
ATATÜRK BARAJI GÖVDE DOLGUSUNDA 
APLİKASYON ÇALIŞMALARI 

İbrahim BAHÇIVANCI 

1. Giriş 

Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin yapmış olduğu büyük projelerin 
başında yer alan GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP), Fırat ve Dicle 
nehirlerinin aşağı kısımları ile bunlar arasında kalan ovaları 
kapsamakta ve 74 000 km lik bir alana yayılmaktadır. Şanlıurfa 
Mardin,Gaziantep,Diyarbakır,Batman,Şırnak ve Siirt illerinin 
tamamı veya bir kısmı proje içinde kalmaktadır. GAP bağımsız 
bir proje olmayıp bölgede tasarlanan sulama ve enerji amaçlı 
13 adet proje demetinden oluşmaktadır. Bu projelerden 7 adeti 
Fırat havzasında diğer 6 adeti ise Dicle havzasında yer almaktadır. 

Aşağı Fırat projesinde yer alan ATATÜRK Barajı ve HES inşaatı 
gerek bu projenin gerekse GAP'm en önemli ve en büyük kilit 
tesisidir. 

Atatürk Barajı kil çekirdekli kaya dolgu tipinde bir baraj olup 
temelden yüksekliği 169.00 m, Kret uzunluğu ^1664.00 m, temelde 
taban genişliği 818.16 m olan 84.5 milyon m gövde ve batardo 
dolgu hacmi ile dünyanın sayılı büyük barajları arasında yer 
almaktadır. Bu kadar büyük bir barajda kazı.dolgu,beton,montaj,tünel 
ve galeri gibi işlerin çeşitliliği açısından Harita Mühendisliği 
çalışmalarında büyük bir yoğunluk ve duyarlılık gerektirmektedir. 

Atatürk Barajı gövde yayı merkezi mansap tarafında olan iki 
ayrı yarıçaplı (01 ve 02) sepet kurbtan oluşmaktadır.  (Şekil-1) 

Gövde dolgusunu oluşturan zonlar menba-mansap yönünde sırası 
ile riprap, incebazalt, 2b diye isimlendirilen filtre, alüvyon, 
kil, 2a diye isimlendirilen filtre, 2b, incebazalt, ve ripraptır. 

2. Baraj inşaatında karşılaşılan teknik terimler 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için baraj inşaatlarında karşıla-
şılan teknik terim ve isimlerin açıklanması daha yararlı olacaktır. 

BARAJ: Düzensiz akışlı suların, düzenli bir debiye dönüştürülmesi 
için vadilerin kapatılması suretiyle yapılan 15 metreden yüksek 
yapay yapılardır. 

GÖVDE: Vadiyi kapatmak amacıyla beton, kaya, toprak gibi çeşitli 
malzemelerden yapılan şedde 
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GÖVDE  HACMİ:  Gövdenin  yapıldığı  malzemelerin  hacimleri  toplam» 

TALVEG: Akarsu olsun veya olmasın bir vadinin en derin noktalarının 
oluşturduğu hat. 

KRET: Baraj gövdesinin en üst noktalarının geometrik yeri. 

YÜKSEKLİK: Baraj temelinin tabii kayayı bulan en derin yerinden 
krete olan yüksekliğine temelden yükseklik denir, nehir yatağından 
krete olan yüksekliğine talveg yüksekliği denir. 

TİPİ: Baraj gövdesinde kullanılan malzemenin barajın geometrik 
şekli ile birlikte yorumlanması suretiyle elde edilen baraj 
sınıflanmasıdır. Kaya dolgu, Beton kemer, Payandalı gibi. 

BATARDO: Nehir suyunun inşaat alanına gelmesini engelleyen geçici 
dolgu. 

DERİVASYON: Nehir yatağının inşaat alanına gelmesini önleyen 
ve nehir akışını sağlayan tünel veya tüneller. 

MENBA: Akarsuyun akış yönüne göre kaynağa yakın olan nokta. 

MANSAP:  Akarsuyun  akış  yönüne  göre  kaynağa uzak olan nokta. 

TÜNEL: Doğal zemin altında yapılan ve iki tarafıda açık olan 
ve  su  taşıma,  ulaşımı  sağlamak  gibi  amaçlar  taşıyan  kazı. 

