları yine 
aynı sayfada bulabileceği düzlem koordinat elde etme 
programı ile dönüştürerek sonuçlarını bu formatta sunma 
olanağı bile bulabilecektir. 

Kısacası bu uygulama, haritacılıkla uğraşanların 
dışında sayfayı inceleyen herkes eğer işine yarayacak bir 
hesaplama uygulaması bulursa, bunu kolay bir şekilde 
kullanabilmesi amacına da uyacak şekilde tasarlanmıştır. 

32. Temel Jeodezik Hesapların Web Ortamındaki 
Yapısı 

Programların hazırlanmasında Java programlama dilinin 
Applet teknolojisi kullanılmıştır. Öncelikle internet 
üzerinden sunumu yapılacak olan jeodezi programlarının 
hangileri olacağı planlanmıştır. Bu programlar belirlenirken 
kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu temel uygulamalara 
öncelik verilmiştir. Uygulamalar sırasıyla; 

• Julian günü, GPS haftası hesabı , 
• Kartezyen-Cografık koordinatlar dönüşümü, 
• Cografık-UTM koordinatlar dönüşümü, 
• 3 Derecelik sistemde dilimden dilime dönüşüm, 
• 6 Derecelik sistemde dilimden dilime dönüşüm, 
81. Temel ödev çözümü, 
• II. Temel ödev çözümü, 
• Datum dönüşüm programı 

olarak seçilmiştir (KURT, 2002). 
Daha sonraki aşamada seçilen programların 

formülasyonları ve algoritmaları hazırlanmıştır. 
Algoritmalar hazırlanırken birden fazla programın 
kullanabileceği bazı alt programlar ayrıca hazırlanmıştır. 
Örneğin çoğu uygulamada kullanılan elipsoid seçimi ve 
derece-radyan dönüşümü gibi programlar, bir kere 
hazırlanıp derlenerek class dosyalan oluşturulduktan sonra, 
ihtiyaç duyulan tüm programlann alt programı olarak dahil 
edilmiştir. 

Ana uygulamalann kodlan yazıldıktan sonra JDK 
(Java Development Kit) yazılımı kullanılarak class 
dosyalan oluşturulmuştur. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla 
ana appletlerin hazırlanmasına geçilmiştir. Appletlerin 
hazırlanmasında Visual Cafe Standart Edition 4.1 yazılımı 
kullanılmıştır. Bu yazılımda, her bir uygulama için bir proje 
oluşturulmuştur. Daha önce hazırlanan uygulamalann class 
dosyalan projeye dahil edildikten sonra applet'in grafik 
arayüzü, yazılımın hazır nesneleri kullanılarak 
tasarlanmıştır. 

Kullanıcıya düşen görev, nazır bileşenler ile kendisinin 
hazırladığı programlar arasındaki ilişkiyi düzenleyecek 
kodlan yazmaktır. Bu ilişkiyi daha iyi açıklamak için 
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kartezyen ve coğrafik koordinatlar arasında dönüşüm yapan 
uygulamayı ele alalım. Şekil 2'de bu uygulamayı 
gerçekleştiren programın arayüzü verilmektedir. Şekilde 
istenilen elipsoid seçilip ilgili alanlara X, Y ve Z değerleri 
girilip "XYZ»GEO" düğmesine basıldığında, öncelikle 
seçilen elipsoidin parametrelerini almak üzere elipsoit 
seçim programı çağrılır. Daha sonra X, Y, Z değerleri ve 
ilgili elipsoidin parametreleri girdi olarak ana programa 
gönderilir. Ana programda hesaplama yapıldıktan sonra 
sonuç değerler applet'e gönderilir. Sonuçlar derece-radyan 

applet'in çalıştırılması için gerekli komut <APPLET> 
komutudur. Yine aynı örnekten yola çıkarak bu uygulama 
için oluşturulmuş HTML dosyası şu şekilde kodlanmıştır : 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Autogenerated HTML</TITLE> 
</HEAD> 
<center> 
<BODY> 

  

Şekil 2 : Kartezyen-Coğrafi Koordinat dönüşümü yapan programın arayüzü 

Buradan gelen sonuçlar enlem, boylam ve yükseklik 
hanelerinde görüntülenir. Aynı aşamalar diğer 
düğme(GEO«XYZ) için de geçerlidir (KURT, 2002). 

Applet'in arayüzü hazırlanıp diğer programlarla 
birlikte derlendikten sonra proje dizininde programa ilişkin 
bütün class dosyalan oluşmuş demektir. Örnek olarak yine 
yukardaki programın ilgili dosyalan şöyledir : 

• ellsec.class 
8 xyzgeoapplet .class 
9 xyzgeo .class 
• xyzgeoapplet$SymAction.class 
• dms .class 
• xyzgeoapplet$SymFocus .class 

Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi Java dilinin 
Applet uygulaması ancak bir tarayıcı içinde 
çalışabilmektedir. Bir tarayıcının öncelikle bir dosyayı 
görüntüleyebilmesi için HTML (Hyper Text Markup 
Language) dosyasının kodlannın yazılması ve kaydedilmesi 
gerekir. HTML dosyasından ve dolayısıyla tarayıcıdan 

<APPLET CODE= " xyzgeoapplet .class " 
WIDTH=650 HEIGHT=300x/APPLET> 

</BODY> </HTML> 

Burada koyu renli olarak yazılı kısım applet'in 
çağrıldığı komut satırıdır. Parametre olarak applet'in 
tarayıcıda çalışacağı pencerenin boyutlan da bu satırda 
belirtilmelidir. Dosya olarak ana applet'in class dosyası 
olan xyzgeoapplet.class yazılı olmakla beraber aynı dizinde 
bulunan ve yukanda verilen tüm class dosyalan çalışma 
esnasında kullanılmaktadır. 

Sonuç olarak elimizde bir HTML dosyası ve 
derlenmiş program dosyaları bulunmaktadır. HTML 
dosyası tarayıcıda çalıştırıldığında applet otomatik olarak 
yüklenir ve çalışmaya hazır halde bekler. Fazla sayıda class 
dosyasının diğer pogramların dosyalan ile aynı dizinde 
bulunması kanşıklığa sebep olacağından, java'nm "jar" 
komutu kullanılarak bir arşiv dosyasına uygulamanın tüm 
dosyalan yerleştirilmiştir. Yukarıdaki HTML koduna 
yapılan 
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<APPLETCODE="xyzgeoapplet.class" 
archive="xyzgeo.jar" width=650 

height=300x/APPLET> 

eklemeyle birlikte, sonuç olarak elimizde her uygulama için 
bir HTML dosyası ve bir de java arşiv dosyası 
bulunmaktadır. 

Son olarak, yapılan uygulamaların düzenli bir şekilde 
sunulması için bir "index.html" dosyası hazırlanmış ve 
kullanıcının istediği programa erişmesi için buradan seçim 
yapması istenmiştir. Index dosyasına http://geoinfo.cjb.net 
adresinden erişmek mümkündür. 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Bu çalışmada, haritacılıkla ilgilenen herkesin ihtiyaç 
duyacağı temel jeodezik hesapların programları yapılmış ve 
internet ortamında kullanıcıların istifadesine sunulmuştur. 

Programlama dili olarak, nesnel programlama 
tabanına sahip bir dil olan Java'nın Applet teknolojisi 
kullanılmıştır. Bundaki temel amaç, programların 
platformdan bağımsız bir şekilde çalışmalarının istenmesi-
dir. Kullanıcının tek sahip olması gereken şey, Java'yı 
destekleyen bir internet tarayıcısıdır. Eğer bu özellikte bir 
tarayıcı kullanılmıyorsa, internet üzerinde interaktif 
bankacılık işlemlerinden tutun da daha birçok gelişmeden 
mahrum kalınacak demektir. Günümüzde popüler olarak 
kullanılan tüm tarayıcılar (Internet Explorer, Netscape vb.) 
zaten Java'yı desteklemektedir. İnternet programcılığının 
gelişmesinde Java'nın etkisi oldukça fazladır. Sonuç olarak 
kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan sistem otomatik 
olarak kurulu bir şekilde gelmektedir. 

Java'nın platformdan bağımsız çalışabilme özelliği 
sayesinde, ilerde ihtiyaç duyulabilecek sorunlar ortadan 
kalkmaktadır. Bu sayede, programların yerleştirileceği 
sunucunun önemi ortadan kalkmaktadır. Örneğin, Windows 
işletim sistemi tabanlı bir yazılım olan ASP (Active Server 
Pages) ile hazırlanan bir program sadece Windows tabanlı 
bir sunucuyla çalışabilmektedir. UNIX tabanlı bir sunucuda 
çalışması mümkün değildir. Fakat Java ile hazırlanan bir 
program yerleştirildiği sunucuda sadece bir misafir gibi 
davranır ve internet bağlantısı ile kullanıcının bilgisayarına 
yüklendikten sonra, sanki o bilgisayarın kendisinde 
saklıymış gibi hızlı çalışır. 

Bu uygulamalar sadece internet üzerinde değil, 
kullanıcının bilgisayarında, tıpkı paket yazılımlarda olduğu 
gibi, herhangi bir bağlantıya gerek duymadan da 
çalışabilmektedirler. Üstelik hazır yazılımların ihtiyaç 
duyacağı bazı özel sistem gereksinimlerine de ihtiyaç 
duymazlar. Yukarıda belirtildiği gibi, sadece basit bir 
tarayıcının içinde, kullanıcı kolaylıklı bir şekilde çalışmak-
tadırlar. 

Bu çalışma, genel bir program arşivine başlangıç 
teşkil etmektedir. Sayfadaki programları kullanan kişilerin 

önerileri doğrultusunda bu çalışmayı ilerletmek 
mümkündür. Aynı zamanda bu konuya ilgi duyanların 
katkılarıyla da sayfanın zenginleşeceği düşünülmektedir. 
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Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı ve Jeodezi - Fotogrametrl (Harita) Mühendisliği 

Ahmet AÇLAR1, Hülya DEMİE2, Volkan ÇAĞDAŞ3 : 

Özet 

Bu makalede; ülkemizde, dünyada kamusal, sosyal ve ekonomik 
işlerin yürütülmesinde temel oluşturan ve son yıllarda taşınmaza 
dayalı sermaye piyasası araçlarının ortaya çıkmasıyla önemi daha 
da artan taşınmaz değerleme uzmanlığı, sınavı ve bu uzmanlık 
kolunun mesleğimizle olan ilişkisi ele alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler 
Taşınmaz Değerlemesi, Sermaye Piyasası, Değerleme Uzmanlığı, 
Uzmanlık Sınavı. 

Abstract 

Real Estate Valuation Expertise and Surveying 
Engineering 

in the world and om country, real estate valuation constitutes 
basis in social and economic works. Also it has started to gain 
more importance due to the fact that capital market tools which 
depend on real estate values are going into effect. Thus in this 
paper, real estate valuation expertise, expertise exam and rela-
tionship between this expertise field and surveying engineering 
will be held on. 

Key Words 
Real Estate Valuation, Capital Market, Valuation Expertise, 
Expertise Exam. 

1. Giriş 

Vergi hesaplamaları, kamulaştırma, devletleştirme, 
özelleştirme, toprak düzenlemeleri gibi kamusal; sermaye 
piyasası, bankacılık, kredilendirme, sigortacılık vb. özel 
sektör gereksinimleri için başvurulan taşınmaz değerlemesi, 

kamunun ve bireylerin haklarının korunması açısından da 
çok önemli bir uzmanlık alanıdır. Özellikle son yıllarda 
ülkemizde gelişmekte olan taşınmaza dayalı sermaye 
piyasası araçlarının yaygınlaşması; bu araçların dayanağını 
oluşturan taşınmazların objektif ve bilimsel olarak 
değerlemelerini gerektirmektedir. Bu da değerleme ve tüzel 
dayanaklarının, uzmanlık ve değerleme yöntemleri 
yönünden standartlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmiş Avrupa ve 
Amerika ülkelerinde taşınmaza dayalı sermaye piyasaları 
kısa sürede önemli yerler almış ve gelişmekte olan pek çok 
ülke de kalkınmalarına geniş halk kitlelerinin desteğini 
alabilmek için bundan yararlanmaya başlamışlardır. Bu 
konu ülkemiz sermaye piyasasında da Özelleştirme Yasası 
uygulamaları ve büyük şirketlerin sermaye artırımı 
istemleri nedenleri ile son on yılda büyük önem 
kazanmıştır. Taşınmaz piyasası araçlarının ana kaynağını 
oluşturan taşınmazların değerlemesinde, sermaye 
piyasalarında değerleme uzmanları ve "Gayrimen-kul 
Ekspertiz Şirketleri" önemli rol oynamaktadırlar 
(AÇLAR, DEMİR, ÇAĞDAŞ 2000). 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 
ülkemizde taşınmaz değerlemesini bir meslek olarak gören, 
kural, etik ve uygulama standartlarını belirleyen, uzmanlık 
alanına giriş ve çıkışı kontrol eden bir kuruluşun 
oluşturulması ile değerleme kuralları, yöntemleri, 
değerleme sırasında dikkat edilecek faktörlere ilişkin iki 
tebliğ yayımlanmıştır. 