GALERİ: Çıkışı olmayan, enjeksiyon ve yeraltı sularını drene 
etmek gibi amaçları olan tünellerdir. 

3. Gövde mansap bazalt (riprap) şevi aplikasyonu 

Baraj gövdesinin stabilitesini sağlamak ve dolgunun dış yüzeylerini 
korumak üzere inşa edilen kabuk zonunu teşkil eden bazalt, içten 
dışa doğru 60,80,120 ve 150 cm'lik farklı tabaka kalınlıklarında 
ve içerde ince, dışa doğru daha kalın gronülometrilerde yerleştiri-
lerek, vibrasyonlu silindirlerle 6 pas geçilerek sıkıştırılmaktadır. 
En dışta ise iri bazalt bloklarından oluşan riprap yer almaktadır. 
Riprap şevi menbada 1:2.046 mansapta ise 1:1.92 olarak değişiklik 
göstermektedir. (Şekil-2) 

Riprap şevinin aplikasyonu ise şöyle yapılmaktadır. 

Distomat istasyon noktasına kurularak en az 3 adet nirengi noktasına 
semt açısı ile bağlanarak nirengiler arası yatay açı kontrolleri 
yapılır. Bu yatay açılar aynı zamanda istasyon noktası ile nirengi-
ler arası semt açıları olmaktadır. Daha sonra Distomat, yapılmakta 
olan riprap üzerindeki reflektöre yöneltilip, yatay açı (Semt) 
yatay mesafe, düşey açı ve eğik mesafe okumaları yapılarak 1. 
temel problemle riprap üzerindeki noktaya koordinat ve kot hesap-
lanır. 
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Hesaplanan bu koordinatlardan faydalanarak, gövde yayının merkezi 
olan Oi noktasına yatay mesafe bulunur. Bu yatay mesafe aynı 
zamanda hedef noktasının fiili yarıçapıdır. (Rf) 

Hedef noktasının kotu, okunan yatay mesafe ve düşey açı okuma-
larından yararlanarak hesaplanmıştı. (Hb) 

Riprap eğimi projeden alınarak hedef noktasının, kret eksenine 
olan yatay mesafesi hesaplanır. (X) 

Bulunan X değeri, gövde yarıçap değerinden (Mansap tarafında 
çalışıldığı için) farkı bulunup hedef noktasının, Oı merkezine 
göre proje yarıçapı hesaplanır. (Rp)         0 

Proje yarıçapı ile fiili yarıçap arasındaki fark ise hedef noktasın-
daki dolgu veya yarma miktarını gösterir. (DY) 

Yukarıdaki anlatıma örnek vermek gerekir ise; 

 



 
4. Gövde Kil Sınırı Aplikasyonu : 

Gövdenin geçirimsiz zonunu teşkil eden kil, şantiye yakınındaki 
Sam — Tekin ve Hayas ariyet sahalarından temin edilmektedir. 
Gövdeye 30 cm'lik tabakalar halinde serilerek keçi ayağı silindir-
lerle 6 geçişte sıkıştırılmaktadır. Yamaçlara dayandığı kontak 
yerlerinde tabaka kalınlığı 10 cm olarak uygulanmaktadır. 

Kil kret genişliği 8.75 m kil şevi ise menbada 1:0.40 mansapta 1:0.10 
olup, her iki tarafta değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda kil 
kreti eksenden, menba tarafına 4.00 m mansap tarafına ise 4.75 
m uzaklık teşkil etmektedir» (Şekil - 2) 

Kil sınırının aplikasyonu ise şöyle yapılmaktadır. 

Öncelikle mevcut kil serim kotu arazide nivelman'la belirlenir. 
Bu değerin, kil kret kotundan (547.50) farkı çalıştığımız bölgeye 
ait (menba veya mansap) eğim ile çarpılarak hedef noktasının 
kret eksenine olan yatay uzaklığı hesaplanır. (X) 

Bulunan bu X değeri çalışma bölgemize (menba veya mansap) göre 
gövde yayı yarıçapına eklenip veya çıkartılarak, hedef noktasının 
proje yarı çapı hesaplanır. Distomat yine en uygun nirengi noktasına 

68 



monte edilerek, mevcut kil sergisi üzerindeki hedef levhasına 
gözlem yapılıp, yatay açx (Semt), yatay mesafe, yükseklik farkı 
okumaları yapılır. Bu okumalardan yararlanarak hedef noktasına 
koordinat değeri verilir, ve bu koordinatlardan gövde yayı merkezi 
olan Oı noktasına yatay uzaklık hesaplanarak, hedef noktasının 
fiili yarıçapı hesaplanır. (Rf) 

Proje yarıçapı ile fiili yarıçap arasındaki fark kadar hedef 
noktasından Oı noktası yönünde ileri-geri yönlendirilerek kil 
sınırı belirlenir. 