2* Yürürlükteki Tüzeye Göre Değerleme 
Uzmanlığı 

Ülkemizde bazı yasa hükümlerinin hakça uygulanabilmeleri 
için taşınmaz değerlerinin saptanması ve güncel tutulması 
gerekmektedir. Bu bağlamda başta Anayasamız olmak 

Prof. Dr., YTÜ inşaat Fakültesi, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı, Beşiktaş/istanbul 
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üzere; Medeni Yasa, Kamulaştırma, Emlak, Vergi Usul, 
Arsa Ofisi, Devlet İhale, Gelir, Belediye Gelirleri, Harçlar, 
Kadastro, İmar, Özelleştirme, Sermaye Piyasası, 
Gayrimenkul Kiraları, Kat Mülkiyeti, Köy Yasalarını 
sayabiliriz. Ayrıca son yirmi yılda çıkarılan imar afları gibi 
daha birçok yasanın içinde tanımlanan ya da dolaylı olarak 
geçen hükümlere göre taşınmaz değerlerinin güvenli 
belirlenmesi zorunludur. 

Bunlar içinde değerlemeye İlişkin ayrıntılı hükümlerin 
bulunduğu eski 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nda; 
değer belirlemede görevli "ti, İlçe Kıymet Takdir 
Komisyonları"nın beş kişiden oluşması ve iki üyenin 
belediye meclisi tarafından bölgedeki taşınmaz iyeleri 
arasından, diğer üç üyenin ise idare kurulunca seçilmesi 
öngörülmekteydi. Ancak, 24.04.2001 tarih ve 24393 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı 
Kamulaştırma Yasasında Değişildik Yapılması 
Hakkında Yasa ile idarelere, kamulaştırma kararı alınan 
taşınmazın pazarlık yoluyla satın alınması ya da trampası 
için kestirim bedeli belirleme ve bu işlevi yerine getirecek 
"Kıymet Takdir Komisyonu" kurma yetkisi verilmiştir. 
Yasanın sekizinci maddesi; "...kamulaştırmayı yapacak 
idare, bu yasanın 11'inci maddesindeki esaslara göre ve 
konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da 
rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından 
ve mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı 
bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini 
bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinde en az üç 
kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir 
komisyonunu görevlendirir." hükmüyle, komisyonlara 
sanayi ticaret odaları, yerel emlak komisyoncuları gibi 
uzman kurumlardan bilgi alma olanağı tanınmıştır. Ama 
komisyonun kimlerden oluşacağı belirtilmemiştir. 
Kamulaştırma yapmaya yetkili idarelerin çokluğu ve bu 
idarelerde eğitimli ve deneyimli değerleme uzmanı 
sayısının yetersiz olması, hatta bazı kurumların örgütsel 
yapılarından dolayı bu tür uzmanları çalıştıramamasmın 
yeni sorunlar doğuracağı açıktır. Teknik, hukuki ve 
ekonomik bir altyapı ile değerlemesi yapılan yöre 
taşınmazlarına ilişkin bilgi sistemi gerektiren değerleme 
işlemi, eğitimli ve deneyimli uzmanlarca yapılmalıdır 
(ÇAĞDAŞ 2001). 

Pazarlık yoluyla anlaşılamadığı durumda, değerleme 
yetkisi verilen Asliye Hukuk Mahkemelerinin 
görevlendireceği "Bilirkişi Kurulu"; kamulaştırmaya 
konu olan yerin cins ve niteliğine göre; üçü odalar 
listesinden, ikisi idare kurulu listesinden seçilmek üzere beş 
kişiden oluşacaktır. Bununla birlikte, idare kurulu 
tarafından seçilen bilirkişilerin; bölgede taşınmaz iyesi 
mimar, mühendis olmaları gerekmektedir. Ayrıca yasa, 
bilirkişi kuruluna yönelik Maliye ile Bayındırlık İskan 
Bakanlıkları ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) tarafından bir yasal düzenleme yapılmasını da 
öngörmektedir. 

Değerleme uzmanlarına ilişkin hükümlerin bulunduğu 

bir diğer yasal düzenleme ise 27.11.1994 tarih ve 22124 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4046 sayılı 
Özelleştirme Yasası'dır. Yasa; özelleştirme programına 
alman kuruluşların değerleme işlemlerini gerçekleştirmek 
amacıyla "Değer Tespit Komisyonları" kurulmasını 
öngörmüştür. Bu komisyonlar; özelleştirilecek kuruluşun 
özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup başkanının 
başkanlığında, bu başkanlıkta görevli bir uzman, proje 
değerlendirme ve hazırlık daire başkanı ya da.bu dairede 
görevli bir uzman, sermaye piyasaları daire başkanı ya da 
bu dairede görevli bir uzman ile taşınmaz işlemlerinden 
sorumlu proje grup başkanı ya da bu grup başkanlığında 
görevli bir uzman olmak üzere beş üyeden oluşacaktır. 
Komisyonlar; değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek 
kuruluşun niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, gelecekteki 
nakit akışı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör ve 
pazarın özellikleri, sahip olduğu sanayi, ticarî ve sosyal 
tesisler, makine araç ve gereçler, donanım, malzeme ve 
hammadde ile yarı mamul ve mamul madde stokları, her 
türlü taşınır ve taşınmaz mallan, vasıfları ve halihazır 
durumları, senetli ve senetsiz bütün alacak ve borçları ile 
tüm hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa 
uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak; 
indirgenmiş nakit akımları, defter değeri, net aktif değeri, 
amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, 
fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa 
değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı 
yöntemlerinden en az üçünü uygulayarak yürütürler. 