ÖRNEK : Kil sınırı aplikasyonu (Menba) büro çalışmaları 

Mevcut kil sergi kotu = 508.30 (Arazide belirlenir) 
Kil kret kotu = 547.50 (Projeden) 
Kil sınırı şevi = 1:0.40 (  "   ) 
Kil kret ekseninde kil genişliği =  4.00 (   "   ) 

Kil kret ekseninden mevcut kota yatay uzaklık (X) 

X = (547.50 - 508.30) x 0.40 + 4.00 X 
= 19.68 m 

Proje yarıçapı (Rp) 
Gövde yayı yarıçapı = 1850.00 m (Projeden) 
Rp = 1850.00 + 19.68 (Menba) 
Rp = 1869.68 m 

Arazi Çalışmaları  : 

D.N '   B.N        Yatay (Semt) Açı      Yatay Mesafe 

231   508.30 kotu   19.4257 1233.81 m 

1. temel ödev ile 508.30 kotundaki noktaya koordinat verilir. 

N2 = 1432.735 
E2 = 1958.640 

Hedef noktasının fiili yarıçapı : (Rf) 

(Rf)2 = (Noı - N2)2 + (Eoı - E2)2 

Rf   = 1869.73 m. 

Mevcut sınırın projeden farklılığı  (Q) 

Q = Rp - Rf 
Q = 1869.68 - 1869.73 
Q =~0.05 m. 
hedef noktasından 0ı noktası yönünde 0.05 m ileriye gidilerek kil 
sınırı belirlenir. 
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5. Gövde filtre sınırının aplikasyonu 

İçsel aşınmayı yani erozyonu önlemek gayesiyle geçirimsiz zonla 
(kil), geçirimli kabuklar (ince bazalt) arasında bir geçiş zonu 
olarak teşkil eden filtre malzemeleri, nehir alüvyonunu işlemden 
geçirerek elde edilmektedir. Filtreler, korumakta olduğu geçirimsiz 
malzemenin dışarıya doğru yıkanmasını önleyecek şekilde ince 
olmalı ve bir dren olarak çalışacağı için geçirimli olmalıdır. 
Onun için filtre malzemelerinin yerleştirilme sırası menbadan 
eksene doğru ince gronülometriden daha iri gronülometriye haiz 
malzemelerden, eksenden mansaba doğru ise yine ince gronülometriden 
daha iri gronülometriye haiz malzemelerden oluşmaktadır» Filtre 
malzemeleri 50 cm'lik tabakalar halinde serilerek, vibrasyonlu 
silindirlerle 4 pas geçilerek sıkıştırılmaktadır. 

5.1. 2a Filtre sınırının aplikasyonu : 

2a diye isimlendirilen filtre yalnız mansap tarafına yerleştiril-
mekte ve 1:0.10 eğimle yükselerek 545.50 kotunda 1:1.62 eğimle 
eksene yaklaşmaktadır. 548.50 kotunda kreti oluşturmaktadır. 
(Seki1-2). Öncelikle mevcut filtre serim kotu arazide belirlenir. 
Mevcut kottaki 2a sınırının kret eksenine olan yatay uzaklığı 
hesaplanır. (X2a) 

X2a değeri gövde yarıçap değerinden farkı alınarak proje yarıçapı 
hesaplanır (Rp), Distomat nirengi noktasına monte edilerek 2a 
filtre malzemesi üzerindeki reflektöre yatay açı (semt), yatay 
mesafe okumaları yapılarak 1. Temel ödevle reflektör noktasına 
koordinat değeri verilir. Bu koordinatlardan yararlanarak 0ı 
yay mearkezine yatay uzaklık hesaplanır. Bu değer aynı zamanda 
fiili yarıçaptır. (Rf) 

Proje yarıçapı ile fiili yarıçap arasındaki fark kadar hedef 
noktasından 0ı ekseni yönünde ileri — geri yönlendirilerek 2a 
filtre sınırı aplike edilir. 