18.07.2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4706 sayılı Hazineye Ait 
Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 
Vergisi Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yasa'nın birinci maddesi ise yasa işlevlerini yerine 
getirecek "Değer Tespit Komisyonu"nun; "Bakanlar 
Kurulu'nca satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz 
malların değer tespit işlemlerini yapmak üzere, taşınmazın 
satışının yapılacağı il veya illerde; il defterdarının 
başkanlığında, milli emlak dairesi başkanlığı kurulan 
yerlerde milli emlak dairesi başkanı ve emlak müdürü, 
olmayan yerlerde milli emlak müdürü, taşınmaz mal mülhak 
ilçede ise ilçe mal müdürü, bayındırlık ve iskan il müdürü, 
tarım il müdürü, kültür il müdürü, turizm il müdürü, orman 
işletme müdürü, orman ve köy ilişkileri başmühendisi, tapu 
sicil müdürü, kadastro müdürü, ilgili belediye başkanı, Türk 
Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği il koordinasyon 
kurulu sekreteri ve emlakçiler odası veya derneği 
başkanından.."oluşmasını öngörmüştür. Yasa ayrıca, satış 
kararı alınan taşınmazların tahmini bedelinin belirlenmesi 
amacıyla -sonraki bölümlerde değinilecek olan- 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Yasası'na tabi değerleme şirketlerinden 
yararlanılmasına da olanak tanımıştır. 

Ülkemiz sermaye piyasalarına gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları (GYO), gayrimenkul sertifikalan gibi taşınmaza 
dayalı menkul kıymetlerin de 90 'lı yıllarda girmeye 
başlaması değerleme uzmanlığının önemini arttırmıştır. 
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GYO portföyündeki ve gayrimenkul sertifikalarına konu 
olan taşınmazların değerleme işlemleri halen SPK'nm 
tanıdığı iki değerleme şirketi tarafından yapılmaktadır. 
Bunlar, "Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme 
AŞ" ve "Emlak Gayrimenkul Ekspertiz AŞ"dir. 
Sektörde rakipsiz olan bu iki şirket, piyasadaki istemi 
nitelik ve nicelik yönünden karşılayamamaktadır. Bu 
gelişmeler karşısında SPK, sermaye piyasasında faaliyet 
gösteren kurumların taşınmazla ilgili işlemlerinin sağlıklı, 
güvenilir, daha saydam bir şekilde yapılabilmesi ve 
düzenleyici bir örgütün kurulması için çeşitli çalışmalar 
yapmıştır. Ve sonunda; 11.08.2001 tarih ve 24490 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:VIII, 34 no'lu Sermaye 
Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve 
Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve 
12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Seri:VIII, 35 no'lu Sermaye Piyasası 
Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek 
Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kerulca Listeye 
Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe 
girmiştir. 

4487 sayılı yasayla değişik 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Yasası'nın 22'inci maddesine dayanılarak 
çıkarılan Sermaye Piyasası Faaliyetlerinde Bulunanlar İçin 
Lisanslama ve Merkezi Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar 
Tebliği; sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki 
yeterlilik ve niteliklerinin belirlenmesini, lisans verme ve 
sicil tutmaya ilişkin koşullan düzenlemeyi ve gerekli eğitim 
programlarının açılmasını hedeflemektedir. Tebliğ bu 
amaçlan gerçekleştirmek için lisanslama ve merkezi sicil 
tutma faaliyetlerini yerine getirecek "Sermaye Piyasası 
Araştırma-Geliştirme ve Lisanslama AŞ" (SPEAGLAŞ) 
adlı bîr anonim şirket kurulacağını öngörmüştür. Bugüne 
dek böyle bir şirket kurulmamıştır. SP Kurulu bu işleri 
"Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama ve Sicili Tutma 
Grup Başkanlığı" aracılığıyla sürdürmektedir. Bu nedenle 
Şekil l'de önerdiğimiz; ülkemizdeki taşınmaz değerleme 
sistemine ilişkin kurumsal yapıda değinilen şirket kesik 
çizgilerle gösterilmiştir. Ama ülkemizde ileride çok önemli 
bir meslek grubu oluşturacağını kestirdiğimiz taşınmaz 
değerleme hizmetleri için böyle bir şirketin ve alt 
birimlerinin SPK bünyesinde de oluşturulması yerinde 
olacaktır kanısındayız. 

Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama ve Sicili Tutma 
Grup Başkanlığından lisans alacak Gayrimenkul Değerleme 
Şirketi; "SPK'nca listeye alman gayrimenkul değerleme 
şirketini", lisans kavramı ise; "sınavlarda başarılı olunması 
durumunda ilgili faaliyet alanı itibarıyla SPK tarafından 
verilen mesleki yeterliliği gösterir belgeyi" ifade 
etmektedir. 

Tebliğ'in altıncı maddesi; değerleme şirketlerinde 
çalışacak değerleme uzman adaylannm, lisans belgesi 
alabilmeleri için değerleme uzmanlık sınavına girerek 
başanlı olmalannı ve alınacak lisans belgelerinin, her dört 
yılda bir yenilenmesini zorunlu tutmuştur. Yenileme için 

değerleme uzmanlarının "Lisans Yenileme Eğitim 
Programlarına" katılmalan gereklidir. Tebliğ'in 24'üncü 
maddesine göre; bu eğitim programlan SPK ya da başka 
kurumlar tarafından düzenlenebilecektir. Uzmanlık sınavı 
ise; "Gayrimenkul değerleme esasları, mesleki mevzuat ve 
etik kurallar, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, temel 
finans matematiği, ilgili vergi mevzuatı" temel konulanm 
ve SPK 2002/10 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen alt 
başlıklan kapsamaktadır (Bakınız EK 1). Senede üç kez, 
Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılacak Değerleme 
Uzmanlığı sınavı için SPK, Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi ile anlaşmış, sınavların 
yürütülmesine yönelik bu kuruma yetki vermiştir. 

Seri:VIII 35 no'lu Sermaye Piyasası Mevzuatı 
Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve 
Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin 
Esaslar Hakkında Tebliğ ise ülkemizde değerlemeyi bir 
meslek olarak gören ve değerleme uzmanlarının 
niteliklerini belirleyen ilk yasal düzenlemedir. Tebliğ'de, 
sermaye piyasasına tabi şirketlerin zorunlu yaptırması 
gerekli değerleme işlemlerini yapmak üzere SPK listesine 
alınacak değerleme şirketlerine ilişkin hükümler 
bulunmaktadır. 

Tebliğ'in üçüncü maddesinde, Gayrimenkul 
Değerleme Şirketi: "Bir gayrimenkulun, gayrimenkul 
projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların 
belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız 
olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa 
ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda 
kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı 
olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi 
değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda 
faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda 
ekspertiz kurumu olarak ifade edilen hizmet şirketi"; 
Değerleme Uzmanı ise: "Bir gayrimenkulun, gayrimenkul 
projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların 
değerlemesini yapacak, gayrimenkul değerleme şirketleri 
tarafından istihdam edilen, şirketin faaliyet konusunu 
yakından ilgilendiren inşaat mühendisliği, harita ve 
kadastro mühendisliği, işletme, ekonomi, mimarlık ve şehir 
ve bölge planlaması gibi alanlarda asgari 4 yıllık üniversite 
mezunu ve gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl 
tecrübesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine 
Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişiler" şeklinde 
tanımlanmıştır. Tebliğ ayrıca, değerleme şirketinde 
istihdam edilmesi zorunlu olan bir Sorumlu Değerleme 
Uzmanı'nı; "Şirket sermayesinde asgari %10 oranında 
pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 
yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için 
belirtilen şartların tamamını taşıyan ve şirket adına 
değerleme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile 
yürüten ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına 
imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanı" olarak 
tanımlamıştır. 
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Değerleme şirketlerinde olması gereken nitelikler ise: 
* Anonim şirket olmaları, 
* Esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Yasası 

hükümlerine uygun olması, 
* Ödenmiş sermayelerinin en az 300 milyar TL 

olması, 
* Ödenmiş sermayelerini temsil eden hisse 

senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkarılmış 
olması, 

* Hisse senetlerinin tamamının isme yazılı olması, 
* Ödenmiş sermayesinin en az %75'inin, en az iki 

sorumlu değerleme uzmanına ait olması, 
* Sorumlu değerleme uzmanları dahil en az beş adet 

değerleme uzmanının istihdam edilmesi, 
* Faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli mekan, 

personel ve donanıma sahip olması olarak 
belirlenmiştir 

Değerlemenin objektif ve şeffaf olarak yapılması için 
değerleme uzmanlarının bağımsız, tarafsız ve dürüst 
olmaları gereklidir. Değerleme raporunun belirlenen 
standartlara uygun olmaması, yeterli incelemenin 
yapılmaması, hatalı verilerin kullanılması gibi nedenlerle 
müşterilerin ya da değerleme raporundan yararlanan üçüncü 
kişilerin zarara uğramaması için değerleme şirketleri ve 
uzmanlarına cezai sorumluluk yüklenerek olası 
suiistimallerin önlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, değerleme 
şirketleri tarafından hazırlanacak değerleme raporunun en 
az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması 
zorunludur. 

Tebliğ'in 15'inci maddesinde değerleme şirketlerinin 
yapamayacağı işler belirlenmiştir. Buna göre değerleme 
şirketleri: "Değerleme faaliyeti dışında taşınmazlarla ilgili 
piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve 
buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve 
geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi 
kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti 
verebilirler. Emlak komisyonculuğu dahil başka bir 
faaliyette bulunamazlar." Değerleme uzmanları ise; "Aynı 
anda birden fazla gayrimenkul değerleme şirketinde görev 
alamaz, emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamaz, 
meslekleri ile ve meslek onurlarıyla bağdaşmayan 
davranışlarda bulunamaz, bilgi ve yeteneklerinin yeterli 
olmadığı işleri kabul edemez ve değerleme hizmeti 
verdikleri ortaklıklar ile iştiraklerinde her ne unvanla 
olursa olsun aradan iki yıl geçmedikçe görev alamazlar". 

İlgili Tebliğ değerleme ilkeleri açısından 
incelendiğinde; değerleme konusunda yürürlükte olan 
tüzemizde bulunmayan yenilikler getirmektedir. Bu 
yeniliklerden biri Tebliğ'in ekler bölümünde geçen ve 
"Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde, projenin 
değerleme tarihi itibariyle bitirilmiş olması varsayımı ile 
Türk Lirası üzerinden ve ayrıca değerleme tarihi itibariyle 
tamamlanmış kısmının arsa değeri dahil Türk Lirası 
üzerinden değerinin takdir edilmesi..." hükmü ile ifade 
edilen yatırım değeri kavramıdır. Genelde uzmanların 

üzerinde çalıştıkları ve kamulaştırma, vergilendirme 
tüzemizde geçen rayiç değer kavramını, "AÇLAR (1989): 
Taşınmazın özelliklerine, niteliklerine ve konumuna göre 
normal piyasa koşullarında, olağandışı ve bireysel 
davranışlardan etkilenmeyen, değerleme günündeki alım-
satımda ulaşılması olası fiyat." olarak tanımlamıştır. Rayiç 
değer objektif bir kavramdır. "SEÇKİN (1998) ise; 
taşınmazların, yatırımcıların varsayımları ile söz konusu 
taşınmaza sahip olunduğunda gelecekteki faydaların 
tümünü ifade eden bir yatırım değeri kavramıyla da 
değerlenebileceğim belirtmektedir." Kişiden kişiye ve 
taşınmaza yapılan yatırımın niteliklerine göre farklılaşan 
yatırım değeri sübjektif bir kavramdır. Özellikle GYO ve 
gayrimenkul sertifikalarında karşılaşacağımız, rayiç değer 
kavramından farklı olan yatırım değeri; çeşitli ekonomik 
değişkenler, taşınmazın gelecekteki getirişi, pazardaki 
sunu-istem, yönetsel kararlar, çevresel ve sosyo-kültürel 
etkiler gibi pek çok değişkeninin kestirilmesini gerektirir 
(ÇAĞDAŞ 2001). Yasa koyucu bu amaçlarla değerlemede; 
"Gayrimenkulun bulunduğu bölgenin analizi, mevcut 
ekonomik koşulların ve gayrimenkul piyasasının analizi, 
üzerinde proje geliştirilen arsaların boş arazi ve proje 
değerleri, nakit/gelir akışları analizi, maliyet oluşumları 
analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en 
yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi" gibi değerleme 
analizlerinden yararlanılması gerektiğini ifade etmiştir. 

3. Uluslararası Değerleme Kuruluşları 

ABD, Almanya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde, 
değerlemenin; uygulama standartları ve mesleki etik 
kurallarının oluşturularak güvenilir ve şeffaf olarak 
yapılmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası bazda 
çok sayıda değerleme örgütü kurulmuştur. Uluslararası 
faaliyet gösteren bu kurumlardan biri Birleşmiş Milletlere 
bağ l ı  "Ulus lararas ı  Değer leme Standar t la r ı  
Komitesi "dir (International Valuation Standarts 
Committee-IVSC). 42 ülkeden 53 kurumun üye olduğu ve 
on kişiden oluşan bir kurul tarafından yönetilen kuruluşun 
amacı; değerleme alanında standartlar oluşturmak ve üyeler 
arasındaki işbirliğini arttırmaktır. Komite, özellikle 
değerleme kavramı ve yöntemleri üzerinde durmuş, üye 
kurumlara kaynak olabilecek sınav kriterlerini belirlemiştir 
(GÜNGÖR 1999). 