ÖRNEK : 
2a eğim değişim kotu      :  545.50  (Projeden) 
2a Şev :  1:0.10  (   "   ) 
2a genişliği :   4.65 m (   "   ) 
545.50 kotunda kilin eksenden genişliği: 4.95 m (Projeden) Mansapta 
Mevcut serim kotu         :  508.30 (Arazide belirlenir) 

Mevcut kotta 2a sınırının eksenden yatay uzaklığı (X2a) 

X2a = (545.50-508.30)x eğim+kil genişliği -»- 2a genişliği 
X2a = (545.50 - 508.30)x 0.10 + 4.95 + 4.65 X2a = 13.32 m. 
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Proje yarxçapx Rp = 1850 - 13.32  =  1836.68 m. 

D N       B.N      Yatay (Semt) Açx      Yatay Mesafe 

231   508.30 kotu     15.2080 1259.485 m. 

1. temel ödevle 508.30 kotundaki hedef noktasına koordinat verilir. 

N2 = 1479.638 E2 = 
1885.994 Fiili 
Yarxçap = Rf 

(Rf) = (N 0x - N2) + (E Oı - E2) 
Rf = 1836.79 m. 

Mevcut sxnxrın projeden farklxlığx (Q 2a) 

Q2a = Rp - Rf 
Q2a = 1836.68 - 1836.79 
Q2a ="0.11 m. 

Hedef noktasından 0x ekseni yönünde menbaya 0.11 m yaklaşxlarak 2a 
sınırx aplike edilir. 

5.2. 2b filtre sxnırxnın aplikasyonu (Menba) 

2b filtre malzemesi menba ve mansapa yerleştirilmekle beraber 
menba ve mansapta ayrı eğimler göstermektedir. Menbada 1:0.40 
eğimle yükselerek 544.50 kotunda 1:2.04 eğime düşüp eksene yaklaş-
maktadxr. Mansapta ise 1:0.15 eğimle yükselip 545.50 kotunda 
1:1.205 eğime düşüp eksene yaklaşmakta ve 549.50 feotunda plat-
form oluşturarak 2b kreti meydana getirmektedir.  (Şekil - 2) 

2b serim kotu arazide belirlenerek, bulunduğumuz noktanxn eksene 
olan yatay mesafesi hesaplanır ( X2b). Daha önceki örnekte aynı 
kottaki kil sınxrx araziye aplike edilmişti. X2.b uzaklığxnda 
kil sxnxrı yatay uzaklığı farkı 2b sınırının proje değerini 
vereceği içins aynı kottaki kil sınırında aradaki fark kadar 
menba tarafına 0ı ekseni yönünde uzaklaşılarak 2b sınırı araziye 
aplike edilir. 

Ayrıca mevcut 2b serimi üzerindeki reflektöre rasat yapılarak 
koordinat hesaplanıp fiili yarıçap bulunup, proje yarıçapı ile 
fiili yarıçap arasındaki fark kadar 0ı ekseni yönünde ileri 
geri ilerliyerek 2b sxnırı aplike edilebilir. 
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ÖRNEK : 

2b eğim değişim kotu : 544.50 (Projeden) Menba 
2b şev : 1:0.40 (  "   ) 
2b genişliği :   4.50 m (   "   ) 
Nehir Alüvyon genişliği :   4.50 m (  "   ) 
544.50 kotunda kilin eksen 
den genişliği :   5.20 m (  "   ) 
Mevcut serim kotu : 508.30 (Arazide belirlenir) 

X2b= (544.50-508.30)x0.40+2b genişliği+Alüvyon geniş.+Kİ1 genişliği 
X2b= (544.50-508.30)x0.40+4.50+4.50+5.20 X2b= 28.68 m. 

Mevcut kottaki kil sxnırxnxn eksene yatay uzaklığı Xk= 19.68 m. 
(Önceki örnekte hesaplanmıştı) 

Kil sınırından 2b sınırına olan yatay mesafe (Q 2b) : 

Q2b = X2b - Xk 
Q2b = 28.68 - 19.68 
Q2b = 9 m. 