IVSC'ye üye olan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki 
değerleme kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlayarak 
işbirliğini arttırma ve değerleme standartlarını oluşturmak 
amacıyla 28 ülkeden 40 üye kuruluşa sahip bir örgüt olarak 
kurulan "Avrupa Değerleme Birlikleri Grubu" 
(TEGOVA) ise benzer amaçlarla "Avrupa Değerleme 
Standartları" (EVS) adı altında bir rehber hazırlamıştır. 
Bu rehberde öngörülen standartlar ile; 

a. Şeffaf ve objektif değerleme raporları hazırlanması 
için değerleyidlere yardımcı olmak, 

b. Değerleme mesleğinin kalitesini yükseltmek, 
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c. Değerleme raporlarının açık anlaşılır ve diğer tüze 
hükümleri ile uyumlu bir şekilde oluşturulmasına 
ilişkin yöntemleri belirlemek, 

d. Şirketlerin finansal tablolarında yer alan bilgilerin 
doğru ve güvenilir olmalarını sağlayarak, kamuyu 
aydınlatma ilkesini etkin kılmak amaçlanmıştır 
(GÜNGÖR 1999). 

4. Sonuçlar 

Ülkemizde taşınmaz değerlemesi, yönetimi ve komisyoncu-
luğu konularını kapsayan yasalar henüz oluşturulmamıştır. 
Bu nedenle de son yıllarda iyice önem kazanan bu konulara 
çok sayıda teknik, sosyal ve yasal formasyonlu meslek 
üyeleri sahip çıkmaya çalışmaktadırlar. Son yıllarda 
kamusal amaçlı değerlemelerde farklı bir bakış açısı 
egemen olmaya başlamış, 2001 yılında çıkarılan ve 
yukarıda da değinilen 4650 ile 4706 sayılı yasalarda 
SPK'nın tanıdığı değerleme şirketlerinden yararlanma 
olanağı getirilmiştir. Bu nedenle sektöre girmek isteyenler 
için SPK bir ön adım oluşturabilir. 

SPK yaptığı tüzel ve örgütsel düzenlemelerle öncelikle 
taşınmaza dayalı sermaye piyasası araçlarının değerleme 
gereksinimlerini karşılamayı hedeflemiş, ama günümüzde 
sektörün tek düzenleyici kurumu olmaya aday olmuştur. 
Ancak, 06.03.2002 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi 
(YTÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
Kamu Ölçmeleri (Taşınmaz Yönetimi) Anabilim Dalı 
tarafından düzenlenen "Türkiye Koşullarına Uygun Bir 
Taşınmaz Değerleme Sistemi Nasıl Olmalı?" isimli 
panelde de tartışıldığı üzere, değerleme işi; teknik, 
ekonomik ve tüzel boyutlarıyla ele alınması gereken çok 
yönlü ve kapsamlı bir uzmanlık dalıdır. Bu nedenle 
taşınmaz değerlemesinde kurumsal bir iç yapılanmaya 

yönelik ilk adımı atan SPK'nın; özellikle mühendisliğimiz 
öğretim planlarında 24 yıldır yüksek lisansta "Toprak 
Değerlemesi" ve 15 yıldır da lisansta "Taşınmaz 
Değerlemesi" zorunlu derslerini okutan Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) ile YTÜ'den esinlenerek bu dersleri 
öğretim planlarına alan üniversitelerle işbirliği yapması 
gerektiği kanısındayız. 

Değerleme uzman adaylarının sorumlu olduğu sınav 
konulan incelendiğinde ise, büyük bir bölümünün Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği bölümleri eğitim 
programlarında yer aldığı görülecektir. Ama değişijc 
formasyonlardan gelen öncelikle teknik, matematiksel ve 
tüzel yönden eksiklikleri olan adayların; bilgi düzeylerine 
göre 200-2000 saatlik taşınmaz değerlemesi için aşamalı bir 
eğitime tabi tutulmaları zorunlu olacaktır. Her ne kadar 
SPK düzenlemeleri öngörmese de; değerleme uzmanlarının 
hiyerarşik bir sırada derecelendirilmesinin de bu bağlamda 
uygun olacağı görüşündeyiz (AÇLAR, DEMÎR, ÇAĞDAŞ 
2002). 

SPK tarafından yayımlanan her iki tebliğ, ülkemizde 
değerleme konusunda; düzenleyici ve denetleyici görev 
üstlenecek bir örgütün kurulmasını, meslek etiğine uygun 
çalışacak uzmanların seçilmesini, bunların eğitilmesi ve bu 
yolla değerlemenin bilimsel ve şeffaf olarak yapılmasını, 
daha da önemlisi değerlemenin bir meslek dalı tam 
uzmanlık kimliğine kavuşmasını sağlayacak ilk tüzel 
düzenlemeler olarak görülebilir. Ama, sektördeki kavram 
karmaşasının son bulması, yöntem birliğinin ve 
standartların oluşturulması, kısacası değerleme sisteminin 
ülkemizde çok amaçlı bir sisteme kavuşturulması yönünden 
yetersizdir. 

SPK ile de bağlantılı olması gereken taşınmaz 
değerleme uzmanlığı; TMMOB içinde pek çok meslek 
odasının da ilgisini çekmektedir. Bu nedenle TMMOB'un, 
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Harita Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) öncülüğünde 
ve koordinasyonunda "Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi 
Yüksek Kurulu" (TDYÜK) gibi isimlendirebileceğimiz 
bir kurul oluşturulması, terminolojide, ilkelerde, 
yöntemlerde, verilerde ve belgelerde standart sağlanmasına 
çalışılması yerinde olacaktır (Bakınız Şekil 1). 

Yüksek Kurul bağımsız yetkisini, TMMOB Yasa-
sı'nda yapılacak bir düzenlemeden ya da konuya ilişkin var 
olan yasalarımız incelenerek düzenlenecek yasa gücünde 
kararname ya da ayrı bir yasadan alarak; ülke taşınmaz 
piyasasını düzenleyen ve yönlendiren Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü (TKGM), SPK, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
(AOGM), Toplu Konut İdaresi (TOKÎ), belediyeler ile 
kamu kurumları ve yerel yönetimlerdeki değerleme 
komisyonlarıyla etkileşimli çalışmalıdır. Bunlardan her 
türlü veriyi istemeye ve kullanmaya yetkili olmalıdır. 
Uluslararası değerleme kuruluşları ile de veri alışverişinde 
bulunmalıdır. 

Böylece değerleme standartlarının sağlanması ülkemiz 
taşınmaz piyasasına yönelik Tapu Kadastro Bilgi Sistemini 
destekleyici, bütünleyici ve özel bir taşınmaz değerleme 
veri tabanının oluşturulması, vergilendirme için gerekli 
ölçüt değerlerin hakça belirlenmesi ve yetkili kılınan bir 
kuruma belli zaman dilimleri için (altı aylık, yıllık) değer 
haritaları ürettirmesi gibi pek çok işlev gerçekleşebilecektir. 

Taşınmaz değerleme uzmanlığı; bağımsız, yetkin, 
görev bilinci ve sorumluluğuna sahip kişiler tarafından 
yürütülmelidir. • Almanya, ABD, İngiltere gibi ülkelerde 
değinilen uzmanlar ya da şirketler büyük sorumluluk 
yüklenerek hazırladıkları raporlar için çok büyük kazançlar 
elde etmektedirler. Yapılan işler denetlenmekte, herhangi 
kötü niyetli bir iş ya da rapor belirlenmişse; yapanların 
çalışma belgeleri hemen iptal edilmektedir. SPK tarafından 
hazırlanan tebliğde bu ilkeler gözetilmesine rağmen bir 
meslek etiğinin oluşturulması yetersiz kalmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde taşınmaz değerlemesi uzmanlığı ile 
emlak yönetimi ve emlak komisyonculuğu-danışmanlığı 
birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Ülkemizde ise 
sektörde çalışan şirketlerin pek çoğu hem emlak 
komisyonculuğu hem de değerleme işlerini yapmak üzere 
kurulmaktadırlar. Seri:VIII, 35 no'lu SPK Tebliği'nin; 
"...emlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette 
bulunamazlar." hükmü ile değerleme şirketlerine böyle bir 
kısıtlama getirilmesi yerindedir. 

Almanya, ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde 
taşınmaz değerlemesi uzmanlık belgesi edinilmesi ve 
kullanımı bağlı olacağı örgütlerden meslek içi eğitimden, 
yetki belgesi sahiplerinin sorumluluklarına, denetimine, 
niteliklerine dek sağlam temellere oturtulmuştur. Örne-
ğin, Avrupa Birliği'nde değişik kurumların meslek içi 
sertifika eğitimlerindeki temel kriterleri düzenleyen bir 
norm yürürlüktedir (EN 45013). Bu normu Avrupa Birliği 
dışındaki ülkeler de benimsemişlerdir (İrlanda, İzlanda, 
İsviçre). Günümüzde bu ülkelerde kurulan taşınmaz 
değerlemesi yapan ya da eğitimini veren değişik isimlerdeki 

form ya da platformlar ürettikleri iş, verdikleri raporlar ve 
eğitimlerinde bu norma uyduklarını her fırsatta 
kanıtlamaktadırlar. SPK bünyesinde kurulması öngörülen 
Sermaye Piyasası Eğitim, Araştırma-Geliştirme ve 
Lisanslama AŞ'nin de bu tür kurumlara üye olması ve 
ülkemizde taşınmaz değerlemesi konusunda dersler okutan 
üniversitelerimizle sıkı işbirliği yaparak standart birliğinin 
oluşturulması, bu yolla ülkemiz koşullarına uygun bir 
sistem oluşturulması sağlanmalıdır. 
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Özet 

Uzay esaslı konum belirleme tekniği olan GPS 'in ölçme ve jeodezi 
mesleğinde çığır açtığı bilinen bir gerçektir. Ülkemizde ve 
dünyada bilim adamları ve mühendisler, GPS'in kullanım 
alanlarını sistemi tasarlayanların bile hayal edemeyeceği yerlere 
kadar genişletmişlerdir. Ancak, yine de GPS sonsuz kullanım alanı 
olan bir sistem değildir; onun da kullanım alanları için sınırlar 
vardır. Örneğin, yeterli sayıda (dört) ya da hiç uydu sinyalinin 
alınmadığı şehir içleri, ormanlar, köprü altları, tüneller ve bina 
içleri gibi alanlar. Sinyal iletişiminin güç olduğu veya olmadığı 
alanlarda GPS'ten yararlanmak için "uydusallar" geliştirilmiştir. 
Uydusallar, jeodezi ve ölçme yanında navigasyon amaçları için de 
kullanılabilmektedir. 

Birkaç yıl içinde uydusalların GPS ile birlikte veya GPS'siz 
kullanımının yaygınlaşacağı ve hatta ileride elektronik takeo-
metrelerin yerini alacağı düşünülmektedir. Bu yayında ülkemiz 
için yeni olan uydusallar kısaca anlatılmış ve uydusalların teknik 
ve uygulamaya yönelik konularının özeti ve birkaç uydusal konum 
belirleme yöntemi sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler 
Uydusallar, Pseudolitler, GPS, Yakınlık-uzaldık problemi 

Abstract 

Pseudolites 

it is a well-known fact that GPS, a space-born positioning 
technique, has been revolutionary in surveying and geodesy. 
Scientists and engineers in the world and in our country have 
expanded the applications of GPS use to where the designers of 
the system could not imagine. GPS, however, is not a system that 
has endless usage, and ofcourse, there are also ümitations to it, 
for instance not applicable in places where insufficient number 
(less thanfour) of or no satellites are available such as in urban 
canyons, forests, under bridges, tunnels and inside buildings. 
"Pseudolites" have been developed in order to make use of GPS in 

areas that signal transmission is hardly possible or not possible at 
ali. Pseudolites can be usedfor navigational purposes as well as 
in geodesy and surveying. 

it is thought that pseudolites in afewyears to come will have 
a widespread use with or without GPS, and will in even near 
fütur e replace electronic tacheometers (total-stations). in this 
paper pseudolites that are new to our country are briefly 
explained, and summary of subjects concerning technical and 
applicative sides of pseudolites and a few pseudolite positioning 
techniques are also included. 