Kil sınırından 9.00 m 0ı ekseni doğrultusunda menbaya doğru 
ilerliyerek 2b filtre sınırı aplike edilmiş olur» 

6. Gövde Yol Aplikasyonu (Mansap) : 

Gövde dolgusunda, gerek inşaat aşamasında gerekse inşaattan 
sonra kullanılmak üzere servis ve ulaşım amaçlı yollara gereksinim 
duyulmaktadır. Atatürk Barajı gövde dolgusundada ulaşım ve servis 
amaçlı yollar mevcut olup, bunların aplikasyonları da ayrı bir 
çalışma gerektirmektedir. 

Yol aplikasyonunda yolun gövde şev dibi ile temas eden geçkisi, 
koordinat değerleri hesaplanmakta ve bu değerler distomat ile 
aplike edilmektedir. 

Yolun şev üstü ile temas eden geçkisi ises aplike edilen şev 
dibi noktalarında 0ı ekseni yönünde yol genişliği kadar ilerleyerek 
araziye işaretlenmekte veya riprap şevi aplikasyonu şeklinde 
yapılmaktadır. 

Yol aplikasyonundaki çalışmaları büro çalışmaları ve arazi çalış-
maları diye sınıflandırılır. 
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6.1. Büro Çalxşmaları  : 

Çalışma kolaylığı açısından yol başlangıcı kret uzunluğu cinsinden 
Km'lenir ve yol geçkisi parçalara bölünür» Yolun eğimi bilindiği 
için bu parçalar arasındaki eşit kot farklılıkları olmalıdır. 
(1 m8 2 ms vs.) Eşit kot farklılıklarından dolayı noktalar arası 
yatay mesafeler eşit değer taşıdıkları gözlenir» (Sn) 

Noktaların proje kotları bilindiği için, noktalar ile kret ekseni 
arasındaki yatay mesafe hesap yolu ile bulunur (Xn). Söz konusu 
yol gövdenin mansap tarafında olduğu için gövde yarıçap değerinden 
(1850.00 m) hesaplanan Xn değerleri çıkarılarak noktaların proje 
yarıçapları hesaplanır (Rn). 

İki ardışık nokta ile 0ı merkezi bir üçgen teşkil etmektedir. 
Üç kenarı bilinen bu üçgenin 0ı tepe açısını Cosünüs teoremi 
yardımı ile hesaplamak mümkündür (Ol) (Şekil-5) 

0ı merkezi^ ile yol başlangıcı, çemberin çevre formülü ile 
hesaplanır ( oCo ) 

ot© semt açısına Ol tepe açısı eklenerek ilgili noktaların 0ı 
merkezinden semt açıları bulunur, (p^-n) 

ÖRNEK : 

Yol başlangıç km'si       = 0+730.00  (Projeden) 
Yol başlangıç üst kotu    =   491.63  (   "    ) 
Yol eğimi (j) =     0.056 (   "    ) 
Yol geçkisi aralarında 1 m'lik kot farkı olacak şekilde bölünür. 
Nokta ile kot ekseni arasındaki yatay uzaklık (Xn) 

Xı = (Kret kotu-Nokta kotu)xŞev+Kret genişiiği+(Yol genişliği) *» Xı 
= (551.50 - 491.63)x 1.92 + 7.50 + 5.00 Xn = 127.45 m. 

x» Formülde belirtilen yol genişliği 501.00 kotundaki bir başka yol-
dur.  (Şekil - 6) 

Noktanın proje Yarıçapı (Rı) 

Rı = Gövde yarıçapı - Xı 
Rı = 1850.00 - 127.45 Rı 
= 1722.55 mx 
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Eı = Eoı + (Sin<=< B x riı) 
Eı = 400 + Sin 80.4705 x 1722.55 
Eı = 2042.132 

İkinci Noktanın Koordinatları  : 

N2 = Noı + (Cos r>İC x R2) 
N2 = 400 + Cos 81.1271 x 1720.63 
N2 = 902.650 

E2 = Eoı + (Sin ^C x R2) 
E2 = 400 + (Sin 81.1271 x 1720.63) 
E2 = 2045.573 

6.2. Arazi Çalışmaları  : 

İlk iki nokta için örneklenen büro çalışmaları tüm diğer noktalar 
içinde yapıldıktan sonra hesaplanan nokta koordinatları distomat 
ile araziye aplike edilir. 