Key Words 
Pseudolites, Global Positioning System, Near-far Problem 

1. Giriş 

"Uydusal" (veya yersel uydu ya da yer-uydu) terimi 
îngilizcedeki "pseudo-satellite" ya da kısaca "pseudolite" 
terimine karşılık türetilen bir terim olup en basit tanımıyla 
yer-bazlı GPS-benzeri bir sinyal vericisidir. Yeni ve çığır 
açıcı bir teknoloji gibi görünse de yersel GPS vericisi 
kavramı aslında eskidir. GPS uyduları yörüngelerine 
yerleştirilmeden önce GPS alıcılarım ve ölçmelerini test 
etmek için 1977'de ABD Ordusunun Yuma Proving 
Ground üssünde (Arizona) uydusallar kullanılmıştı 
(DENARO vd. 1978). 1980lerin ortalarında RTCM SC-
104 komitesi (Diferansiyel Navstar GPS Servisi için 
Önerilen Standartlar) uydusalların konum, kod ve sağlık 
bilgilerini içeren uydusal almanağı için Tip 8 mesajını 
tasarlamıştı (KALAFUS vd. 1986). 

Yapay uyduların navigasyon ve konum belirlemede 
kullanılmaları 196O'lı yıllara kadar uzanmaktadır ve o za-
mandan beri uydu-bazlı konum belirleme yöntemlerinin 
ölçme ve jeodezideki önemi gittikçe artmaktadır. 
Geleneksel haritacılık teknikleriyle karşılaştırıldığında 
uydu-bazlı konum belirleme  sistemlerinin en önemli 
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avantajlarından biri, ölçme noktalan arasında görüş 
zorunluluğunun olmamasıdır. Doğal olarak bu avantaj da 
konum belirleme işlerine oldukça büyük esneklik 
getirmektedir. Bu tür uydu-bazlı ölçme sistemlerinde, ölçü 
noktasının üzerine yerleştirilen alıcı antenlerin uydudan 
doğrudan gelen mesafe sinyallerini alması ilkesi 
kullanılarak mesafe ölçüleri türetilmektedir. Ne var ki, 
burada da ölçme boyunca uydular ile ölçü noktaları 
arasında sinyal akışının sağlanması ve kesilmemesi 
gerekmektedir. Bu da uydu-bazlı konum belirleme 
sistemlerinin en büyük kısıtlamalarından biri olmaktadır. 

Uydu-bazlı hassas konum belirlemede alıcıların izlediği 
uyduların sayısı ve geometrik dağılımı önemli faktörlerdir. 
GPS, GLONASS ve ileride faaliyete geçmesi planlanan 
GALILEO sistemi gibi küresel navigasyon ve konum 
belirleme uydu sistemlerinde üç boyutlu konum belirleme 
için eş-zamanlı izlenebilen dört uydu bulunması minimum 
koşuldur. Ancak, şehir merkezleri, kanyonlar, derin açık 
maden ocakları, ormanlar, köprü altlan ve yer altı galerileri 
gibi izlenebilen uydu sayısı yeterli olmayabilmektedir. 

Bununla birlikte, izlenen uydulann geometrik dağılı-
mının da baz bileşenlerinin doğruluğu üzerinde önemli bir 
etkisi vardır. Baz çözümlerinde, yatay bileşenlerin düşey 
bileşenlerden daha iyi belirlendiği bilinen bir gerçektir. 
Bunun nedeni ise çok düşük eğim açılı uydulann izleneme-
mesidir; izlenebilseler de sunduklan ölçü duyarlıklarının 
çok düşük olmasıdır. 

Yukarıda sayılan uzay-bazlı konum belirleme 
sistemlerindeki sorunlar genelde uydusallardan gönderilen 
ilave sinyallerin kullanımıyla çözülebilmektedir. Hatta 
uydu sinyallerinin hiç ulaşmadığı maden galerilerinde ve 
büyük fabrikalardaki makinelerin aplikasyonu ve 
deformasyonlarının belirlenmesinde uydusallar kullanıla-
bilmektedir. 

Uydusalların uygulamalarda kullanılmasına yönelik 
bilgilerin verilmesinden önce uydusal sinyaline yönelik 
konulann kavranmasında yarar vardır. 

2. Uydusal Sinyaline İlişkin Konular 

Uydusalları GPS donanım ve yazılımı ile birleştirme-
den önce açıklanması gereken birkaç teknik konu vardır. 
Temel sorunlardan biri yakınlık-uzaklık problemi adı 
verilen konudur. Diğer konular ise uydusal sinyal 
tasanmma yönelik uydusal veri mesajı ve uydusal saatinin 
GPS zamanına senkronize edilmesidir. 

2.1. Yakınlık-uzaklık Problemi 

GPS alıcılan, yaklaşık 20100km yükseklikten sinyal 
gönderen ve tüm alıcılardan çok uzakta ve oldukça sabit bir 
mesafede bulunan GPS uydularını izlemeye göre 
tasarlanmışlardır. Yeryüzündeki GPS antenlerinin aldığı bu 
sinyallerin güç seviyeleri çok zayıf (yaklaşık 130db) fakat 
nispeten sabittir. Uydusalların GPS alıcılarına olan 
uzaklıklan uygulamalara göre değişiklik göstermektedir. 
Bir alıcının algıladığı sinyal gücü, uydusal ile alıcı 
arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğundan çok 
farklı sevilerde olabilmektedir. Uydusal sinyali GPS 
alıcısının saptama eşiğinin altında olabilir; buna uzaklık-
sının denilmektedir veya uydusal sinyalinin kuvveti GPS 
alıcısına çok fazla gelebilir ve alıcının algıladığı diğer GPS 
uydu sinyallerine bindirme (parazit; enterferans) yapabilir; 
buna da yakınlık-smırı denilmektedir. Kullanıcı eğer 
"uzaklık" smmnın ötesindeyse uydusal sinyalini alamaz, 
fakat GPS sinyallerini izleyebilecektir. Diğer yandan kulla-
nıcı "yakınlık" sınırının içindeyse bu kez uydusal sinyali 
GPS alıcısını bozacak ve GPS uydularını izleyemeyecektir. 
Yakınlık ile uzaklık sınırları arasında kalan uzaklığa 
"dinamik uzaklık" denilmektedir. Bu uzaklıkta uydusal ile 
GPS uydularının sinyalleri dengelenir ve her ikisi de GPS 
alıcıları tarafından izlenebilir. Buna yakınlık-uzaklık 
problemi adı verilmektedir (Sekil 1). (MORLEY 1997). 

  