Ayrıca noktaların fiili kotları arazide rasat veya nivelman 
yapılarak belirlenir. Proje kotları ile fiili kotlar arasındaki 
fark dolgu veya yarma miktarını gösterir 

ÖRNEK : (İkinci nokta için) 

Alet kotu  (Ha) : 560.130 
Alet yüksekliği (a) '. 1.55 
Reflektör yüksekliği ( b ) : 1,60 
Yükseklik farkı (  Ah ) : -69.37 

H 2 = H   + a -  W + A h  
H2 = 560.130 + 1.55 - 1.60 - 69.37 
H2 = 490.71 (Noktanın fiili kotu) 
DY = Proje kotu - Fiili kot 
DY = 490.63 - 490.71 
DY =""0.08 m. (Yarma vardır) 

7. Sonuç  : 

Gövde aplikasyonunda bahsedilen konular kendi içinde dahi küçük 
bir kesiti teşkil etmektedir. Çünkü Atatürk Barajxnda gövde 
dolgusunun yanısıra, Santral binası, Sualma yapısı, Dolusavak 
inşaatıs Cebri borular geçkisi, Şaltsahası, Enerji nakil hattı 
Derivasyon tünellerit Sulama tüneli gibiinşaat haritacılığı, 
Santral binası içindeki Salyangozların, Kelebek vanaların, Sualma 
yapısı, Dolusavak, Kuyruksuyu inşaatlarmdaki kapakların yerleş— 
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tirilmesindeki montaj haritacılığı, Enerji nakil hattı ve salt 
sahasındaki tellerin sehim aplikasyonu, gövde üzerindeki çökme 
röperlerinin deformasyon ölçümleri gibi çalışmalar mesleğimizin 
her konudaki ağırlığını içermektedir. 

Tüm bu değişik işlerin aplikasyonunda gerekli duyarlılığı ye 
ivediliği sağlayabilmek için etkili bir kontrol ve denetim 
sisteminin kurulmasının rolü büyüktür» Arazi kontrol ünitelerinin 
yanısıra bağımsız bir Aplikasyon ve Metraj Ünitesinin kurulu 
olması, haritacılık çalışmalarının tek elde toplanması, gerekli 
duyarlılığı ve ivediliği sağlaması bakamından önemli bir rol 
oynamıştır. 
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DÜZELTME 

ligi: 1992 tarih ve 72 sayılı "Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi"nin 67-79 
sayfaları arasında yayınlanan "YÜZEY AĞLARININ DENGELENMESİ 
SORUNLARINA PRATİK YAKLAŞIMLAR" başlıklı ve Haluk KONAK imzalı 
yazıda; 

1-Sayfa: 69-Satır: 11 ve 12 
'serbest dengeleme çözümüne geçilebilir (ÖZTÜRK, E., ŞERBETÇİ, M. 1990). 
Amacına uygun olarak serbest" 

YERİNE 
'serbest dengeleme çözümüne geçilebilir (ÖZTÜRK, 
E.-ŞERBETÇİ, M. 1992). Amacına uygun olarak serbest" 

2-Sayfa: 70 - Satır: 8 ve 9 
'zorlamasız dengeleme çözümüyle özdeştir (AYAN, T., 1989, 
ILLNER, I., 1985).' 

YERİNE 
'zorlamasız dengeleme çözümüyle özdeştir (DEMlREL, H. 
1987; İLLNER, I., 1985)' 

3-Sayfa: 75 - Satır: 1 
•ile özdeştir (AYAN, T., 1987; İLLNER, I., 1985).' 

YERİNE 
'ile özdeştir (DEMİREL, H., 1987; İLLNER, I., 1985).1 

4-Sayfa: 79 - Satır: 20 - KAYNAKLAR Bölümü 
'AYAN, T., 1987 : S - Transformasyonu ve Deformasyon Analizi, Türkiye I. Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Sayfa: 593, 23-27 Şubat 1987, 
Ankara, 

YERİNE 
'DEMlREL, H., 1987   : S - Transformasyonu ve 
Deformasyon Analizi, Türkiye I. Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı, Sayfa: 593-608,23-27 Şubat 1987, Ankara.' 

olacaktır. 
Haluk KONAK 
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